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1. Zagadnienia wstępne 

W podrozdziałach opisano zagadnienia wstępne, w tym określenia użyte w opracowaniu oraz 
podstawowe definicje.  

1.1. Określenia użyte w opracowaniu 

W opracowaniu użyto określenia upraszczające: 

 Instrukcja – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, 

 Uczelnia – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

 Właściciel/Zarządca/Administrator – właściciel, zarządca oraz administrator obiektu, 
którym jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

 wykonawca – podmiot zewnętrzny i jego pracownicy, wykonujący na rzecz obiektu usługi 
remontowe, budowlane oraz serwisowe, 

 akcja ratownicza – działania organizowane i prowadzone przez Państwową Straż Pożarną, 

 działania ratownicze – działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 
określone w odrębnych przepisach, 

 ochrona przeciwpożarowa – realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem, 

 pożar – niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego 
przeznaczonym, przynoszącym straty materialne, 

 inne miejscowe zagrożenie – inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające 
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne 
i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, 

 bezpieczeństwo pożarowe – stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany 
przez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz 
prowadzenie działań zapobiegawczych, 

 materiały niebezpieczne pożarowo – gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu 
poniżej 328, 15 K (55°C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji oraz materiały mające 
skłonności do samozapalenia, 

 zagrożeniu wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary 
palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin 
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub 
przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu 
połączonemu ze wzrostem ciśnienia, 

 strefa pożarowa – przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie 
przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, 
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 przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich 
obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

 klasa odporności pożarowej budynku – określana jest symbolem literowym od A do E. 
Najwyższą klasą odporności pożarowej budynku jest klasa A, najniższą E. W zależności od 
klasy odporności pożarowej budynku określane są klasy odporności ogniowej elementów 
konstrukcyjnych budynku (ściany nośne, stropy, podciągi itp.) i podziału wewnętrznego (np. 
ścianki działowe). Klasa odporności pożarowej budynku zależy od jego przeznaczenia 
i sposobu użytkowania, 

 warunki ewakuacji – zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych 
zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 

 budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy 
lub socjalny; 

 kategorie zagrożenia ludzi: 

 ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede 
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 

 ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, 

 ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, 

 ZL IV – mieszkalne, 

 ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 

 podział budynków ze względu na wysokość – wysokość budynku lub jego części jest liczona 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie 
wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do górnej płaszczyzny stropu 
lub stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej, 
bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych 
pomieszczeń technicznych. 

 niskie (N) – do 12m włącznie nad poziomem terenu, a mieszkalne – do 
4 kondygnacji włącznie,  

 średniowysokie (SW) – ponad 12 do 25m włącznie nad poziomem terenu, 
a mieszkalne - do 9 kondygnacji włącznie,  

 wysokie (W) – ponad 25 do 55m włącznie nad poziomem terenu,  

 wysokościowe (WW) – powyżej 55m nad poziomem terenu, 
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 urządzeniu przeciwpożarowym – rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, 
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub 
ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy których są zainstalowane, 
a w szczególności: 

 stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 

 instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 

 hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 

 przeciwpożarowe klapy odcinające, 

 urządzenia oddymiające, 

 drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania. 

1.2. Cel i zakres Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Celem opracowania Instrukcji jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie 
organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji 
budynków Uczelni.  

Do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy 
pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe. Zapis 
ten dotyczy również pracowników niezatrudnionych na stałe, a wykonujących prace na terenie 
Uczelni. 

Obowiązek zapoznania tych osób z treścią Instrukcji należy do Rektora Uczelni, 
zawierającego umowy z tymi osobami (prawnymi i fizycznymi) lub pracowników, w obecności 
których osoby te przebywają na terenie Uczelni. 

Postanowienia zawarte w niniejszej Instrukcji są zgodne z przepisami szczegółowymi 
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi przepisami i aktami normatywnymi.  

Niniejsza Instrukcja stanowi realizację postanowień §6 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Przepis §6 ust. 3 powołanego rozporządzenia wymaga, aby Instrukcja bezpieczeństwa 
pożarowego była aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, a także w sytuacji zmiany sposobu 
użytkowania obiektu wpływającej na warunki ochrony przeciwpożarowej. Aktualizacja Instrukcji 
następuje poprzez wypełnienie karty aktualizacji określonej w załączniku nr 5 oraz wykreślenie 
i naniesienie nowego tekstu lub wymianę stron Instrukcji. Aktualizacja instrukcji w tym trybie nie 
wymaga zmiany zarządzenia wprowadzającego Instrukcję w życie. 

1.3. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1204). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957). 

 Polskie Normy. 

1.4. Zakres odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 

Naruszanie przepisów przeciwpożarowych może być podstawą do wypowiedzenia umowy 
najmu ze skutkiem natychmiastowym. 

Właściciel zapewniając ochronę przeciwpożarową użytkowanego obiektu jest odpowiedzialny 
za: 

 Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych 
i technologicznych. 

 Wyposażenie budynków, obiektów budowlanych, terenu w wymagane urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice. 

 Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 
w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; zapewnienie osobom 
przebywającym w budynku, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. 

 Przygotowanie budynków do prowadzenia akcji ratowniczej; zapoznanie pracowników 
z przepisami przeciwpożarowymi. 

 Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego zagrożenia. 

Najemcy, jako faktycznie władający częścią obiektu – w obrębie wynajmowanej powierzchni są 
odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 
a w szczególności za: 

 Przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

 Zapewnienie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, 
oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zgodnie z normami. 

 Zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi z obrębu najmowanej powierzchni 
w tym utrzymanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych z normami. 

 Zapewnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie aranżacji wynajmowanych 
pomieszczeń. 

 Zapoznanie się i swoich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji. 

 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez siebie i swoich pracowników. 

 Zgłaszanie Właścicielowi wszelkich zauważonych usterek i zdarzeń mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo obiektu i przebywających w nim ludzi. 

 Uzgadnianie sposobu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych z Właścicielem. 
Powyższe zasady mogą być zmienione i szczegółowo opisane w umowie najmu lub dzierżawy. 
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2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

W podrozdziałach opisano warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z charakterystyki 
obiektu oraz sposobu jego użytkowania. 

2.1. Lokalizacja, charakterystyka budowlana oraz wysokość obiektu 

Obiekt usytuowany jest we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr 2. Budynek Akademii 
Muzycznej podzielony jest na trzy części. Niniejsze opracowanie dotyczy kompleksu budynków A, 
B, C oraz F. Część A oraz F usytuowane są równolegle do ulicy Podwale, część B do ulicy 
Zelwerowicza, natomiast C jest prostopadła do B i biegnie w kierunku budynku A we wnętrzu 
działki. Obiekty przylegają bezpośrednio do budynku mieszkalnego.  Do budynku dojazd jest 
możliwy od ulicy Podwale oraz od ulicy Zelwerowicza. Usytuowanie i drogi pożarowe 
przedstawiono na rysunku 1. 

 
Widok – usytuowanie terenu 

W części A, B, C oraz F znajduje się sześć klatek schodowych (oznaczone K1, K2, K3, K4, 
K5, K6) z czego pięć służy celom ewakuacji. Natomiast jedna (K4)  znajdująca się w części B nie 
jest traktowana jako ewakuacyjna, ponieważ jest drewniana, nie zabezpieczona ogniochronnie. 

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. 

 Ściany nośne murowane z cegły.  

 Budynek A, B, C strop WPS, stalowe żebra stropu osiatkowane i otynkowane. 
Stropy pod i nad pięcioma salami zabytkowymi ( pomieszczenia budynku A: gabinet 
Rektora, sala Senatu, sala Konferencyjna na I piętrze) - drewniane, oryginalne, od 
góry osłonięte dodatkowymi stropami WPS. 

 Budynek F: strop nad  piwnicą: sklepienia ceramiczne, nad parterem, I i II piętrem:  
stropy stalowo-żelbetowe, stropy drewniano-żelbetowe, stropy nad III piętrem: 
żelbetowy. 

 Stropodach zróżnicowany - w części masywny wentylowany oraz z blach fałdowych 
z izolacją akustyczną nad salami teatralną i kameralną, występują dwie kopuły 
o konstrukcji drewniane pokryte blachą miedzianą, w budynku F stropodach 
drewniany na belkach stalowych. 
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 Pokrycie dachu stanowi papa na podłożu betonowym, blachy fałdowe lub blacha 
miedziana.  

Budynek jest w całości podpiwniczony. Piwnica jest wykorzystywana w następujący sposób: 

 w prawym skrzydle budynku A prowadzone są zajęcia, w lewym skrzydle znajduje 
się bufet, w pozostałej części jest archiwum oraz pomieszczenia techniczne, 

 w budynku B znajduje się magazyn biblioteki, 

 w budynku C znajdują się sale ćwiczeń, z piwnicy jest bezpośrednie wyjście na 
zewnątrz, 

 w budynku F znajdują się pomieszczenia techniczne oraz podręczne magazyny. 

Budynek ma różnicową wysokość oraz liczbę kondygnacji. Maksymalnie posiada pięć 
kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną o następujących powierzchniach ogólnych: 
 
Tabela 1. Powierzchnie poszczególnych kondygnacji w budynkach A, B, C oraz F 

Lp. 
Kondygnacja 

Powierzchnia [m2] 

Budynek A Budynek B Budynek C Budynek F 

1 2 3 4 5 

1. Piwnica 790,00 147,98 64,5 285,39 

2. Parter 844,89 162,19 82,48 296,31 

3. I piętro 915,26 189,87 79,92 315,37 

4. II piętro 896,82 168,83 - 301,55 

5. III piętro 839,57 158,74 - 304,74 

6. IV piętro - 112,00 - 55,82 (antresola) 

7. Razem 4286,54 939,61 226,90 1559,18 

Budynki A, B oraz F są zakwalifikowane jako budynki średniowysoki (SW), gdyż ich 
wysokość mieście się w granicach 12-25 m (około 21 metrów), natomiast budynek C jako niski (N), 
gdyż jego wysokość nie przekracza 12 metrów i wynosi około 6,5 metra.  

2.2. Liczba osób, klasyfikacja pożarowa obiektu 

Wykaz przewidywanej i maksymalnej liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach oraz 
na kondygnacjach znajduje się na rysunkach. 

W trakcie trwania zajęć na terenie całej Uczelni może przebywać maksymalnie 650 
studentów oraz 300 pracowników. Osoby te przemieszczają się stale między poszczególnymi 
obiektami. 

Na podstawie § 209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, części 
budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 
kompleks A, B, C oraz F  kwalifikuje się do obiektów kategorii zagrożenia ludzi ZL III z częściami 
zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi: 

 ZL I (budynek A: sala kameralna na I piętrze oraz sala teatralna na III piętrze), 
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 ZL V (budynek F: pokoje gościnne na III piętrze oraz antresola). 
Graficzne przedstawienie poszczególnych stref  przedstawiono na rysunkach. 

2.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych, gęstość obciążenia 
ogniowego 

Poniżej zostały przedstawione rodzaje materiałów palnych występujących 
w obiekcie. 

2.3.1. Występujące substancje palne i ich parametry 
W obiektach Uczelni w przeważającej części występują materiały palne w postaci stałej, które 

zaliczamy do grupy pożarów A. W pomieszczeniach bufetu znajdują się tłuszcze, które zaliczamy 
do grupy pożarów F. W budynku nie są przechowywane ciecze ani gazy palne, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla osób przebywających.  

Podczas pożarów wyżej wymienionych grup powstaje duża ilość dymu i stosunkowa wysoka 
temperatura. Środki gaśnicze, które można wykorzystywać do gaszenia pożarów: 

 Grupy A – gaśnice z ładunkiem środka gaśniczego do gaszenia pożarów grupy A (wszystkie 
gaśnice znajdujące się w obiekcie), koc gaśniczy, woda. 

 Grupy F – gaśnice z ładunkiem środka gaśniczego do gaszenia pożarów grupy F (specjalne 
gaśnice, które powinny znajdować się w pomieszczeniu kuchni), koc gaśniczy 

2.3.2. Gęstość obciążenia ogniowego 
Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie ma obowiązku 

obliczania gęstości obciążenia ogniowego. 
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych oraz magazynowych nie przekracza  

500 MJ/m2 . 

Obciążenie ogniowe ma decydujący wpływ na wymagania w zakresie: 

 klasy odporności pożarowej budynku; 

 dopuszczalnej wielkości stref pożarowych; 

 wymaganego zapasu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 

2.4. Pomieszczenia zagrożone wybuchem 

Żadne z pomieszczeń w Uczelni nie zostało zakwalifikowane jako pomieszczenie zagrożone 
wybuchem. 

2.5. Klasa odporności pożarowej budynku, odporność ogniowa elementów budynku 

Na podstawie § 212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt: 

 średniowysoki zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien być 
wybudowany w klasie „B” odporności pożarowej budynku, 

 niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien być wybudowany 
w klasie „D” odporności pożarowej budynku 
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Odporność ogniowa elementów budynku zakwalifikowane do klasy odporności pożarowej 
„B” oraz „D” przedstawia tabela 2.  
 
Tabela 2. Odporność ogniowa elementów budynku 

Lp. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu Strop Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzn

a 

Przykryci
e dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. „B” R 120 R 30 R E I 60 E I  60 E I 30 R E 30 

2. „D” R 30 (-) R E I 30 E I  30 (-) (-) 

 Elementy budynku, o których mowa w tabeli 1 powinny być nierozprzestrzeniające ognia. 
Kondygnacje oddzielone od siebie pasami między kondygnacyjnymi o wysokości co najmniej  
0,8 m, które są wykonane z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej minimum EI 30. 
Jako elementy okładzin elewacyjnych powinny być zastosowane materiały zamocowane do 
konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru trwającego do 
60 minut. Materiały na sufitach zrobione z materiałów niepalnych i niekapiących. 

2.6. Podział budynku na strefy pożarowe, elementy oddzielenia pożarowego 

Podział obiektu na strefy pożarowe: 
1. I strefa pożarowa: budynek A, B i C o powierzchni całkowitej wynoszącej 5453,05 m2 

z wydzielonymi następującymi częściami: 

 klatka schodowa K1i K3 wydzielona drzwiami o odporności ogniowej EI 30, 

 pompownia przeciwpożarowa wydzielona drzwiami EI 30. 
2. II strefa pożarowa: budynek F (za wyjątkiem III piętra i antresoli) o powierzchni 

1198,62 m2 z wydzielonymi następującymi częściami: 

 piwnica została wydzielona pożarowo drzwiami EI 60, 

 pompownia przeciwpożarowa wydzielona ścianami REI 120, drzwiami EI 60 oraz 
stropem REI 60 

 węzeł CO (dawna kotłownia gazowa): wydzielona ścianami REI 120, drzwiami EI 60 
oraz stropem REI 60, 

 klatka schodowa wydzielona drzwiami o odporności ogniowej EI 30. 

3. III strefa pożarowa: budynek F (III piętro wraz z antresolą) o powierzchni 360,56 m2 
z wydzielonymi następującymi częściami: 

 Serwerownia: ścianami o odporności ogniowej REI 120, stropem REI 60 oraz drzwiami 
EI 60, 

 klatka schodowa wydzielona drzwiami o odporności ogniowej EI 30. 
Przepusty instalacyjne w powyższych elementach oddzielnie pożarowego wykonano 

w klasie odporności ogniowej przegrody. Natomiast przepusty instalacyjnych o średnicy powyżej 
4 cm zabezpieczono do klasy odporności ogniowej EI 60 lub REI 60. Przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażono 
w klapy odcinające o odporności ogniowej elementu oddzielenia. 
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Graficzne przedstawienie stref pożarowych oraz elementów oddzielenia pożarowego znajduje 
się na rysunkach.  

2.7. Usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, drogi pożarowe 

Omawiane budynki graniczą bezpośrednio od strony zachodniej z budynkiem mieszkalnym. 
Od strony wschodniej znajduje się ulica Legnicka, od strony północnej budynek D i E Akademii 
Muzycznej, natomiast od południowej ulica Podwale i fosa miejska. 

Droga pożarowa do budynku prowadzi wzdłuż ulicy Podwale oraz Zelwerowicza. Droga ta 
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 
2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg. Dodatkowo można 
wjechać na teren Uczelni poprzez bramę wjazdową od ulicy Zelwerowicza, jednak jest ona zbyt 
blisko budynku, żeby traktować ją jako drogę pożarową. 

2.8.  Zaopatrzenie wodne 

W pobliżu Uczelni znajdują się hydranty nadziemne i podziemne, najbliższy jest w około 
3 metrów od budynku na chodniku ulicy Podwale (przy przystanku autobusowym), kolejny na 
placu Jana Pawła II oraz na ulicy Zelwerowicza. Zapewniają one wystarczającą ilość wody do 
celów przeciwpożarowych.  Hydranty zewnętrzne są zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp 
jednostek straży pożarnej, a ich wydajność nie powinna być mniejsza dla DN 80 – 10 dm3/s  przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. 

Rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych przedstawiono na rysunku 1. 

 
Widok – hydrant zewnętrzny nadziemny 

 
Widok – hydrant zewnętrzny podziemny 

3. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe 

W podrozdziałach przestawiono urządzenia przeciwpożarowe wykorzystane w obiekcie. Ich 
graficzne rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach. 

3.1. System sygnalizacji pożaru 

Budynki Akademii Muzycznej w miarę posiadanych środków finansowych są poddawane 
wielu remontom, wraz z którymi rozbudowywany i modernizowany jest system sygnalizacji 
pożaru. W związku z powyższym budynki posiadają różny stopnie ochrony oraz posiadają dwie 
niezależne centrale sygnalizacji pożaru. 
Budynek A  podlega częściowej ochronie systemem sygnalizacji pożaru. System posiada 8 linii 
dozorowych chroniące następujące części obiektu: 

 Linia 1 – czujka liniowa w czytelni biblioteki. 
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 Linia 2 – czujki punktowe w zapleczu biblioteki. 
 Linia 3 – czujki punktowe w Sali teatralnej i reżyserce. 
 Linia 4 – ręczne ostrzegacze pożarowe na klatce schodowej K-1 (parter-III piętro). 
 Linia 5 – ręczne  ostrzegacze pożarowe na klatce schodowej K-2 (parter-III piętro). 
 Linia 6 – ręczne  ostrzegacze pożarowe na klatce schodowej K-2 (piwnica). 
 Linia 7 – czujki punktowe w pomieszczeniach piwnicznych -111A do -116A, w bufecie 

oraz w korytarzu. 
 Linia 8 – czujki punktowe w przestrzeni między stropowej piwnicy (bufet oraz korytarz). 

Informacje zebrane przez elementy detekcyjne zbierane są w centrali sygnalizacji pożaru 
znajdującej się na zapleczu szatni w budynku A. 
Budynek B podlega również częściowej ochronie, nowe elementy detekcyjne oraz sygnalizatory 
akustyczne zostały zainstalowane jedynie w korytarzach. System ten został podłączony do centrali 
sygnalizacji pożaru znajdującej się w budynku E. 
Budynek C oraz F zostały w całości poddane remontowi i jest tam nowo zaprojektowany system 
sygnalizacji pożaru, który chroni w całości te obiekty i został podłączony do centrali sygnalizacji 
pożaru w budynku E. 
We wszystkich obiektach system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do wykrywania oraz 
sygnalizowania zagrożenia pożarem, wskazania miejsca potencjalnego zagrożenia na podstawie 
informacji odebranych od elementów detekcyjnych. Sygnalizacja alarmu pożaru, poza oczywistą 
funkcją wykrywania pożaru pełni rolę systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym 
w budynku, w tym sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi 
i sygnalizacyjnymi. 
Wszystkie zadziałania elementów czujek zlokalizowanych na terenie obiektu są przekazywane do 
poszczególnych centrali sygnalizacji pożaru. 
Budynek chroniony jest czujkami zainstalowanymi na pętlach dozorowych. W chwili wykrycia 
pożaru czujka przekazuje sygnał do centrali, jak również jej zadziałanie jest sygnalizowane przez 
wskaźniki zadziałania. 

W skład systemu wchodzą: 
 czujki ze wskaźnikami zadziałania - czujki to elementy wykrywcze instalacji, wskaźniki 

zadziałania informują natomiast o uruchomieniu czujki zamontowanej w miejscu 
niewidocznym, 

 
Widok – czujka dymu 

 
 
 
 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Budynek A, B, C, F)  

15 

 ROPy (ręczne ostrzegacze pożarowe) – przyciski umożliwiający bezpośrednie wszczęcie 
alarmu pożarowego 

 
Widok – ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) 

 
 Sygnalizatory akustyczne – elementy systemu informujące użytkowników o pożarze, 

emitują sygnał dźwiękowy. 

 
Widok – sygnalizator akustyczny 

 Centrala sygnalizacji pożaru - element zbierający sygnały o pracy instalacji 
przeciwpożarowych, odpowiednio nimi kierując w przypadku alarmu. Ponadto poprzez 
centralę obiekt podłączony jest do monitoringu pożarowego ochrony obiektu.  

  
Widok – Centrali Sygnalizacji Pożaru (CSP) w budynku A Widok – Centrali Sygnalizacji Pożaru(CSP)w budynku E 

Zasada działania systemu: 
1. Budynek A: sygnały z elementów detekcyjnych przesyłane są do centrali sygnalizacji 

pożaru w budynku A. Ze względu na brak ochrony i możliwości całodobowej obsługi 
centrali sygnalizacji pożaru w budynku A, działa  ona w systemie jednostopniowego 
alarmowania. Po wykryciu zagrożenia przez czujkę zostaje zainicjowany alarm II stopnia 
i algorytm pożarowy zaprogramowany w CSP. Centrala ta nie jest podłączona do 
monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. Wykrycie pożaru sygnalizowane jest 
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akustycznie, do ochrona znajdująca się przy wejściu głównym do obiektu, która została 
przeszkolona do obsługi centrali. 

2. Budynek B, C, F: sygnały z elementów detekcyjnych przesyłane są do centrali sygnalizacji 
pożaru w budynku E.  
W celu uniknięcia fałszywych alarmów przyjęto dwustopniowy tryb alarmowania: 
 alarm pierwszego stopnia z czujek automatycznych w czasie trwania zwłoki (ochrona 

ma 30 sekund na potwierdzenie przyjęcia alarmu), 
 alarm drugiego stopnia z czujek automatycznych po zwłoce 4 minut, 

 alarm drugiego stopnia z przycisków Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych. 

Procedura dwustopniowej organizacji alarmowania jest następująca: 
 pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizowanie alarmu I-go stopnia tzw. alarm 

wstępny – sygnalizowany przez centralkę, który musi zostać potwierdzony przez 
ochronę obiektu w ciągu 30 sekund (przekroczenie tego czasu spowoduje zainicjowanie 
alarmu II stopnia), 

 następnie, po dokonaniu potwierdzenia odebrania sygnału z CSP, powinien zostać 
dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali (cel – ocena przyczyny powstania 
alarmu i ewentualne jego skasowanie). Czas na przeprowadzenie zwiadu od momentu 
wywołania alarmu I-go stopnia do czasu jego skasowania nie powinien przekroczyć 
4 minut. Przekroczenie tego czasu powoduje zainicjowanie alarmu II-go stopnia, 

 alarm II-go stopnia uruchamia procedurę alarmową. 
 skrócenie czasu oczekiwania na alarmy II-go stopnia (w przypadku rzeczywistego 

zagrożenia) można osiągnąć poprzez uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego 
(ROP), który natychmiast wywołuje alarm II-go stopnia. 

Sygnalizowanie alarmu pożarowego odbywa się indywidualnie przez każdą czujkę 
w systemie. Podczas alarmu strefa i adres czujki wykrywającej pożar pokazywane są na 
wyświetlaczu centralki, co pozwala zlokalizować pożar w możliwie najkrótszym czasie. 
W przypadku uszkodzenia czujki, gniazda, przycisku, elementu adresowego czy sterującego 
przekazany jest sygnał o zakłóceniu do centrali. Umożliwia to szybką lokalizacje 
niesprawnego elementu. 
Centrala w budynku E jest podłączona do monitoringu pożarowego Państwowej Straży 
Pożarnej. Informacja o alarmie II stopnia jest automatycznie przekazywana do firmy 
zarządzającej monitoringiem oraz do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP 
we Wrocławiu. 

3.2. Gaśnice 

W obiekcie zainstalowano gaśnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pożarów ABC 
o masie 4 kg i 6 kg  oraz urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego o pojemności 2 dm3. Dobór 
środka gaśniczego, jego ilość i rozmieszczenie gaśnic jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Zastosowanie oraz instrukcję obsługi gaśnic przedstawiono w rozdziałach 10.1 i 10.3.  
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Widok gaśnica 

3.3. Hydranty wewnętrzne 

W budynkach A, B, C oraz F znajduje się 25 hydrantów wewnętrznych  H-25. Budynek 
A oraz B posiadają na wyposażeniu węże płasko składane natomiast C i F węże półsztywne. 
Hydranty są rozmieszczone na każdej kondygnacji w pobliżu klatek schodowych i w korytarzach. 
Hydranty swoim zasięgiem obejmują cały obiekt, posiadają aktualne badanie na wydajność 
i ciśnienie przy jednoczesnym poborze wody z dwóch sąsiednich hydrantów. 

 
Widok hydrant wewnętrzny 

Instrukcję obsługi hydrantów wewnętrznych przedstawiono w rozdziale 10.4 

3.4. Zestaw hydroforowy 

Ze względu na rozmiary budynku oraz parametry hydrauliczne wody w sieci miejskiej 
w omawianych obiektach znajdują się dwa zestawy hydroforowe podnoszące ciśnienie 
w wewnętrznej sieci wodociągowej, w tym w hydrantach wewnętrznych: 

 Pierwszy znajduje się w piwnicy budynku A w wydzielonej z pomieszczenia 
konserwatorów (w -108A) części, w pobliżu klatki schodowej K1. Jego działanie obejmuje 
budynek 
A oraz B.  

 Drugi znajduje się w piwnicy budynku F w wydzielonym pomieszczeniu przy klatce 
schodowej. Podnosi on cieśnienie w sieci wodociągowej budynku F. 

Budynek C nie jest zasilany z zestawu hydroforowego. 
Powyższe zestawy uruchamiają się automatycznie przy spadku ciśnienia w układzie. 
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Widok zestaw hydroforowy w budynku A Widok zestaw hydroforowy w budynku F 

3.5. Oświetlenie ewakuacyjne 

Budynek wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego 
zostały zamontowane na całej powierzchni obiektu pokazując wyjścia z pomieszczeń oraz na 
drogach ewakuacyjnych. Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowe) jest stale 
zasilana przez UPS - przy zaniku napięcia zasilającego budynek obwody oświetlenia 
ewakuacyjnego zasilane są z baterii akumulatorów UPS. Podstawową funkcją oświetlenia 
awaryjnego jest oświetlenie ewakuacyjne służące do oświetlenia dróg ewakuacji oraz oznakowania 
kierunku ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenie pomieszczeń przez 
osoby przebywające w obiekcie. 

 
Widok lampy oświetlenia ewakuacyjnego 

 

3.6. Urządzenia oddymiające 

W celu zapewnienia odprowadzenia dymu i zapewnieniu możliwości bezpiecznego 
opuszczenia obiektu przez pracowników oraz studentów na klatkach schodowych K1, K2, K3 oraz 
klatce schodowej budynku F zastosowano klapy oddymiające. Uruchomienie klap odbywa się 
automatyczne (poprzez zamontowane czujki dymu) lub ręcznie (przez zainstalowane na klatkach 
schodowych przyciski).  
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Widok uruchamianie klap dymowych 

3.7. Drzwi przeciwpożarowe z elektromagnetycznymi trzymaczami 

W budynku A na klatce schodowe K1 oraz w przejściach pomiędzy budynkiem A i F zostały 
zamontowane drzwi przeciwpożarowe wraz z elektromagnetycznymi trzymaczami. Drzwi te, gdy są 
zamknięte,  w określonym czasie trwania pożaru (30 lub 60 minut) uniemożliwiają przedostanie się 
dymu i temperatury na klatkę schodową K1 lub do sąsiedniego budynku. Natomiast dzięki 
elektromagnetycznym trzymaczom drzwiowym, mogą one być cały czas otwarte, zapewniając 
swobodę poruszania się studentów i innych użytkowników obiektów. Nie mniej jednak nie 
zmniejsza się w ten sposób bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ trzymacze są podłączone do 
centrali sygnalizacji pożaru i w przypadku wykrycia zagrożenia zostają automatycznie zwolnione, a 
drzwi się zamykają.  

  
Widok drzwi przeciwpożarowe z elektromagnetycznymi trzymaczami 

(klatka schodowa K1) 
Widok drzwi przeciwpożarowe z elektromagnetycznymi trzymaczami 

(pomiędzy budynkami A i F) 

3.8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Każdy z budynków posiada własny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który znajdujący się 
przy wejściu głównym do poszczególnych części. Wyłączniki te odłączają poszczególne budynki 
od zasilania po stronie niskiego napięcia. 

  
Widok przeciwpożarowy wyłącznik prądu (budynek A) Widok przeciwpożarowy wyłącznik prądu (budynek B) 
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Widok przeciwpożarowy wyłącznik prądu (budynek C)  
 

3.9. Główny kurek instalacji gazowej 

Obiekt nie posiada instalacji gazowej. Istnieje jedynie fragment starej instalacji gazowej 
w piwnicy budynku F. Całość instalacji na poniższym zdjęciu. 

 
Widok zawór gazu (budynek F) 

 

4. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych 

Urządzenia przeciwpożarowe – rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, 
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub 
ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, 
a w szczególnności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące 
w skład systemu sygnalizacji pozarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania, instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, 
o ile są wyposażone w systemy sterowania. 

Podstawowym aktem normatywnym regulującym zasady eksploatacji urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic w budynkach zgodnie z zasadami ppoż. jest Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami", 
powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie 
z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych 
i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich 
producentów. 
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Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach 
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Budynek wyposażony został w następujące urządzenia przeciwpożarowe wymagające 
konserwacji i przeglądów: 

 system sygnalizacji pożaru, 
 podręczny sprzęt gaśniczy 
 hydranty wewnętrzne, 
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
 hydranty zewnętrzne, 
 oświetlenie ewakuacyjne, 
 klapy dymowe i odcinające, 
 drzwi przeciwpożarowe z elektromagnetycznymi trzymaczami drzwiowymi. 
Poniżej przedstawiono czasookresy oraz zakres przeglądów. 

4.1. System sygnalizacji pożaru 

Dokumentacja: 
Książka eksploatacji powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych 
(najlepiej w pobliżu Centrali Sygnalizacji Pożaru). W książce należy odnotowywać wszystkie 
zdarzenia związane z instalacją.  

Konserwacja: 
W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie 

kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Nazwa firmy i numer telefonu 
konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy CSP. 

Obsługa codzienna: 
Każdego dnia należy sprawdzić: 

 czy CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest 
odnotowane w książce eksploatacji i czy został zawiadomiony konserwator; 

 czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; 

 czy, jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, to 
została przywrócona do stanu dozorowania. 

Każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko 
usunięta. 

Obsługa miesięczna: 
Administrator powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu : 

 zagwarantować wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla drukarki; 

 przeprowadzić test wskaźników  optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś 
wskaźnika  odnotować w książce eksploatacji. 

Każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko 
usunięta. 

Obsługa kwartalna: 

Administrator powinien zapewnić, aby raz na trzy miesiące, osoba kompetentna : 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Budynek A, B, C, F) 

22 

 sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby 
doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; 

 spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone 
sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe 
i pomocnicze; 

 sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; 

 sprawdziła zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi 
pożarowych; 

 przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; 

 dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego 
przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych. 

Każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko 
usunięta. 
Obsługa roczna: 

Administrator powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, serwis : 

 przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; 

 sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (każda 
czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % 
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej); 

 sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; 

 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, 
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; 

 dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub 
jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także, czy pod każdą czujką 
jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy 
wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; 

 sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. 
Każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko 
usunięta. 

4.2. Podręczny sprzęt gaśniczy 

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi lecz nie rzadziej niż raz na rok. 

Osoba dokonująca przeglądu ma przeprowadzić czynności służące utrzymaniu urządzenia 
w dobrym stanie technicznym tj. między innymi wykonać i sprawdzić: 

 ogólny stan gaśnicy, 

 czytelność, kompletność i prawidłowość napisów, 

 stan węży i zabezpieczeń, 
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 terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych, 

 powłokę malarską, 

 czy nie są uszkodzone elementy z tworzywa sztucznego,  

 ciężar lub objętość środka gaśniczego, 

 sprawdzić czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, 

 dokonać odpowiednich wpisów na karcie kontrolnej, szczególnie terminu ważności, 

 sprawdzić uchwyt gaśnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony. 

Za podstawowe zadania przy remoncie gaśnic należy uznać: 

 całkowity demontaż gaśnicy na części składowe, 

 wykonanie próby ciśnieniowej zbiornika, (zbiorniki nieoznakowane nie powinny być 
remontowane lecz złomowane), 

 sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika - czy są ślady korozji lub inne 
uszkodzenia, 

 poddanie głowic, zaworów, węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika 
(wymienić uszkodzone części), 

 sprawdzenie lub wymiana zabezpieczenia, 

 ponowne napełnienie środkiem gaśniczym, 

 wykonać ponowny montaż zgodnie z instrukcją, zaleceniami producenta, 

 zasadę, że gaśnice proszkowe należy otwierać w suchych warunkach, w najkrótszym czasie, 
w celu zminimalizowania skutków oddziaływania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu; 
nie mieszać lub dosypywać proszków różnych typów. 

Wszystkie gaśnice powinny posiadać plombę oraz kontrolkę z uwidocznioną datą ostatniego 
i terminem następnego przeglądu. 

Pracownik serwisu po wykonaniu przeglądu powinien sporządzić protokół.  
Sprzęt przeciwpożarowy uznany za niezdolny do dalszego użytku należy bezzwłocznie 

zastąpić sprawnym. W przypadku użycia gaśnic, lub zauważenia ich uszkodzeń należy 
niezwłocznie powiadomić serwis naprawczy. 

4.3. Hydranty wewnętrzne 

Zasady konserwacji hydrantów wewnętrznych reguluje PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia 
gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem 
półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. W normie tej znajdują się  
następujące zapisy : 

Osoba kompetentna – to osoba  z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz dostępem do 
wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o 
specjalnych procedurach zalecanych przez producenta, zdolna do wykonywania 
konserwacji i napraw zgodnie z niniejszą PN. 
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Doroczne przeglądy i konserwacje: 

1. Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie (o której mowa 
powyżej), odnośnej dokumentacji technicznej oraz zgodnie z instrukcją obsługi producenta, 
w terminie nie rzadszym niż raz w roku. Hydranty powinny być konserwowane przez osoby 
posiadające niezbędną wiedzę w tym zakresie.  

2. Czynności wstępne polegają na ustaleniu, czy: 

 hydranty są na swoim miejscu, 

 nie są zastawione, są widoczne i mają czytelne oznakowanie oraz instrukcję, 

 nie mają widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków. 

Doroczne przeglądy i konserwacje powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną. 

1. Wąż hydrantu powinien być poddany całkowitemu rozwinięciu, hydrant poddany ciśnieniu 
i sprawdzony, czy: 

 mocowania do ściany są odpowiednie od ich przeznaczenia, 

 wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika 
przepływu oraz miernika ciśnienia), 

 miernik ciśnienia (jeśli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie 
pomiarowym, 

 wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani 
pęknięć – jeśli wąż wykazuje uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub 
poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

 zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, 

 zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach, 

 w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo 
i czy wychyla się o 180 0, 

 w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa 
łatwo i prawidłowo, 

 w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest 
 prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu jest właściwa, 

 stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy – szczególną uwagę 
zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, 

 jeżeli hydrant jest wyposażony w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy 
drzwiczki szafki łatwo się otwierają, 

 prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać, 

 praca prowadnic węża jest prawidłowa i czy są one prawidłowo zamocowane, 

2. Hydrant należy pozostawić w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.  
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3. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany 
„USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym Zarządcę obiektu. 

4. Po przeglądzie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów hydranty powinny być 
oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać 
trwałe zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach.  

5. Ponadto dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która 
nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na etykiecie powinny być umieszczone 
następujące dane: 

 słowo „SPRAWDZONE”, 

 nazwa i adres dostawcy hydrantu, 

 znak jednoznacznie identyfikujący przeprowadzająca konserwacje i przegląd, 

 data (rok i miesiąc) kiedy konserwacja była przeprowadzana. 

6. Miejsca usytuowania hydrantów powinny być oznakowane znakami zgodnymi z PN-92/N-
01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży: 

 Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne 
ciśnienie robocze instalacji zgodnie z PN-EN 671-1 i/lub PN-EN 671-2. 

4.4. Zestaw hydroforowy 

Ze względu na brak uregulowań całościowych zasad konserwacji zestawów hydroforowych 
należy stosować zalecenia producentów tego rodzaju urządzeń. Powinny one obejmować listę 
czynności serwisowych w zależności od rodzaju systemu zamontowanego w obiekcie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów, należy co najmniej raz w roku dokonać przeglądu technicznego i konserwacji systemu. 

Konserwacja powinna obejmować co najmniej: 

 Stan techniczny obudów pod kątem uszkodzeń mechanicznych. 

 Stan techniczny obudów pod kątem uszkodzeń mechanicznych. 

 Kompletność i stan mocowań. 

 Stan połączeń hydraulicznych z instalacją wodną pod kątem szczelności. 

 Stan techniczny armatury przyłączeniowej (filtry, zawory antyskażeniowe, zawory 
odcinające, itp.). 

 Oczyszczenie powierzchni zewnętrznych z zabrudzeń. 

 Kontrola pracy pomp pod kątem drgań, nadmiernego hałasu, występowania kawitacji. 

 Pomiar ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej zestawu. 

 Stan połączeń elektrycznych. 

 Stan przewodów elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych. 

 Stan techniczny i kompletność zabezpieczeń elektrycznych. 
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 Stan techniczny i funkcjonowania wyłącznika głównego pomp. 

 Stan nastaw automatyki zestawy hydroforowego: ciśnienie. 

 Stan nastaw automatyki zestawy hydroforowego: ciśnienie tłoczenia, naprzemienna praca 
pomp, automatyczne załączenie jednej z pomp po wymuszeniu wyłączenia aktualnie 
pracującej pompy. 

 Pomiar prądów pobieranych przez poszczególne pompy. 

Po zakończeniu przeglądu i konserwacji zestawu hydroforowego powinien zostać sporządzony 
protokół zawierający zestaw czynności wykonanych. 

4.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Ze względu na brak uregulowań dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów, co najmniej raz w roku dokonać przeglądu technicznego 
i konserwacji wyłącznika polegającego na próbnym wyłączeniu zasilania poprzez uruchomienie 
przedmiotowego wyłącznika. Z powyższych czynności powinien zostać sporządzony protokół. 

4.6. Hydranty zewnętrzne 

Ogólne zasady konserwacji hydrantów zewnętrznych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.. Zgodnie z tym aktem prawnym hydranty zewnętrzne 
przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez 
właściciela lub użytkownika sieci wodociągowej. 

Hydranty zewnętrzne nie znajdują się na terenie Uczelni, nie trzeba zlecać wykonywania 
przeglądów firmie zewnętrznej. 

4.7. Oświetlenie ewakuacyjne 

Zasady konserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego określone zostały 
w PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku konieczne jest 
przeprowadzenie miesięcznego, ręcznego testu funkcyjnego działania oświetlenia awaryjnego, 
ewakuacyjnego i przeszkodowego w budynku. W celu uniknięcia awarii oświetlenia 
ewakuacyjnego zaleca się przeprowadzenie przeglądów 1 x w roku i odnotowanie ich wyników w 
książkach przeglądów i konserwacji. Sprawdzeniu podlega:  

 stan oznakowania ewakuacyjnego i oświetlenia ewakuacyjnego; 
 widoczność oznakowania i oświetlenia; 
 sprawdzenia czasu świecenia; 
 sprawdzenia stanu przeszkolenia obsługi. 

Sprawdzanie oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego powinno odbywać się przy 
włączonym i wyłączonym oświetleniu ogólnym. 

Baterie należy wymieniać, jeśli czas pracy w trybie bateryjnym obniży się do 2/3 czasu pracy 
znamionowej. 
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4.8. Klapy dymowe i odcinające 

Ze względu na brak uregulowań całościowych zasad eksploatacji klap dymowych oraz 
przeciwpożarowych klap odcinających należy stosować zalecenia producentów tego rodzaju 
urządzeń. Powinny one obejmować listę czynności serwisowych w zależności od rodzaju systemu 
zamontowanego w obiekcie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów h, należy co najmniej raz w roku dokonać przeglądu technicznego i konserwacji systemu. 
Czynności dla systemu elektrycznego powinny obejmować między innymi: 

 optyczna kontrola urządzeń systemu; 

 zamknięcie klap z poziomu centrali sterującej; 

 sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych klap i elektro-magnesów; 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia klap z elektromagnesami (naciąg linki); 

 sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników 
krańcowych; 

 sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej; 

 ręczne zazbrojenie wszystkich klap i elektromagnesów; 

 wymianę naklejki dokonanego przeglądu. 

4.9. Drzwi przeciwpożarowe z elektromagnetycznymi trzymaczami drzwiowymi 

Ze względu na brak uregulowań całościowych zasad eksploatacji drzwi przeciwpożarowych 
z elektromagnetycznymi trzymaczami drzwiowymi należy stosować zalecenia producentów tego 
rodzaju urządzeń. Każdy trzymacz będący elementem bezpieczeństwa biernego wymagają 
konserwacji, przez co utrzymują niezmienione właściwości w przypadku pożaru. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów, konserwacja drzwi przeciwpożarowych wraz z trzymaczami powinna być 
przeprowadzana okresowo co najmniej raz w roku. 

Konserwację można przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić ją firmie zewnętrznej wg 
poniższych zaleceń. 

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:  

 sprawdzenie funkcjonowania trzymaczy i drzwi, 

 sprawdzenie prawidłowości zwalniania trzymaczy, 

 sprawdzenie siły trzymającej,  

 sprawdzenie przyłączeń przewodów,  

 sprawdzenie powłoki lakierniczej drzwi,  

 sprawdzenie i ewentualne poprawienie zamków, okuć itp.,  

 regulacja samozamykaczy,  
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 wizualne sprawdzenie stanu uszczelek (przy widocznych uszkodzeniach mechanicznych lub 
odklejeniu należy wymieniać na nowe) 

 przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,  

 sprawdzenie wielkości szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą, 

 sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.  

Części zużyte i uszkodzone należy naprawić lub wymienić.  

Czasookresy badań i czynności konserwacyjne przedstawia tabela 3. 
 
Tabela 3. Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych 

Lp. 
Nazwa urządzenia 

/instalacji Typ badań Czasookres badań Wykonawca 

1 2 3 4 

1 Gaśnice 

Okresowy przegląd i konserwacja1 1 raz w roku 

Wykonawca 

zewnętrzny 

Przegląd warsztatowy – naprawa okresowa 1 raz na 5 lat 

Naprawy doraźne 
Po każdym użyciu lub 
w wypadku 
uszkodzenia gaśnicy 

2 
Instalacja 
hydrantów 
wewnętrznych 

Przegląd rutynowy – zakres zgodny z PN-
EN 671-3:2009 obejmujący sprawdzenie, czy 
hydrant jest zlokalizowany w zaprojektowanym 
miejscu, nie jest zastawiony, jest widoczny i ma 
czytelne oznakowanie i instrukcję, nie ma 
widocznych uszkodzeń, oznak korozji lub 
wycieków 

1 raz na pół roku 
Wyznaczony  

pracownik 

Przegląd roczny – zakres zgodny z pkt.  6.1 PN-
EN 671-3:2009 1 raz w roku 

Wykonawca       
zewnętrzny Sprawdzenie węży stanowiących wyposażenie 

hydrantów na ciśnienie wewnętrzne2 1 raz na 5 lat 

3 
Instalacja 
hydrantów 
zewnętrznych 

Konserwacja roczna (sprawdzenie ciśnienia i 
wydajności, ukompletowania armatury, 
oznakowania, szczelności zasuw) 

1 raz w roku Wykonawca       
zewnętrzny 

4 
Lampy 
oświetlenia 
ewakuacyjnego 

Oględziny (sprawdzenie prawidłowości 
funkcjonowania, widoczności znaków, wymiana 
przepalonych świetlówek) 

1 raz w miesiącu 
Wyznaczony  

pracownik 

Sprawdzenie stanu baterii wewnętrznych 1 raz na 5 lat 
Wykonawca 

zewnętrzny 

 
 

                                                
1 Informacja KG PSP z dnia 27.01.2004r. pkt. 3: „Przeglądy i konserwacje gaśnic należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a sposób realizacji tego 
obowiązku należy jednoznacznie określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 
2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §3.4.: 
„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrz-
nych” 
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Lp. 
Nazwa urządzenia 

/instalacji Typ badań Czasookres badań Wykonawca 

1 2 3 4 

5 

Instalacje i 
urządzenia 
elektryczne o Uzn 
do 1kV 

Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, napięć i 
obciążeń, skuteczności zerowania, ochrony 
przeciwporażeniowej) – pomieszczenia suche 

1 raz na 5 lat 

Wykonawca 

zewnętrzny Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, napięć i 
obciążeń, skuteczności zerowania, ochrony 
przeciwporażeniowej) – pomieszczenia mokre, 
zawilgocone 

1 raz w roku 

6 Przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu Praktyczne sprawdzenie funkcjonowania 1 raz w roku 

Wyznaczony  

pracownik 

7 Klapy dymowe i 
odcinające Okresowy przegląd i konserwacja 1 raz w roku 

Wykonawca 

zewnętrzny 

8 
Instalacje  

piorunochronne 

Oględziny (sprawdzenie stanu technicznego 
przewodów, zwodów, złącz pomiarowych) – w 
ramach rocznego przeglądu obiektu budowlanego 

1 raz w roku Wykonawca 

zewnętrzny 
Badanie okresowe 1 raz na 5 lat 

9 Drzwi 
przeciwpożarowe 

Sprawdzenie działania – praktyczne sprawdzenie 
funkcjonowania systemu otwierania drzwi 
ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych 

1 raz w roku 
Wyznaczony  

pracownik 

10 
Elektromagnetycz
ne trzymacze 
drzwiowe 

Sprawdzenie działania- praktyczne sprawdzenie 
systemu zwalniania. 1 raz w roku 

Wyznaczony 

pracownik 

11 
Instalacja 
sygnalizacji 
pożaru 

Okresowy przegląd i konserwacja 1 raz na 3 miesiące 
Wykonawca 

zewnętrzny 

12 
Przewody  

wentylacyjne 
Usunięcie zanieczyszczeń 1 raz w roku 

Wykonawca 

zewnętrzny 

13 
Przewody 
dymowe i 
spalinowe 

Usunięcie zanieczyszczeń 2 razy w roku 
Wykonawca 

zewnętrzny 
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5. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia 

W podrozdziałach opisano instrukcję alarmu na wypadek powstania pożaru lub innego 
zagrożenia, wykaz osób, które należy poinformować o tym zagrożeniu oraz obowiązki osób 
zatrudnionych w Uczelni na wypadek zagrożenia. 

5.1. Instrukcja alarmowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 

INSTRUKCJA ALARMOWA 
W WYPADKU POWSTANIA  

POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 
 

I. A L A R M O W A N I E 
 

1. W wypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy: 

 ogłosić alarm przy pomocy megafonu lub uruchomić alarm ręcznym ostrzegaczem 
pożarowym (ROP) 

 powiadomić o zagrożeniu znajdujące się w pobliżu osoby, 

 ustalić rodzaj i rozmiary zdarzenia oraz czy zagrożone jest życie ludzi, 

 jak najszybciej zaalarmować telefonicznie: 

 STRAŻ POŻARNĄ - telefon  nr 998 lub 112 
2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki. 
 

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia wyraźnie podać: 

 imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni 

 rodzaj występującego zagrożenia 

 dokładny adres i nazwę obiektu, 

 czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

 odpowiedzi na inne pytania zadane przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. 
 

U W A G A: Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu, że dyspozytor straży pożarnej przyjął 
zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie numeru. 
 

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek, awaria) alarmować: 
POGOTOWIE RATUNKOWE  tel. 999 lub 112 

POGOTOWIE POLICJI   tel. 997 lub 112 
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5.2. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu 
ładunku wybuchowego  

W ostatnich latach, w celu wymuszenia pewnych decyzji lub też zastraszenia określonej osoby 
(grupy osób) „popularnym”, choć nie częstym zjawiskiem, stało się informowanie poprzez 
anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego lub też przesłanie drogą pocztową 
przesyłki zawierającej niezidentyfikowaną substancję chemiczną. 

Zarówno informacja o ładunku wybuchowym jak i przesłanie niezidentyfikowanej przesyłki 
są zjawiskami wysoce negatywnymi, jak w skutkach informacja o podłożeniu ładunku 
wybuchowego z punktu widzenia większej grupy osób staje się bardziej niebezpieczna 
i wymagająca podjęcia szeregu obligatoryjnych działań zabezpieczających. 
Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego może pojawić się w dwóch fazach: 

 Przekazanie droga telefoniczną, 

 Ujawnienie ładunku przez osobę przebywającą w obiekcie. 

W zależności od sposobu ujawnienia ładunku wybuchowego, należy bezwzględnie realizować 
następujące postępowanie: 

 osoba przyjmująca informację telefonicznie (w miarę możliwości) winna starać się, jeżeli 
jest to możliwe, nagrywać treść rozmowy, 

 ustalić miejsce podłożenia ładunku wybuchowego, 

 ustalić czas, w którym może nastąpić detonacja tego ładunku, 

 czy będzie to wybuch samoczynny, czy też sterowany z zewnątrz, 

 czego dana osoba żąda w zamian za odstąpienie od zamiaru detonacji. 

Po otrzymaniu informacji lub też zauważeniu przedmiotu, co do którego istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że może to być ładunek wybuchowy (np. niezidentyfikowana paczka w miejscu, gdzie 
zwykle nie powinna leżeć) bezwzględnie należy powiadomić Zarządcę lub osobę przez niego 
wyznaczoną. 

Zarządca obligatoryjnie w trybie natychmiastowym powiadamia: 

 Pogotowie Ratunkowe, 

 Państwową Straż Pożarną, 

 Pogotowie Policji. 

Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy policji Zarządca winien: 

 zarządzić ewakuację wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie, 

 w miarę możliwości spowodować odcięcie źródeł energii dochodzących do danego obiektu, 

 nie dopuścić, aby w pobliżu miejsca w którym zlokalizowano ładunek przebywały 
jakiekolwiek osoby, 

 w momencie przyjazdu funkcjonariuszy policji powiadomić o swoich ustaleniach 
i podjętych działaniach i bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją 
funkcjonariusza policji. 
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W przypadku otrzymania przesyłki z bliżej niezidentyfikowaną substancją należy po otwarciu 
przesyłki: 

 pozostawić przesyłkę w pomieszczeniu, w którym została otwarta, 

 natychmiast wszelkie osoby będące w pomieszczeniu winny je opuścić, 

 pomieszczenie należy zamknąć, a klucz pozostawić w zamku od strony zewnętrznej, 

 powiadomić Zarządcę 

Zarządca obligatoryjnie w trybie natychmiastowym powiadamia: 

 Pogotowie Ratunkowe, 

 Państwową Straż Pożarną, 

 Pogotowie Policji. 

 jeżeli istnieje taka potrzeba udzielić pierwszej pomocy osobie(om), które miały kontakt 
z przesyłką, 

 po przybyciu na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji 
poinformować o swoich przedsięwzięciach i podporządkować się poleceniom osoby 
kierującej akcją.  

BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO DOTYKAĆ ORAZ PRZENOSIĆ PRZEDMIOTÓW, 
KTÓRYCH WYGLĄD ŚWIADCZY O TYM, ŻE MOŻE BYĆ TO ŁADUNEK WYBUCHOWY 
LUB TAKI ŁADUNEK MOŻE BYĆ TAM UMIESZCZONY. 
WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU 
„BOMBY" 

Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) 
powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.  
W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym 
i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku 
wybuchowym. 

W tym celu zadawać następujące pytania: 

 gdzie podłożono bombę? 

 dlaczego bomba została podłożona? 

 jak ona wygląda? 

 kiedy nastąpi wybuch? 

 jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby? 

Pytania powyższe i inne uzależnione będą od konkretnej sytuacji. 
Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych 
w wyniku wybuchu. 
TREŚĆ ZGŁOSZENIA: …....................................................................... 

DATA I GODZINA ZGŁOSZENIA:  ......................................................... 
PŁEĆ I WIEK ZGŁASZAJĄCEGO: ......................................................... 
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GŁOS I JĘZYK ZGŁASZAJĄCEGO: ...................................................... 

ODGŁOSY W TLE ROZMOWY:..............................................................  
UWAGI DODATKOWE: …....................................................................... 

POWIADOMIĆ NATYCHMIAST: 

 POLICJĘ                                   TEL. 997 lub 112 

 STRAŻ POŻARNĄ                    TEL. 998 lub 112 

5.3. Osoby, które należy poinformować w razie pożaru 

Wykaz osób, które należy poinformować w razie pożaru lub innego zagrożenia przedstawiono 
w tabeli 4. 
Tabela 4. Osoby które należy poinformować w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 

Lp. 
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon komórkowy 

1 2 3  

1.  Rektor prof. Grzegorz Kurzyński 503 093 116 

2.  Kanclerz mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka 505 877 020 

3.  Kierownik gospodarczy Marek Gumienny 501 610 863 

6. Prace pożarowo niebezpieczne 

W Uczelni w normalnych warunkach pracy nie przewiduje się wykonywania prac pożarowo 
niebezpiecznych.  

W podrozdziałach opisano prace pożarowo niebezpieczne, zasady ich zabezpieczania oraz 
zasady zabezpieczenia prac spawalniczych. 

6.1. Pojęcie prac pożarowo niebezpiecznych 

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć: „wszelkie prace, mogące 
powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu”, a w szczególności 
wszelkie prace, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do 
tego celu miejscami, jak prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego 
prowadzone wewnątrz obiektu i na przyległym do niego terenie. Do prac takich należy zaliczyć m. 
in.: 

 spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 

 podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, 

 podgrzewanie lepiku, smoły, itp., 

 rozniecanie ognisk, 

 używanie materiałów pirotechnicznych, 

 wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów oraz pyłów, przy których mogą 
powstawać mieszaniny wybuchowe itp., 
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 przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów, stosowanie tych cieczy 
i pyłów do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, 

 suszenie substancji palnych, usuwanie tych substancji ze stanowisk pracy. 

6.2. Zasady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować 
bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel jest obowiązany: 

 Ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane. 

 Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania 
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu. 

 Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg 
oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. 

 Zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. 

 Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do 
powstania pożaru lub wybuchu. 

Ustalenia, o których mowa wyżej należy zawrzeć w protokole przygotowania prac 
niebezpiecznych pożarowo znajdującym się w załączniku 1. 

Przy wykonywaniu prac należy: 

 Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac 
oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących 
się w nim instalacji technicznych. 

 Nie prowadzić prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w pomieszczeniach 
(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 
wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 
jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 
wykonywania prac nie przekracza 10%  ich dolnej granicy wybuchowości. 

 Mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 
pożaru. 

 Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz 
rejony przyległe. 

 Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego 
przed możliwością wywołania pożaru. 

6.3. Zasady zabezpieczenia prac spawalniczych 

Prace spawalnicze należy zabezpieczyć w następujący sposób: 

 Pomieszczenia lub miejsca, w których mają być prowadzone prace spawalnicze należy 
uprzątnąć i oczyścić z wszelkich materiałów palnych, leżących luzem bądź związanych 
z wyposażeniem wnętrza, 

 W przypadku niemożliwości usunięcia materiałów palnych, należy je na okres spawania 
zabezpieczyć przed rozpryskami spawalniczymi, temperaturą, przez osłonięcie kocem 
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gaśniczym, blachą lub materiałami niepalnymi lub w inny sposób eliminujący możliwość 
zapalenia się. 

 Pomieszczenia (miejsca), w których prowadzone są prace spawalnicze, należy wyposażyć 
w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości nie mniejszej niż 2 jednostki sprzętu (minimum 
2 gaśnice proszkowe ABC i koc gaśniczy na każde stanowisko spawalnicze, maksymalna 
powierzchnia 1 stanowiska 15m2). 

 Pracowników prowadzących bezpośrednio prace spawalnicze obowiązuje:  
 znajomość obsługi gaśnic oraz zasad postępowania na wypadek zaistnienia pożaru, 
 sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz czy stanowisko spawalnicze zostało 
wyposażone 
w sprzęt gaśniczy, 

 przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia możliwości powstania pożaru 
i poinformowanie o tym bezpośredniego przełożonego oraz zlecającego wykonanie 
prac, 

 dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska spawalniczego 
i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas spawania nie pozostawiono 
zarzewia ognia. 

7. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania 

W poniższych podrozdziałach opisano ilość i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych oraz 
podano praktyczne porady podczas przeprowadzania ewakuacji. Rozmieszczenie wyjść 
ewakuacyjnych, kierunki ewakuacji oraz miejsce zbiórki osób przedstawiono na rysunkach. 

7.1. Warunki i organizacja ewakuacji 

W podrozdziałach zamieszczono warunki ewakuacji na terenie Uczelni oraz organizację 
ewakuacji w budynku. 

7.1.1. Warunki ewakuacji 
Wyjścia z pomieszczeń są zamykane drzwiami. Wszystkie drzwi ewakuacyjne w obiekcie 

otwierają się na zewnątrz, wyjątek stanowi budynek F, gdzie drzwi zabytkowe drzwi otwierają się 
do środka (odstępstwo KW PSP we Wrocławiu). Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 
wynosi około 30 m i przebiega przez dwa pomieszczenia. W obiekcie znajdują się następujące 
pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób: 

 sala kameralna we wschodnim skrzydle budynku A na I piętrze, 

 sala teatralna w zachodnim skrzydle budynku A na III piętrze. 
Pomieszczenia te posiadają dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. 

Szerokość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach wynoszą co najmniej 
0,9 m.  

Minimalna wysokość drzwi nie jest mniejsza niż 2 m, a minimalna szerokość drzwi 
w poszczególnych pomieszczeniach nie jest mniejsza od 0,9 m. Nieprawidłowe wymiary drzwi 
znajdują się w piwnicy budynku C oraz w budynku F (odstępstwo KW PSP we Wrocławiu). 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych na terenie Uczelni wynosi co najmniej 1,4 m, 
a wysokość korytarzy nie jest mniejsza niż 2,2 m. 
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 Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego w obiekcie wynosi około 50 m, w tym nie 
więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, w związku z tym  nie przekracza wartości 
podanych w tabeli 5 dla dwóch dojść, które się nie pokrywają  i  nie krzyżują.  
Tabela 5. Wymagana długość dojścia ewakuacyjnego 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Długość dojścia przy 
jednym dojściu 

Długość dojścia przy co najmniej dwóch 
dojściach 

Długość dojścia 
najkrótszego [m] 

Długość drugiego 
dojścia [m] 

1 2 3 4 

1. ZL I 10 40 80 

2. ZL III 30 60 120 

W obiekcie znajdują się 6 klatek schodowych, w tym 5 służących do ewakuacji 
z poszczególnych kondygnacji. Jedna z klatek (K3) jest drewniana i została wyłączona z ewakuacji. 
Klatki schodowe znajdujące się w budynkach A, B, C mają wymiary zgodne z wymaganymi 
i zostały przedstawione w tabeli 6. Ilość stopni w jednym biegu schodów nie przekracza 17 stopni. 
Szerokość stopni jest zgodna ze wzorem 2h + s= 0,6 m do 0,65m (h - wysokość stopnia, s – 
szerokość stopnia). Klatka schodowa prowadząca z piwnicy budynku C oraz klatka schodowa 
w budynku F, nie spełnia wymagań (odstępstwo KW PSP we Wrocławiu). 
Tabela 6. Graniczne wymiary schodów wewnętrznych 

Lp. 
Przeznaczenie budynku 

Minimalna 
szerokość użytkowa 

[m] Maksymalna wysokość stopni [m] 

Biegu spocznik
a 

1 2 3 4 

1 Budynki użyteczności publicznej 1,2 1,5 0,175 

7.1.2. Organizacja ewakuacji 
Ewakuacja studentów oraz pracowników Uczelni powinna być zarządzona w przypadku: 

 pożaru powstałego na terenie obiektu, który nie został usunięty w zarodku, 

 miejscowego zagrożenia, które mogłoby zagrażać osobom przebywającym w budynku, 

 zachodzi możliwość przedostania się do pomieszczeń obiektu ognia lub innych 
niebezpiecznych mediów z sąsiednich budynków lub terenów, 

W godzinach pracy administracji Uczelni ewakuacją zarządza do czasu przybycia służb 
ratowniczych Rektor Uczelni lub inna osoba go zastępująca.  

Zarządzając ewakuacją należy zachować całkowity spokój, aby zapobiec panice. 
W przypadku potrzeby ewakuacji Uczelni, należy użyć sygnalizacji ręcznym ostrzegaczem 
pożarowym (ROP) oraz megafonem. Syrenę megafonu należy używać naprzemiennie z poniższą 
treścią komunikatu, do czasu wyjścia wszystkich osób z budynku.  
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TREŚĆ KOMUNIKATU: 

UWAGA, UWAGA!!! W BUDYNKU ZOSTAŁO WYKRYTE ZAGROŻENIE. PROSZĘ 
ZACHOWAĆ SPOKÓJ I UDAĆ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO. 

PROSZĘ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ SŁUŻBOM EWAKUACYJNYM. 

Kolejność ewakuacji osób zgromadzonych w obiekcie: 

 w pierwszej kolejności należy ewakuować studentów, 

 drugim etapem jest ewakuacja pracowników i wszystkich osób czasowo przebywających na 
terenie Uczelni, 

 na końcu należy ewakuować mienie (cenny sprzęt i dokumentację). 
Wszystkie osoby przebywające w budynku powinny podporządkować się zarządzeniom 

Rektora, osoby wyznaczonej lub dowódcy służb ratowniczych po ich przybyciu. Ewakuacja 
powinna odbywać się przy udziale wszystkich pracowników, których zadaniem jest nie dopuścić do 
powstania paniki i panować nad porządkiem do czasu wyjścia ostatniej osoby poza rejon zagrożenia 
Po przeprowadzeniu ewakuacji osoba przeprowadzająca ewakuację powinna upewnić się, że 
wszyscy opuścili zagrożone pomieszczenia. Pracownicy mają obowiązek znać plan ewakuacyjny 
obiektu. Osoby wywołujące panikę, należy odizolować i ewakuować oddzielnie poza kolejnością. 
Zabrania się ewakuacji z kondygnacji niższych na wyższe z wyjątkiem piwnic.  

7.2. Ilość i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z obiektu, miejsce zbiórki do 
ewakuacji 

W budynkach A, B, C oraz F znajduje się 6 wyjść ewakuacyjnych na poziomie parteru 
i 1 wyjście na poziomie piwnicy: 

 Wyjście główne z budynku A, znajdujące się od ulicy Podwale (WG). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z budynku A przy  klatce schodowej K1 (WK1). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z budynku A przy  klatce schodowej K2 (WK2). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z budynku B przy klatce schodowej K3 (WK3). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z budynku C przy  klatce schodowej K5 (WK5). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z sali dydaktycznej budynku C na poziomie piwnicy (WBC). 

 Wyjście na plac wewnętrzny z budynku F (WBF). 
Podczas ewakuacji należy zachować kolejność ewakuacji z poszczególnych kondygnacji. 

Najpierw ewakuuje się kondygnację, na której występuje zagrożenie. Aby zachować spokój 
i kontrole nad ewakuowanymi studentami na klatce schodowej należy w miarę możliwości 
przepuszczać osoby ewakuujące się z niższych kondygnacji.  

Miejsce zbiórki do ewakuacji znajduje się na placu manewrowym Uczelni. W miejscu zbiórki 
poszczególne grupy ustawiają się w rzędach w następujących sposób: 

 Grupa I: budynek A- studenci wraz z  ewentualnym wykładowcą na czele, 

 Grupa II: budynek A- wszyscy pracownicy i goście Uczelni, 

 Grupa III: budynek B w całości, 
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 Grupa IV: budynek C w całości, 

 Grupa V: budynek D w całości, 

 Grupa VI: budynek E- studenci wraz z  ewentualnym wykładowcą na czele, 

 Grupa VII: budynek E- wszyscy pracownicy i  sala koncertowa, 

 Grupa VIII: budynek F w całości. 
Każda grupa tworzy zwartą część ustawioną w rzędach po 10 lub w przypadku licznych grup 

po 20 osób, oddzieloną od pozostałych uczestników ewakuacji, umożliwiając łatwe zliczenie. 

7.3. Drogi ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń 

Ewakuacja w budynkach A, B, C oraz F została zorganizowana w sposób umożliwiający jak 
najszybsze opuszczenie Uczelni przez wszystkich pracowników i studentów. Podstawową zasadą 
jest wybranie najkrótszej drogi ewakuacyjnej zgodnej z oznakowaniem ewakuacyjnym. Kierunki 
ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń znajdują się na rysunkach.  

7.4. Obowiązki pracowników po ogłoszeniu alarmu i ewakuacji 

Poniżej przedstawiono obowiązki pracowników w przypadku zgłoszenia alarmu. Osobą 
odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji jest kierownik ewakuacji, którym jest Rektor lub 
osoba go zastępująca. 

7.4.1. Wszyscy pracownicy 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 Ewakuować się z zagrożonego obiektu kierując się znakami ewakuacji. W miarę 
występujących możliwości przystąpić do działań mogących zminimalizować skutki 
zdarzenia.  

 Do czasu przybycia straży pożarnej, działania organizuje: Rektor lub wyznaczone przez 
niego osoby. 

 Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy podporządkować się 
kierującemu działaniami ratowniczymi. 

Każda osoba przystępująca do działań powinna pamiętać, że: 

 W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego. 

 Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, płynów 
łatwopalnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np.: sód, potas. Do tego celu 
używać gaśnice proszkowe i na dwutlenek węgla. 

 Należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami 
sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty, nie 
wolno otwierać bez konieczności drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, 
ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozwojowi pożaru. 

 Szybkie i umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie pożaru 
w zarodku. 

7.4.2. Ochrona 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 W godzinach pracy administracji Uczelni – treść otrzymanej informacji (komunikatu) 
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przekazać do: 

 Rektora Uczelni, 
 wszystkich sal wykładowych, 

 wszystkich pomieszczeń administracyjno – biurowych. 

 Na polecenie Rektora uruchomić sygnał alarmowy (jeśli do tej pory nie został 
uruchomiony). 

 Wstrzymać wejście na teren Uczelni. 

 Udać się w miejsce zagrożenia i w miarę możliwości podjąć działania ratowniczo – gaśnicze 
przy użyciu gaśnic proszkowych i hydrantów wewnętrznych. 

 Po opuszczeniu Uczelni przez wszystkich studentów i pracowników odłączyć zasilanie 
elektryczne przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 

 Udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji i zameldować o wykonanych czynności 
kierownikowi ewakuacji. 

 Po zakończeniu pracy administracji ogłosić alarm za pomocą megafonów wchodząc do 
każdej sali w której są zajęcia, aby potwierdzić otrzymanie informacji o ewakuacji. 

 Współdziałać z kierującym akcją ratowniczą. 

7.4.3. Wykładowcy 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 pootwierać drzwi od sal wykładowych, 

 nadzorować i pomagać w ewakuacji studentów, 

 po opuszczeniu sali wykładowej przez wszystkich studentów, zamknąć drzwi, klucz 
pozostawić w drzwiach, 

 sprawdzić, czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia dostępne dla studentów, 

 udzielić osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji, 

 meldować o rezultatach prowadzonej ewakuacji i wykonywać wszystkie polecenia 
kierownika ewakuacji, 

7.4.4. Wyznaczeni pracownicy działu administracyjno - gospodarczego i informatycznego  
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 ogłosić alarm za pomocą megafonu w budynku A, B oraz C upewniając się, że dotarł on do 
wszystkich pomieszczeń budynku, megafony znajdują się w pomieszczeniu z centralą 
sygnalizacji pożaru przy szatni budynku A, 

 pomóc w ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynkach A, B, C oraz F, 

 sprawdzić, czy sygnał alarmowy dotarł do każdego pomieszczenia ewakuowanego obiektu, 

 po przeprowadzonej ewakuacji sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne kondygnacje, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji i zameldować o wykonanych czynnościach 
Kierownikowi gospodarczemu lub osobie wyznaczonej. 
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7.4.5. Kierownicy poszczególnych działów 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 nadzorować ewakuację podległych pracowników, 

 sprawdzić, czy wszyscy opuścili należące do działu pomieszczenia, 

 pracownicy kadr zabierać listy obecności pracowników do miejsca zbiórki do ewakuacji, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji i zameldować o wykonanych czynnościach 
kierownikowi ewakuacji, 

 współdziałać ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

7.4.6. Pracownik nadzorujący koncert w sali kameralnej i teatralnej 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mają obowiązek: 

 otworzyć wszystkie drzwi ewakuacyjne prowadzące z sali na klatkę schodową, 

 nadzorować ewakuację ludzi, 

 sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie oraz zaplecza, 

 zamknąć drzwi, a klucz pozostawić w drzwiach, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji i zameldować o wykonanych czynnościach 
kierownikowi ewakuacji, 

 współdziałać ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

7.4.7. Kierownik administracyjno – gospodarczy lub osoba go zastępująca 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ma obowiązek: 

 nadzorować ewakuację studentów Uczelni, 

 udać się w miejsce zagrożenia i w miarę możliwości podjąć działania ratowniczo – gaśnicze 
przy użyciu gaśnic proszkowych i hydrantów wewnętrznych, 

 wyznaczyć pracowników, którzy w przypadku uruchomienia się systemu oddymiania na 
danej klatce schodowej otworzą drzwi zewnętrzne w celu jej napowietrzenia, 

 po przeprowadzeniu ewakuacji zebrać informacje od podległych pracowników 
o przeprowadzonej ewakuacji, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji i zameldować o wykonanych czynnościach 
kierownikowi ewakuacji, 

 współdziałać ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

7.4.8. Kanclerz lub osoba go zastępująca 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ma obowiązek: 

 nadzorować ewakuację studentów i pracowników Uczelni, 

 sprawdzeniu czy zostało odłączone zasilanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 

 udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji, ocenić stan osób ewakuowanych, 

 zameldować o wykonanych czynnościach kierownikowi ewakuacji, 

 współdziałać ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 
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7.4.9. Kierownik ewakuacji – Rektor lub osoba go zastępująca 
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu ma obowiązek: 

 Podjąć decyzję o ewakuacji (pełnej lub częściowej) i nadzorować jej przebieg. 

 Nakazać i nadzorować: transport, załadunek i ochrona dokumentacji Uczelni, 
zabezpieczenie instalacji wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych. 

 Wprowadzić zakaz wejścia i wjazdu na teren Uczelni osób postronnych. 

 Zarządzić ewakuację samochodów. 

 Określić miejsce deponowanego mienia. 

 Kierować akcją ewakuacyjną i ratowniczą do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej. 

 Przyjąć meldunki z ewakuacji od ochrony, wykładowców, kierowników działów oraz 
Kanclerza, a także sprawdzić dodatkowo stan ewakuowanych studentów i osób 
zatrudnionych. 

 Przekazać przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej następujące 
informacje o: 

 stanie i ilości opuszczonych osób, 
 wyłączeniu zasilania elektrycznego (w przypadku nie wyłączenia zasilania 

przekazuje informację o usytuowaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu), 
 o źródle zagrożenia i jego rodzaju. 

 Współdziałać ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi 

7.5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji 

Uczelnia jest obiektem przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi 
użytkownikami i nie jest zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Co roku 
przyjmowani są nowi studenci w ilości większej niż 50 osób. 

W związku z powyższym zgodnie z §17 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów podlega on raz w roku obowiązkowi praktycznego sprawdzania organizacji 
i warunków ewakuacji.  

Rektor Uczelni ma obowiązek powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu na co najmniej tydzień przed terminem przeprowadzenia ewakuacji. 

7.6. Praktyczne porady podczas przeprowadzenia ewakuacji 

Celem sprawdzenia organizacji ewakuacji będzie ocenienie skuteczności dotychczasowego 
sposobu informowania o zagrożeniu, doskonalenia procedur ewakuacji, koordynacja służb 
odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, zminimalizowanie możliwości wystąpienia 
paniki, pomiar czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim 
przebywające oraz weryfikacja opracowanych zasad ewakuacji. Natomiast sprawdzenie warunków 
ewakuacji polegać będzie na ocenie stanu technicznego środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i stopnia ich integracji, w szczególności mających wpływ na ewakuację, 
oświetlenia awaryjnego oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do 
ewakuacji ludzi, możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych, a także ilości i szerokości 
drzwi ewakuacyjnych, długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych. 
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Podstawowym celem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji jest sprawdzenie 
przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Dlatego też ćwiczenia powinny być 
przeprowadzone w chwili, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, 
wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. Jako praktyczne sprawdzenie warunków 
ewakuacji nie mogą być traktowane inne, np. fałszywe alarmy, w wyniku których taką ewakuację 
przeprowadzono. 

Proces przygotowania praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji jest 
dosyć złożony i zawsze powinien być poprzedzony opracowaniem założeń określających cel 
przeprowadzenia ćwiczenia, potrzeby ludzkie i sprzętowe do jego przeprowadzenia, zadania dla 
wyznaczonych osób, przebieg ćwiczenia z podziałem na etapy. 

Właściwe przygotowanie ćwiczeń wymaga powołania koordynatora ewakuacji. Zadaniem 
jego będzie pomoc w odpowiednim przeprowadzeniu i dokumentowaniu ćwiczeń, tj. ogłoszenie 
alarmu, obsługa środków łączności, pomiar czasu, zliczanie ewakuowanych ludzi, rejestracja 
ćwiczenia. Zadaniem jego będzie również obserwacja przebiegu ćwiczeń i analiza wypracowanych 
procedur ewakuacji. Wskazane jest, aby w miarę możliwości była to osoba znająca charakterystykę 
obiektu. Główne zadania podczas przebiegu ewakuacji to między innymi: wskazywanie wyjść 
i dróg ewakuacyjnych, kierowanie strumieni ludzi, informowanie. Dla każdej z osób 
przeprowadzających ćwiczenie należy przewidzieć określone zadanie. Osobom przeprowadzającą 
ćwiczenie jest pracownik obiektu, który w razie zagrożenia ma kierować ewakuacją w przypisanym 
mu zakresie. Do jego obowiązków należy udzielanie informacji osobom przebywającym 
w budynku, a jednocześnie jest on uprawniony do oddziaływania na wszystkie osoby w celu 
zapewnienia im bezpieczeństwa.  

Kolejnym etapem przygotowania ćwiczeń jest ustalenie terminu ich przeprowadzenia 
i powiadomienie o tym Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na 
tydzień przed ich przeprowadzeniem. Komendant ma prawo podjąć decyzję o wzięciu udziału w 
ćwiczeniach jego przedstawiciela jako obserwatora lub wręcz przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń 
z wykorzystaniem sił i środków będących w dyspozycji jednostek ratowniczo – gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej. Rolą funkcjonariuszy wyznaczonych do wzięcia udziału 
w praktycznym sprawdzeniu warunków i organizacji ewakuacji jest: 

 obserwowanie przebiegu ćwiczeń (sporządzenie wewnętrznych notatek z przebiegu 
ćwiczeń, wnoszenie uwag, omówienie wniosków; wskazywanie nieprawidłowości 
występujących podczas ćwiczeń, sprawdzaniu, czy przebieg ćwiczeń jest zgodny 
z przyjętym wcześniej scenariuszem lub procedurami zawartymi w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzaniu poprawności zachowania się personelu 
odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg ewakuacji), 

 kontrola budynku w zakresie technicznych warunków ewakuacji, sprawdzania poprawności 
działania urządzeń przeciwpożarowych, 

 udział w spotkaniu z organizatorem ćwiczeń po ich przeprowadzeniu w celu omówienia 
nieprawidłowości i sformułowania wniosków. 

Wywołanie alarmu w trakcie codziennych czynności pozwoli na właściwą reakcję 
pracowników obiektu odpowiedzialnych z racji swej funkcji za bezpieczeństwo obiektu, 
powiadomienia 
o zagrożeniu właściwych służb oraz zarządzenia i koordynacji prowadzonej ewakuacji. W trakcie 
ćwiczeń zalecane jest wyłączenie dopływu energii elektrycznej za pomocą przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. Zanik energii elektrycznej pozwala sprawdzić działanie systemów awaryjnych 
(oświetlenie ewakuacyjne, skuteczność prawidłowego działania elektrycznych lub elektronicznych 
zamknięć w drzwiach służących do ewakuacji) oraz pozwoli przygotować osoby opuszczające 
obiekt do ewakuacji w warunkach odbiegających od normalnych. Bezpośrednio przed planowanym 
rozpoczęciem alarmu obserwatorzy udają się do wyznaczonych wcześniej punktów i od momentu 
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ogłoszenia alarmu dokładnie monitorują rozwój wydarzeń. W szczególności powinni oni zwrócić 
uwagę na następujące elementy: 

 czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez 
nich obszarze, 

 czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację, 
 czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami oraz czy nie 

wykorzystywano do niej elementów zabronionych, takich jak nieprzeznaczone do tego celu 
przejścia i wyjścia, 

 czy w monitorowanym obszarze zadziałały wszystkie urządzenia techniczne służące do 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie, takie jak np.: oświetlenie 
ewakuacyjne, drzwi przeciwpożarowe, odblokowanie zamków elektrycznych 
i elektronicznych, wentylacja pożarowa itp. 

Do obowiązków obserwatorów należeć powinno ponadto odnotowanie czasu, w jakim 
opuszczono monitorowany przez nich obszar, odnotowanie wszelkich zauważonych 
nieprawidłowości, sporządzenie wykazu osób, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji, 
przystąpiły do niej w sposób opieszały lub w jakikolwiek sposób ewakuację zakłócały. W stosunku 
do takich osób pracodawca powinien wyciągnąć surowe konsekwencje. 

W trakcie prowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji można 
wyróżnić następujące jego etapy: 

 rozmieszczenie obserwatorów, przygotowanie środków pozoracji, 
 ogłoszenie alarmu, 
 pomiar czasu trwania poszczególnych faz, 
 sprawdzenie pomieszczeń oraz innych miejsc, w który może przebywać człowiek w celu 

ustalenia liczby osób, które nie podjęły ewakuacji, oraz przyczyn takiego zachowania. 

Reasumując, należy dojść do wniosku, że regularne przeprowadzanie praktycznego 
sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji minimalizuje negatywne skutki nieprawidłowych 
zachowań podczas ewakuacji. Okresowe ćwiczenia ewakuacji pozwalają na wypracowanie 
optymalnych sposobów postępowania na wypadek pożaru, powodują, że użytkownicy obiektu nie 
ignorują alarmu ewakuacyjnego i realizując wyuczone podczas ćwiczeń czynności, przyczyniają się 
do skrócenia czasu trwania poszczególnych etapów ewakuacji. Regularne sprawdzanie warunków 
i organizacji ewakuacji będzie miało duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa użytkowników 
obiektu, analiza i wnioski z tych ćwiczeń mogą stanowić jeden z ważniejszych elementów 
przygotowania obiektu do przeprowadzenia szybkiej, skutecznej i bezpiecznej ewakuacji ludzi. 

Podczas przeprowadzania ewakuacji należy pamiętać o tym, że: 

 Ewakuację należy rozpoczynać od zagrożonej kondygnacji, następnie ewakuujemy ludzi 
z najwyższej, a potem po kolei z niższych kondygnacji. 

 Plan ewakuacji powinien przewidywać drogi ewakuacji, w zależności od miejsca i czasu 
powstania zagrożenia. 

 Ewakuację należy rozpoczynać od zagrożonej kondygnacji, następnie ewakuujemy ludzi 
z najwyższej, a potem po kolei z niższych kondygnacji. 

 Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie zajęć, wykładowca nakazuje studentom powstać 
i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową odbywa się ewakuacja. 
Wykładowca wychodzi ostatni, zabierając ze sobą dokumentację. 

 Należy zamykać wszystkie drzwi i okna w opuszczanym pomieszczeniu. 
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 W przypadku, gdy ogień szybko się rozprzestrzenia studenci zostawiają wszystkie swoje 
przedmioty (torby, teczki, plecaki, kurtki, itp.) albowiem najważniejszy jest w tym 
momencie czas opuszczenia zagrożonego budynku. 

 W przypadku intensywnego zadymienia należy przemieszczać się w pozycji pochylonej. 

7.7. Plan przeprowadzenia ewakuacji 

Poniżej przedstawiono przykładowy plan przeprowadzenia ewakuacji: 

1. Rozpoczęcie ewakuacji: kierujący ewakuacja ogłasza alarm poprzez System Sygnalizacji 
Pożaru – uruchamia alarm oraz megafonem (wcześniej należy upewnić się, czy został 
odłączony monitoring pożarowy do Państwowej Straży Pożarnej). 

2. Wezwanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej: należy zainicjować telefon pod nr  998, 
a następnie podać: 

 podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni, 

 rodzaj występującego zagrożenia, 

 dokładny adres i nazwę obiektu, 

 czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

 odpowiedzieć wyraźnie na inne zadane przez dyżurnego pytania. 

Należy odłożyć słuchawkę w momencie przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego. 

3. Przeprowadzanie ewakuacji: w zależności od scenariusza ewakuacji należy przerwać 
wszystkie czynności i możliwie najkrótszą drogą opuścić budynek Uczelni, a następnie udać 
się w miejsce zbiórki ewakuowanych – plac manewrowy Uczelni. Należy pamiętać, aby 
zamykać drzwi i okna we wszystkich pomieszczeniach. Po przeprowadzeniu ewakuacji 
wszystkich ludzi można rozpocząć ewakuację mienia. 

4. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych: należy przeliczyć osoby ewakuowane z podległej 
grupy i zameldować o tym kierownikowi ewakuacji. 

5. Działania ratowniczo – gaśnicze do czasu przybycia jednostek PSP: należy w miarę 
możliwości próbować ugasić pożar, nie narażając siebie i innych. 

6. Działania po przyjeździe jednostek PSP: kierownik ewakuacji melduje Kierującemu 
Działaniem Ratowniczym (KDR) o  ilości osób ewakuowanych (czy ktoś pozostał 
w obiekcie) oraz o miejscu powstania i rozmiarze zdarzenia. Należy pozostać do dyspozycji 
KDR.  

Zakończenie ewakuacji: należy ustalić z KDR możliwość powrotu do budynku Uczelni. Jeśli 
nie jest to niemożliwe kierownik ewakuacji zarządza i organizuje powrót osób do domów. 

8. Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej Instrukcji 

Stosownie do wymogów określonych w przepisach, (art. 4 „Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej) użytkownik obiektu ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi.  

Pracownik zapoznaje się z ustaleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi 
w budynku zawartymi w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, a w szczególności z: 
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 wyciągiem z przepisów przeciwpożarowych obejmującym zagadnienia niezbędne do 
bezpiecznego funkcjonowania obiektu, 

 ustaleniami właściciela z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obowiązującymi w Uczelni 
procedurami bezpieczeństwa, 

 zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu, 
 sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego, 
 zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
 zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych, 
 warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi prowadzi się w momencie przyjęcia 
pracownika do pracy w formie samokształcenia kierowanego. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z postanowieniami niniejszej Instrukcji oraz zasadami bezpieczeństwa pożarowego 
na stanowisku pracy a szczególnie z uwarunkowaniami ewakuacji ludzi z obiektu.  

Zapoznanie się z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, jest warunkiem 
dopuszczenia do pracy.  

Pracodawca, o ile uzna to za konieczne, może zobowiązać pracowników do odbycia innych 
szkoleń, obejmujących tematykę ochrony przeciwpożarowej. 

 Potwierdzeniem zapoznania się pracownika z Instrukcją jest oświadczenie, które znajduje się 
w załączniku 2. Przejście szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej potwierdzane jest na 
piśmie zgodnie z załącznikiem 3. 

9. Zadania i obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób 
będących stałymi użytkownikami Uczelni 

W podrozdziałach opisano zasady bezpieczeństwa oraz czynności zabronione 
w Uczelni. Ponadto opisano warunki i zasady wynajmowania pomieszczeń dla podmiotów 
zewnętrznych.  

9.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa i czynności zabronione 

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, 
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania 
ratowniczego lub ewakuacji: 

 Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 
zainicjować zapłon występujących materiałów: 
 w miejscach do tego nieprzystosowanych i odpowiednio niezabezpieczonych, 

 w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 
 w miejscach występowania innych materiałów palnych. 

 Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się 
to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, wszelkie 
zauważone uszkodzenia oraz niesprawność urządzeń należy niezwłocznie przekazywać 
Rektorowi. 

 Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 
mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 
z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 
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dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, 
jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze. 

 Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo 
sąsiednich obiektów. 

 Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 
producenta. 

 Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia 
wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

 urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do 
temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C), 

 linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic 
prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 
siłowych 
o napięciu powyżej 400 V. 

 Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 
trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości, co najmniej 
0,05 m od żarówki. 

 Stosowanie urządzeń oświetleniowych w pobliżu materiałów palnych. 

 Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, 
przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja 
nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 

 Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo 
wysokość poniżej wymaganych wartości. 

 Składowanie elementów wyposażenia sal lekcyjnych w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. 

 Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 

 Blokowanie drzwi przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 
zamknięcie w przypadku pożaru. 

 Lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający 
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno- 
budowlanych. 

 Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym 
przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkownicy, jako 
miejsca oczekiwania na wejście do tej sali. 

 Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

 źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 
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 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wyłączników i tablic 
rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej. 

 Opuszczanie pomieszczeń przed sprawdzeniem czy: 
 wszystkie urządzenia zostały wyłączone, 

 wyniesiony został nadmiar materiałów palnych, 
 brak jest zagrożenia pożarowego w pomieszczeniu. 

Wyjątek do powyższych zasad stanowią drzwi do wyjść ewakuacyjnych bocznych, które ze 
względów bezpieczeństwa są na co dzień zamknięte, a klucze do tych drzwi znajdują się przy 
każdych kluczach do sal lekcyjnych i pomieszczeń, z których ewakuacja jest przeprowadzana 
tamtymi wyjściami. 

9.2. Zasady wynajmowania pomieszczeń Uczelni dla podmiotów zewnętrznych. 

Przed przystąpieniem do wynajęcia pomieszczeń Rektor powinien zapoznać się z celem 
wynajęcia oraz ocenić, czy podczas wynajęć nie występują zagrożenia pożarowe lub inne 
zagrożenia. Najemca powinien spełnić wymogi określone w załączniku 4. 

10. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Zagadnienia podstawowe 

W podrozdziałach wyjaśniono podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz przyczyny i sposoby rozprzestrzeniania się pożaru. Zamieszczono również 
instrukcję obsługi i porady podczas użytkowania gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych. 
Przedstawiono i wyjaśniono znaczenie piktogramów – oznakowanie ewakuacyjne 
i przeciwpożarowe. Na koniec ukazane zostały wytyczne do prowadzenia działań ratowniczo – 
gaśniczych do czasu przybycia służb oraz po przyjeździe funkcjonariuszy Państwowej Straży 
Pożarnej. 

10.1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

Pożar – jest to proces gwałtownego utleniania- spalania przebiegający w sposób 
niekontrolowany w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

Podręczny sprzęt gaśniczy- jest to sprzęt przeznaczony do gaszenia pożaru w pierwszej fazie 
rozwoju – w zarodku. Charakteryzuje się tym, że jest lekki i ogólnodostępny, nie wymaga 
zaawansowanej wiedzy do jego użycia. Do sprzętu tego należą gaśnice i koce gaśnicze. 

Gaśnica – podręczny sprzęt gaśniczy posiadający środek gaśniczy wyrzucany pod wpływem 
ciśnienia, służący do gaszenia pożaru w zarodku. 

Koc gaśniczy – koc zrobiony ze specjalnego materiału niepalnego, służący do gaszenie 
niewielkich pożarów poprzez całkowite przykrycie materiału palnego i odcięciu dopływu tlenu do 
strefy spalania.  

Najczęściej stosowanym podręcznym sprzętem gaśniczym są gaśnice. Można je podzielić na 
cztery podstawowe grupy: 

 Gaśnice proszkowe – najszerzej stosowana grupa gaśnic. Służy w zależności od użytego 
proszku gaśniczego do gaszenia grup pożarów A, B, C. 

 Gaśnice na bazie wody – w zależności od stosowanych dodatków do wody możemy je 
stosować do gaszenia grup pożarów A i B. 

 Gaśnice na dwutlenek węgla – gaśnice te służą do gaszenia pożarów grupy B. 
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 Gaśnice gastronomiczne – służą do gaszenia pożarów grupy F. 
Pożary ze względu na materiał palący można podzielić na 5 grup: 

 A – materiały stałe pochodzenia organicznego, podczas spalania, których zachodzi zjawisko 
żarzenia. Są to m.in.: drewno, papier, słoma, tworzywa sztuczne. 

 B – ciecze palne oraz materiały stałe, które pod wpływem temperatury ulegają stopieniu: 
benzyna, alkohole wysokoprocentowe, parafina, lakiery. 

 C – pożary gazów palnych: acetylen, metan, propan butan, etan, wodór. 

 D – pożary metali lekkich: magnez, sód, potas. 

 F – pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych. 
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zaistniało zjawisko spalania: 

 paliwo: ciała stałe, ciecze, gazy, 

 dostęp tlenu lub innego utleniacza, 

 źródło ciepła o odpowiedniej mocy lub temperaturze, 

 wolne rodniki powodujące zachodzenie reakcji łańcuchowej. 
W związku z powyższym, aby przerwać proces spalania należy wyeliminować co najmniej 

jeden z wymienionych czynników. Proces spalania ustaje w wyniku: 

 Usunięcia paliwa – materiału palnego, np.: zakręcenie dopływu gazu do kuchenki gazowej 
lub zapalniczki. 

 Odcięcia dopływu tlenu do strefy spalania, np.: przykrycie materiału palnego kocem 
gaśniczym. 

 Odebrania ciepła, np.: podawanie wody w strefę spalania lub na materiał się palący. 

 Wychwytywanie wolnych rodników – przerywanie łańcuchowej reakcji spalania, np.: 
podanie w strefę spalania inhibitorów, którymi są halony i proszki gaśnicze. 

10.2. Przyczyny powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania 

Uczelnia jest miejscem szczególnie narażonym na możliwość powstania pożaru, ze względu 
na fakt, że jest to obiekt użyteczności publicznej, który użytkuje duża liczba osób. Najczęściej 
spotykanymi przyczynami powstania pożaru w uczelniach są: 

 palenie tytoniu i wyrzucanie niedopałów papierosów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, 

 niewłaściwe użytkowanie urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich naprawa przez osoby 
do tego nieupoważnione, 

 nadmierne obciążanie instalacji elektrycznej, 

 niewłaściwe zabezpieczenie i brak zachowania ostrożności podczas przeprowadzania prac 
pożarowo niebezpiecznych, a zwłaszcza prac spawalniczych, 

 niewłaściwe używanie ognia otwartego, materiałów pirotechnicznych oraz innych efektów 
specjalnych z wykorzystaniem ognia,  

 używanie grzałek elektrycznych i przenośnych urządzeń ogrzewczych, 
Najczęstszymi drogami rozprzestrzenia się pożaru są niezabezpieczone otwory 

i materiały znajdujące się w obiekcie, a w szczególności: 
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 przejścia kablowe oraz instalacji (rury instalacji wodno – kanalizacyjnej, przewody 
wentylacyjne itp.),  

 otwarte otwory drzwiowe,  

 otwarte okna, 

 kanały wentylacji mechanicznej, 

 otwory powstały w wyniku oddziaływania na konstrukcje wysokich temperatur. 

10.3. Instrukcja obsługi gaśnicy oraz porady praktyczne podczas używania gaśnic 

Na terenie Uczelni w większości zamontowane są gaśnice proszkowe (z proszkiem do 
gaszenia grup pożarów ABC, pod stałym ciśnieniem). Każda gaśnica jest oznakowana 
w prawidłowy sposób. Na każdej gaśnicy naklejona jest instrukcja obsługi: 

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka lub wyciągnąć gaśnicę ze skrzynki. 

2. Wyjąć zawleczkę. 
3. Skierować dyszę gaśnicy w kierunku palącego się materiału. 

4. Nacisnąć dźwignię. 
Podczas używania gaśnic należy przestrzegać poniższych zasad: 

 Do gaszenia odpowiednich grup pożarów, należy używać odpowiednich gaśnic. Przy użyciu 
nieodpowiedniej gaśnicy może nie być efektu gaśniczego. 

 Przy podawaniu proszku w strefę spalania, w pierwszej fazie może nastąpić zwiększenie 
objętości płomienia. Trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pożaru. 

Na poniższej ilustracji pokazano techniki gaszenia pożarów gaśnicami- porady praktyczne: 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Budynek A, B, C, F) 

50 

 

10.4. Instrukcja obsługi hydrantu oraz porady praktyczne podczas używania 
hydrantów wewnętrznych 

Na terenie Uczelni są zamontowane hydranty wewnętrzne HP 25. Instrukcja obsługi hydrantów 
wewnętrznych: 

1. Otworzyć szafkę hydrantową. 
2. Rozwinąć wąż w kierunku pożaru. 

3. Otworzyć zawór hydrantowy. 
4. Skierować, a następnie otworzyć prądownicę wodną w stronę pożaru. 

5. Podawać wodę na palący się materiał do czasu ugaszenia. 
Porady podczas korzystania z hydrantów wewnętrznych: 

 Jeśli to możliwe poprosić kogoś o pomoc, przyśpieszy to działanie. 

 W przypadku węży płasko składanych, podczas rozwijania węża zwrócić uwagę, aby nie był 
zbytnio pozaginany. 

 Nie podchodzić zbyt blisko pożaru bez nawodnionej linii gaśniczej. 

 Najskuteczniejszym sposobem podawania wody na źródło pożaru jest prąd rozproszony- 
należy zmienić ustawienie na wylocie wody z prądownicy. 

 Gaszenie rozpoczyna się od podania wody od swojej strony.  



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Budynek A, B, C, F)  

51 

10.5. Oznakowanie przeciwpożarowe 

Znaczenie i zastosowanie wybranych znaków przeciwpożarowych przedstawiono w tabeli 7. 
Tabela 7. Oznakowanie przeciwpożarowe 

Lp. 
Piktogram Znaczenie (nazwa znaku) Zastosowanie 

1 2 3 

1.  

 

Uruchamianie ręczne 
Stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego 
sterowania urządzeń gaśniczych (np. stałego urządzenia 
gaśniczego). 

2.  

 

Alarmowy sygnalizator 
akustyczny  

Stosowany samodzielnie lub łącznie ze znakiem nr 1, jeśli 
przycisk pożarowy uruchamia alarm dźwiękowy odbierany 
bezpośrednio przez osoby znajdujące się w obszarze 
zagrożenia. 

 

3.  

 

Telefon do użycia w stanie 
zagrożenia  

Stosowany do wskazania usytuowania dostępnego telefonu 
przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia 
pożarowego. 

4.  

 

Zestaw sprzętu pożarniczego Stosowany dla uniknięcia podawania zestawu indywidualnych 
znaków określających sprzęt pożarniczy. 

5.  
 

Gaśnica Stosowany do wskazania usytuowania gaśnicy 

6.  
 

Hydrant wewnętrzny Stosowany na drzwiach szafki hydrantowej. 

7.  

 

Niebezpieczeństwo pożaru – 
Materiały łatwo zapalne 

Stosowany do wskazania obecności materiałów łatwo 
zapalnych. 

8.  
 

Palenie tytoniu zabronione Stosowany w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być 
przyczyną zagrożenia pożarowego. 

9.  
 

Zakaz używania otwartego 
ognia – Palenie tytoniu 
zabronione 

Stosowany w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty 
ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub 
wybuchem. 

10.  
 

 
 

Kierunek do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego lub urządzenia 
ostrzegającego 

Stosowany dla wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia 
sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego. 

11.  
 

Nie zastawiać 
Stosowany w przypadkach, gdy ewentualna przeszkoda stanowiłaby 
szczególne niebezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej, wyjściu 
ewakuacyjnym, przy dostępie do sprzętu pożarniczego itp.). 

12.  

 

Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu 

Stosowany do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ 
prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. 
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Lp. 
Piktogram Znaczenie (nazwa znaku) Zastosowanie 

1 2 3 

13.  

 

Kurek główny instalacji 
gazowej 

Stosowany do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka 
głównego instalacji gazowej. 

14.  
 

Hydrant zewnętrzny 
Stosowany do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego 
podziemnego lub nadziemnego; wielkości charakterystyczne 
hydrantu umieszczane są na znaku dodatkowym. 

15.  

 

Droga pożarowa Stosowany do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych 
dla prowadzących akcję pożarniczą. 

16.  

 

Drzwi przeciwpożarowe Stosowany do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach 
oddzielenia przeciwpożarowego. 

17.  

 

Miejsce otwierania klap 
przeciwpożarowych 

Stosowany do oznaczenia miejsca urządzenia do otwierania 
klap przeciwpożarowych w celu przywrócenia drożności 
przewodu wentylacyjnego. 

18.  

 

Urządzenie do uruchamiania 
klap dymowych 

Stosowany do oznaczenia urządzeń uruchamiających klapy 
dymowe. 

19.  

 

Miejsce zbiórki do ewakuacji Stosowany do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas 
ewakuacji. 

10.6. Oznakowanie ewakuacyjne 

Znaczenie i zastosowanie wybranych znaków ewakuacyjnych przedstawiono 
w tabeli 8. 
Tabela 8. Oznakowanie ewakuacyjne 

Lp. 
Piktogramy Znaczenie (nazwa znaku) Zastosowanie 

1 2 3 

1 

 
 

Kierunek drogi ewakuacyjnej 
Wskazuje kierunek do wyjścia. Strzałki krótkie – do stosowania 
z innymi znakami. Strzałki długie – do samodzielnego 
stosowania. 

2 
 

Wyjście ewakuacyjne Stosowany do oznakowania wyjść używanych 
w przypadku zagrożenia. 
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Lp. 
Piktogramy Znaczenie (nazwa znaku) Zastosowanie 

1 2 3 

3 

 

Drzwi ewakuacyjne Stosowany nad lub na drzwiach, które są wyjściami 
ewakuacyjnymi (prawe lub lewe). 

 
 

Przesunąć w celu otwarcia 
Stosowany na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, 
jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek 
otwierania drzwi przesuwnych. 

4  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej Wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia. 

5  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej schodami. Wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami. 

  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej schodami w górę 

Wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę 
na lewo lub prawo. 

6 
 

Pchać, aby otworzyć 

Umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.  

 
 

Ciągnąć, aby otworzyć 

7 

 
Klucz do wyjścia ewakuacyjnego Stosowany do oznaczenia lokalizacji klucza przy drzwiach 

ewakuacyjnych zamykanych na klucz. 

10.7. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych do czasu przybycia służb 
ratowniczych 

Do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych do czasu przybycia służb ratowniczych na 
terenie Uczelni zobowiązany jest każdy pracownik.  

Wytyczne do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych do czasu przybycia służb 
ratowniczych: 

 Wyłączyć dopływ prądu w pomieszczeniach objętych pożarem i pomieszczeniach 
zagrożonych. 

 Odciąć drogi rozprzestrzeniania się pożaru poprzez zamknięcie drzwi i okien. 

 Należy usunąć materiały palne z otoczenia pożaru. 

 Wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność. 

 W zadymionych pomieszczeniach najlepiej poruszać się w pozycji pochylonej. 

 Żeby skutecznie zadziałać środkiem gaśniczym należy w miarę możliwości podejść jak 
najbliżej źródła ognia i wtedy zacząć podawać środek gaśniczy. 
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 Należy pamiętać żeby pozostawiać sobie drogę powrotną, w tym celu należy ugasić 
wszystkie materiały, które mijamy. Natomiast w długich korytarzach i piwnicach 
zabezpieczyć się linką. 

 Należy działać środkiem gaśniczym w taki sposób, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się 
ognia na pobliskie materiały palne. 

 Należy pamiętać, że działania gaśnicze szczególnie wodą mogą wywołać duże straty po 
pożarowe, np. zalanie innych kondygnacji. 

 Po skutecznie przeprowadzonej akcji gaśniczej należy dogasić pogorzelisko i nadzorować 
przez 24 godziny. 

10.8. Działania po przyjeździe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej kierujący 
działaniem ratowniczym przejmuje dowodzenie. Należy przekazać mu wszystkie niezbędne 
wiadomości dotyczące zdarzenia: 

 Sytuację pożarową: miejsce powstania pożaru i kierunki jego rozprzestrzeniania, 
przypuszczalną powierzchnię pożaru, zasilanie w energię elektryczną, przeprowadzone 
działania gaśnicze. 

 Liczbę osób ewakuowanych i pozostających wciąż w obiekcie. 

 Ilość osób poszkodowanych. 

 Jeśli to możliwe pokazać drogę dojścia do miejsca pożaru. 

 Pozostać na miejscu i ewentualnie udzielać innych informacji i pomocy kierującemu 
działaniem ratowniczym. 

Zgodnie z obowiązującym prawem funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej biorący 
udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej akcji, mają prawo do 
korzystania z: 

 dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych, 

 komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych 
Dodatkowo w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności kierujący 

działaniem ratowniczym ma prawo do: 

 Ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym w przypadku zagrożenia życia 
i zdrowia, w szczególności gdy:  
 istnieje możliwość powstania paniki, 

  przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie drogi ewakuacyjnej. 

 Zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem ratowniczym osób postronnych oraz 
utrudniających prowadzenie działania ratowniczego. 

 Ewakuacji mienia, w szczególności gdy:  
 istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia,  
 usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie działania ratowniczego. 

 Prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, w szczególności w sytuacjach:  
 zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia, 
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 potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz ograniczenia 
wzrostu, 

 potrzeby użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowadzenia substancji 
toksycznych, 

 potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji. 

 Wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w szczególności w celu:  
 zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego, 
 zapewnienia dróg komunikacyjnych na potrzeby działania ratowniczego, 

 eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji, 
 realizacji pozostałych zadań. 

 Przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, pojazdów, środków 
technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć wody, środków gaśniczych oraz 
nieruchomości przydatnych w działaniu ratowniczym. 

 Odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne, z zachowaniem 
wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w ocenie kierującego 
działaniem ratowniczym, dokonanej w miejscu i czasie zdarzenia, istnieje 
prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego, w szczególności w przypadkach, gdy: 
 z powodu braku specjalistycznego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania 

sprzętu zastępczego, 
 fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego 

sprzętu, 
 jest możliwe wykonanie określonej czynności przez osobę zgłaszającą się 

dobrowolnie. 
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Załącznik 1-4. Załączniki te znajdują się w odrębnej części instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego 

Załącznik 5. Karty aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Data aktualizacji: Opis zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sposób wprowadzenia zmiany (zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

□ wykreślenie i naniesienie nowej wartości tekstu 

□ wymiana strony z aktualizacją danych 

 

  Zmiana dotyczy strony nr:   ................................................................................................................. 

Zmiany wprowadził: Zatwierdził do stosowania: 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: Opis zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sposób wprowadzenia zmiany (zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

□ wykreślenie i naniesienie nowej wartości tekstu 

□ wymiana strony z aktualizacją danych 

 

  Zmiana dotyczy strony nr:   ................................................................................................................. 

Zmiany wprowadził: Zatwierdził do stosowania: 

 

 

 

 



 

Rysunek 1. Usytuowanie, drogi pożarowe, miejsce zbiórki do ewakuacji, wysokość i liczba kondygnacji 
 





 
Rysunek 2. Piwnica – warunki ochrony przeciwpożarowej 

 



 

 

Rysunek 3. Parter – warunki ochrony przeciwpożarowej 

 



 

 

Rysunek 4. I piętro – warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

 



 

 

Rysunek 5. II piętro – warunki ochrony przeciwpożarowej 

 



 

 

Rysunek 6. III i IV piętro – warunki ochrony przeciwpożarowej 

 


