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Opracowana zgodnie z:  

  

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  [Dz. 

U. nr 109, poz. 719]  

  

  

  

  

Celem opracowania jest przedstawienie istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej 

budynku Liceum ogólnokształcącego nr XI oraz sposobów jego użytkowania zapewniających 

odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej obiektu i ich użytkowników.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Opracował: Inspektor Ochrony PPOŻ mgr Przemysław Marcinkiewicz Wrocław, 

01 wrzesień 2019 r.  

  

Podpis: .................................. Data: ....................................   
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SPIS TREŚCI:  
  

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia budynku, oraz 

sposobu jego użytkowania;  

  

1. charakterystyka budowlana obiektu,  

2. wyposażenie budynku w techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 

urządzenia przeciwpożarowe,  

3. warunki techniczne zagrażające życiu ludzi,  

4. wyposażenie obiektu w gaśnice,  

5. czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

6. obiekty, pomieszczenia wydzierżawione lub użyczone instytucjom, osobom prywatnym 

oraz sposób zapewnienia im ochrony przeciwpożarowej,  

7. miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, krat zewnętrznych i urządzeń 

przeciwpożarowych,  

8. parametry stanowiące podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający 

życiu ludzi.  

   

II. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.  

  

III. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.  

  

IV. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo.   

  

V. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.  

  

VI. Sposoby zaznajamiania użytkowników budynku z treścią instrukcji oraz 

przepisami przeciwpożarowymi.  

  

VII. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami  

  

VIII. Plany obiektu i tabele.  

  

Uwaga!  

  

    Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, 

co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub 

procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony 

przeciwpożarowej.  

   
 ZAŁĄCZNIKI:  
1. protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.  

2. zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.  
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I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA 

BUDYNKU ORAZ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA.  

  

1. Charakterystyka budowlana budynku:  

- kategoria zagrożenia ludzi: ZL III  

- ilość kondygnacji użytkowych: budynek dwukondygnacyjnymi,  częściowo podpiwniczony.  

- wysokość budynku: 9,5m., niski   

- powierzchnia wewnętrzna: 3567m2  

- ilość klatek schodowych: 3  

- ilość wyjść ogółem z budynku – 9  

- ilość wyjść ewakuacyjnych - 6  

- konstrukcja budynku: ściany cegła i prefabrykaty, stropy żelbetowe komorowe, 

stropodachżelbet i papa, schody żelbetonowe  

- kraty zewnętrzne – występują na Ip., w sali nr 110    

   

2. wyposażenie budynku w:  

- techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekt posiada: gaśnice, 

hydranty.   

- urządzenia przeciwpożarowe    

a/ instalacje oświetlenia ewakuacyjnego: Tak, występuje   

b/ hydrant 25/ilość i lokalizacja/:parter 5 szt., piętro 4 szt. 

      c/ urządzenia oddymiające: na dwóch wydzielonych pożarowo klatkach   

schodowych   

      d/ ilość drzwi p.poż. 14: piwnica – 4, poziom 0-1, parter-4, 

piętro – 5 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przy głównym wejściu do 

budynku    

  

3. Warunki techniczne zagrażające życiu ludzi:   

             Nie stwierdzono    

4. Wyposażenie obiektu w gaśnice:  

  

 Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne dostosowane do gaszenia grup 

pożarów ABC.  

Ilość jednostek masy środka gaśniczego w obiekcie zależy od powierzchni obiektu. Jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dcm3) powinna przypadać:  

1. na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia 

ludzi ZLI, ZLII, ZLIII lub ZLV,  2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie 

wymienionej wyżej.  

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30m.  

Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1m.   

1. Wymagana masa środka gaśniczego w budynku na poszczególnych kondygnacjach.  
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Nazwa  

  

Powierzchnia 

kondygnacji  

Wymagana 

ilość masy 

środka 

gaśniczego  

Faktyczna  

Ilość masy 

środka 

gaśniczego  

  

Ilość gaśnic  

Uwagi  

  

1  2  3  4  5  6  

  

Piwnica  

  

369,84m²  

  

4kg  

  

18kg  

  

4 

2 kg masy 

środka 

gaśniczego na 

każde 300 m
2
  

Parter   1759,45m²  36kg  42kg  10  2 kg masy 

środka 

gaśniczego na 

każde 100 m
2
  

I piętro  1437,71m²  30kg  40kg  

3xUGS 

  

9  

3XUGS 

  

 

RAZEM  3567m²  70kg  100kg+6kg 

CO2 

23+3    

  

  

5. Czynności zabronione.  

  

 W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego zabronione jest wykonywanie następujących 

czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się utrudnienie 

prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:  

1/ używanie otwartego ognia oraz palenia tytoniu w miejscach występowania innych 

materiałów palnych,  

2/ użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem,   

3/ garażowanie pojazdów silnikowych nie przeznaczonych do tego celu, jeśli nie 

opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono zasilania akumulatorowego,  

4/ rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5m od obiektu,  

5/ rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym 

zapalenie się innych materiałów palnych,  

6/ użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 

podłożu palnym,  

7/ przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i 

wyposażenia wnętrz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, 

których powierzchnie mogą nagrzać się do temperatury przekraczającej 1000C oraz linii 

kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających itp.  

8/ stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,  

9/ instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio 

na podłożu palnym,  

10/ składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom 

ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 

wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganych wartości,  
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11/ zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe uży- 

cie,  

12/ lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 

zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych,  

13/ uniemożliwienie ograniczania dostępu do:  

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,  

- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,  

- urządzeń sterujących instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa 

pożarowego,  

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych 

instalacji gazowych.  

14/ użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z 

prawa budowlanego, jeżeli może to przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub 

rozprzestrzeniania ognia.  

15/ składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, 

materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.  

16/  zapewnienie zasilania hydrantów wewnętrznych przez co najmniej 1 godzinę.  

17/  składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach 

komunikacji ogólnej w piwnicach.  

  

6. Obiekty, pomieszczenia wydzierżawione lub użyczone instytucjom, osobom 

prywatnym oraz sposób zapewnienia im ochrony przeciwpożarowej zawarty w 

umowie najmu, użyczenia.   

  

  

7. miejsce lokalizacji kluczy do:  

- wyjścia ewakuacyjne - klucze na portierni;  

- krat zewnętrznych – brak klucza  

- hydrantów i gaśnic – klucze na portierni  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Tabela. Parametry stanowiące podstawę do uznania użytkowanego budynku za 

zagrażający życiu ludzi  
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Warunek  Wymagania  Wartość powodu- 

jąca zagrożenie  

Stan faktyczny  

1  2  3  4  

szerokość przejścia 
ewakuacyjnego   
w pomieszczeniu  

0,9m  poniżej 0,6m  0,9m  

szerokość poziomej 

drogi ewakuacyjnej  

1,4m  poniżej 0,98m  2m  

szerokość poziomej 

drogi ewakuacyjnej  

1,2m poniżej 20 osób  poniżej 0,8m  -  

szerokość wyjścia 

ewakuacyjnego  

0,9m  poniżej 0,6m  0,9m  

szerokość  biegu 

schodów  

1,2m  poniżej 0,8m  2m  

szerokość  spo- 

cznika: ZL II  

1,3m  poniżej 0,87m  -  

szerokość  spo- 

cznika ZL III  

1,5m  poniżej 1,00m  4m  

długość przejścia 

ewakuacyjnego  

40m  powyżej 80m  30m  

długość  dojścia 

ewakuacyjnego  

ZL II:  

przy 1 dojściu - 10m  

powyżej 20m  -  

  

długość  dojścia 

ewakuacyjnego  

ZL II: przy 2 

dojściach - 40m  

powyżej 80m  -  

  

długość  dojścia 

ewakuacyjnego  

ZL III:  

przy 1 dojściu - 30m  

powyżej 60m  18m  

długość  dojścia 

ewakuacyjnego  

ZL III:  

przy 2 dojściach 60 

m  

powyżej 120m  40m  

  

 Drogi ewakuacyjne to drogi bezpośrednie lub drogi komunikacji ogólnej zapewniające 

możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy 

pożarowej.   

 Przejście ewakuacyjne to odległość w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym 

mogą przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej 

strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.  

 Dojście ewakuacyjne to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tą 

drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku.  

Zagrożenie  Stan faktyczny  
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1. występowanie w pomieszczeniu strefy 
pożarowej zakwalifikowanej do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I, ZL II albo na drodze 
ewakuacyjnej:  
  

a/ okładziny sufitu podwieszonego z 

materiału łatwo zapalnego lub kapiącego 

pod wpływem ognia,  

  

b/ wykładziny podłogowej z materiału 

łatwo zapalnego,  

  

c/ okładziny ściennej z materiału łatwo 

zapalnego, jeśli nie zapewniono dwóch 

kierunków ewakuacji  

  

  

  

  

  

 -  

  

  

  

 -  

  

  

 -  

2. zabezpieczenie w ZL II klatek 
schodowych przed zadymieniem,  

  

-  

3. zabezpieczenie w budynku 

średniowysokim /o wysokości12-25m/ ZL 

III klatek schodowych przed zadymieniem,  

  
-  

4. oświetlenie ewakuacyjne na drogach 

ewakuacji w ZL II, (chyba że oświetlenie 

bezpieczeństwa spełnia wymogi 

oświetlenia ewakuacyjnego)  

  

  

  

-  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. SPOSÓB PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM 

KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZĄDZEŃ  

PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC.  
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 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i 

czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach 

dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji 

technicznoruchowej oraz instrukcjach obsługi.  

 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i 

w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

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 wewnętrznych.  

Minimum co roku należy dokonać przegląd techniczny i wykonać czynności konserwacyjne:  

Gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika ppoż, klap dymowych.  

Minimum raz na pięć lat należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na max. Ciśnienie robocze 

węzy hydrantowych.  

Minimum raz na pięć lat należy przeprowadzić remont gaśnic.  

  

  

 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są:  

1. kontroli rutynowej,   

2. dorocznym przeglądom i konserwacjom.  

  

Kontrola rutynowa to regularna kontrola przez wyznaczoną osobę, w odstępach czasu 

zależnych od warunków otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrożenia pożarowego, w 

celu upewnienia się, że urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice:  

- są zlokalizowane w zaprojektowanym miejscu,  

- nie są zastawione,  

- są widoczne i mają czytelne oznakowanie i instrukcję, - nie mają widocznych 

uszkodzeń, oznak korozji lub wycieków.  

Zauważone nieprawidłowości należy natychmiast usunąć.  

Osoba odpowiedzialna za kontrolę rutynową- Marek Olżyński  

  

Doroczne przeglądy i konserwacje - prowadzone są przez konserwatorów urządzeń 

przeciwpożarowych i gaśnic (osoby kompetentne) zgodnie z zasadami określonymi w 

Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej 

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.  

 Z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji należy przechowywać trwałe zapisy 

zawierające: datę przeglądu, wyniki testów, wykaz i datę zainstalowania części 

zamiennych, datę następnego przeglądu.  

Osoba odpowiedzialna za przechowywanie zapisów- Kamila Kardas  

  

  

  

III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA:  

 W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:  

- zawiadomić o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,   

- wezwać straż pożarną.  
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 Jeżeli pożar zagraża bezpieczeństwu życia ludzi należy przeprowadzić ewakuację ludzi i 

mienia zgodnie z planem zawartym w rozdziale poświęconym ewakuacji.  

Natychmiast po zauważeniu pożaru należy również wezwać straż pożarną.  

W tym celu należy:  

- z najbliższego telefonu zadzwonić do straży pożarnej pod nr 998,  

- przedstawić się i podać swój numer telefonu,  

- podać nazwę obiektu i adres zdarzenia, 

- określić, co i gdzie się pali,  

- podać czy zagrożone jest życie ludzkie.  

 Po przyjęciu zgłoszenia należy chwilę odczekać na ewentualne sprawdzenie przez straż 

pożarną autentyczności podanych informacji.  

 Jeżeli wymagana jest obecność innych służb ratowniczych należy w identyczny sposób 

wezwać:  

 Pogotowie Ratunkowe    - 999  

 Policję         - 997  

 Pogotowie Wodociągowe   - 994  

 Pogotowie Gazowe     - 992  

 Pogotowie Energetyczne   - 991  

    Telefon alarmowy                    - 112  

 Po ogłoszeniu alarmu należy sprawdzić, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte i 

drożne.  

 Po wezwaniu straży pożarnej wyznaczony pracownik oczekuje na przyjazd straży pożarnej 

przy głównym wejściu. Po ich przyjeździe przekazuje kierującemu akcją informacje, co i 

gdzie się pali oraz czy zagrożone jest życie ludzi. 

  

 Akcją ratowniczą kieruje dyrektor placówki oświatowej lub wyznaczona przez niego osoba, 

zaś po przybyciu jednostki ratowniczo - gaśniczej jej dowódca i im też należy się 

bezpośrednio podporządkować.  

 Pracownicy nie uczestniczący w prowadzeniu ewakuacji zorganizowanej w miarę możliwości 

przystępują do gaszenia pożaru przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego, 

zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale poświęconym sprzętowi do gaszenia pożarów, 

pamiętając o następujących podstawowych zasadach:  

- w czasie prowadzenia akcji należy zachować spokój i nie ulegać panice,  

- w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzkie,  

- z zasięgu ognia należy usuwać materiały palne,  

- nie należy otwierać bez konieczności okien i drzwi do pomieszczeń, w których wybuchł 

pożar,  

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz cieczy i 

metali reagujących z wodą,  

- w sytuacji zagrożenia własnego życia należy przerwać akcję ratowniczo gaśniczą i udać się w 
bezpieczne miejsce.  

Jeżeli akcja ratowniczo - gaśnicza jest krótkotrwała dyrektor placówki po uzyskaniu zgody kierującego akcją 

zarządza powrót pracowników i dzieci do zajęć.  

W razie długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej dyrektor po konsultacji z kierującym akcją ratowniczo-
gaśniczą zarządza i organizuje powrót dzieci do domów. W obu przypadkach po zakończeniu akcji ratowniczo-

gaśniczej przejmuje pogorzelisko.  
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Przyjmuje się, że akcją ewakuacyjną zarządza i prowadzi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XI , lub 

osoba która go zastępuje: 
- natychmiast po ogłoszeniu alarmu uczniowie przerywają zajęcia i pod opieką uczącego nauczyciela 

niezwłocznie udają się w szyku zwartym dwójkowym do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, 

- nauczyciel uczący w sali opuszcza salę lekcyjną ostatni i sprawdza, czy wszyscy opuśclili salę, 

- rzeczy osobiste, podręczniki, zeszyty uczniowie pozostawiają w Sali, 
- po ogłoszeniu ewakuacji budynek opuszczają wszystkie osoby przebywające na jego terenie, 

- osoby prowadzące ewakuację na poszczególnych piętrach (jeżeli to możliwe, oraz w przypadku sprawdzenia 

warunków i organizacji ewakuacji) po sprawdzeniu, czy w żadnym z pomieszczeń nikt nie został, ostatnie 
opuszczają budynek szkoły, 

- w czasie przerwy nauczyciele dyżurujący kierują uczniów i osoby znajdujące się w pobliżu do najbliższego 

wyjścia ewakuacyjnego, w szyku zwartym i udają się na miejsce ewakuacji, 

- grupy ewakuujące się wyjściami ewakuacyjnymi kierują się na boisko, 
- grupy ustawiają się według schematu a opiekę przejmuje nauczyciel – opiekun, który miał lekcję z dana klasą, 

- w wypadku ewakuacji prze lekcjami opiekę przejmuje nauczyciel, który będzie miał lekcje z daną klasą. 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, albo przedłużającej się akcji wszyscy kierują się do 
kościoła znajdującego się na ul. Monte Cassino. 

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA POŻARU DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 

Z OBIEKTU. /rodzice, interesanci, dzierżawcy itp. korzystający z pomieszczeń/ W SPOSÓB 

ZORGANIZOWANY LUB INDYWIDUALNY . 

 Osoby korzystające z obiektu, które zauważyły pożar powinny:  

- zawiadomić o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia 

- wezwać straż pożarną,  po czym powinny ewakuować się z budynku.  

  SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU 

ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

ALARMOWANIE  

1.Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot 

niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić:  

• administratora obiektu – dyrektora nr tel: 728502123  

• Policję - tel.  71 325-33-21 lub 997.  

2.Zawiadamiając Policję, należy podać: • treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji;  

 miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;  

 numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;  

 uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.  

AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O 

JEGO PODŁOŻENIU   

1.Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecność osoba przez niego 

upoważniona.  

2.Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach 
znajdują się: 

 przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy 

pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów);  

 ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;  

 zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w 
pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np.: dźwięki mechanizmów zegarowych, 
świecące elementy elektroniczne itp.). 

3.Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, Halle, windy, toalety, 
piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone 
przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.  

4.Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których w ocenie użytkowników obiektu 
przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno 
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dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i 
Policję.  

5.W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów 
(rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu 
przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż 
pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić 
na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący 
akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.  

6.Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.  

AKCJA ROZPOZNAWCZO NEUTRALIZACYJNA  

ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH  

1.Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu 

powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca 

zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne 

w obiekcie.  

2.Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator 

obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.  

3.Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o 

ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.  

4.Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych 

oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się 

uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystywaniu 

specjalistycznych środków technicznych.  

Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt 

administratorowi.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz 

administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo 

powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności 

każdego zgłoszenia.  

2.Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie 

niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami: ewakuacji i architektonicznym obiektu, 

w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich, jak węzły energetyczne i wodne, które 

udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji 

takiego szkolenia.  

3.Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej i 

technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.  

4.Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników.  

WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY  

ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU „BOMBY”  

1. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) 

powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.  
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2. 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.  

3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób po 

stronnych w wyniku wybuchu.   

TREŚĆ ZGŁOSZENIA: .............................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

DATA I GODZINA ZGŁOSZENIA: .............................................................................................  

PŁEĆ I WIEK ZGŁASZAJĄCEGO: ...........................................................................................  

GŁOS I JĘZYK ZGŁASZAJĄCEGO: .........................................................................................  

ODGŁOSY W TLE ROZMOWY: ............................................................................................... 

UWAGI DODATKOWE: ............................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

POWIADOMIĆ NATYCHMIAST:  

ADMINISTRATORA TEL ...........................................................................................................  

POLICJĘ TEL ............................................................................................................................ 

ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ ...........................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM, 

AKTAMI WANDALIZMU LUB ROZRUCHAMI ULICZNYMI   

W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku 

wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy:   

• w pełni podporządkować się wezwaniom napastników;   

• nie prowokować ich do użycia siły lub broni;   
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• nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym 

zamiarze zmiany miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać 

napastników;   

• nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować);   

• nie atakować napastników (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub 

liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą spowodować 

większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących osób);   

• nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku;   

• wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie, nie 

wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to czego żądają;   

• zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników i poza 

drogami ich przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie możliwe 

zasłony (np. meble);   

• w trakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając SMS z telefonu kom. na nr  

112, lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia przez napastników;   

• w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały 

czas twarz (drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku;   

• starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania 

się napastników oraz przebiegu akcji;   

• w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić z 

obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów.   

W przypadku aktów wandalizmu i rozruchów ulicznych należy:   

• zawiadomić kierownictwo szkoły i policję;   

• zamknąć wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczać 

(wpuszczać) do czasu uspokojenia sytuacji;  

• obserwować teren i stan zagrożenia;  

• przygotować pracowników do zapobieżenia skutkom tych ataków np. gaszenia 

pożarów w zarodku, zapobieżenia grabieżom itp.  

  

  

 

 

 

IV. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO.   

1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym mogących 

spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu 

użytkownik obiektu jest obowiązany:  

- ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;  

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu;  
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- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie 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.  

  

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo 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;  

- prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach 

/urządzeniach/ zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;  

- mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację źródeł pożaru;  

- po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz 

rejony przyległe;  

- używać do wykonywania prac sprzęt sprawny technicznie i zabezpieczony przed 

możliwością wywołania pożaru.  

 Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo, 

oraz warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie zarządca obiektu powinien 

zawrzeć w:  

1/ protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo /zał. nr 1/,  

2/ zezwoleniu na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo /zał. nr 2/.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

V. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW 

EWAKUACJI LUDZI.  

  

 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z każdego miejsca 

przeznaczonego na pobyt ludzi należy zgodnie z wytycznymi Prezydenta Wrocławia 

przeprowadzić dwa razy do roku dla jednostek oświatowych, a w pozostałych obiektach 

zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi 

użytkownikami co najmniej raz na 2 lata.  
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 O terminie przeprowadzenia treningu należy powiadomić nie później niż tydzień przed jego 

przeprowadzeniem:  

  

1. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław, 

71-320-70-00, fax 71-320-70-05  

  

2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, ul. Strzegomska 148 2/4,  

54-429 Wrocław, 71-777-95-61 lub 71-777-95-64  

  

  

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych ustala się kościół przy u. Monte 

Cassino  

    

Przed każdym planowanym treningiem sprawdzić:  

- sprawność urządzeń do ogłaszania alarmu,  

- drożność dróg ewakuacyjnych,  

- stan techniczny wyjść ewakuacyjnych,  

- sprawność oświetlenia awaryjnego /bezpieczeństwa i ewakuacyjnego/ oraz 

przeszkodowego,  

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych,  

- znajomość obowiązków w zakresie ewakuacji przez podległych pracowników, 

 - stan rejonu ewakuacji.  

  

SYGNAŁEM ALARMOWYM ROZPOCZĘCIA EWAKUACJI SĄ DZWONIKI  

  

W przypadku braku zasilania sygnałem do ewakuacji będzie okrzyk: „UWAGA 

OGŁASZAM ALARM, OPUŚCIĆ BUDYNEK” i za pomocą gwizdka. 

 

 

 

 

 

 
  

  

P L A N  

PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI  
  

Lp.  Etap  Czynności  Odpowiedzialny  

1  Rozpoczęcie 

Ewakuacji  

 Ogłosić alarm ustalonym sygnałem dźwiękowym 

lub głosem   

Dyrektor, lub inna 

zastępująca osoba w 

danej chwili  
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2  Kierowanie  

Ewakuacją  

Podejmowanie wszystkich decyzji do- tyczących 

przebiegu ewakuacji  

Osoba zarządzają- ca 
alarm, a po przy  

byciu straży po- 

żarnej jej dowódca   

3  Wezwanie  

jednostek 

ratowniczo- 

gaśniczych 

straży pożarnej  

Zadzwonić na nr 998 podając:  

- swoje stanowisko i nazwisko,   

- swój numer telefonu,   

- co i gdzie się pali,   

- czy jest zagrożone życie ludzkie. 

Odczekać chwilę na sprawdzenie autentyczności 

zgłoszenia.  

Pierwsza osoba,  która 

zauważyła pożar.  

4  Przebieg  

Ewakuacji  

Przerwać wszelkie czynności.  

Dokonać wyboru drogi ewakuacji.  

Opuścić pomieszczenie.  

Zamknąć okna i drzwi do pomieszczeń.  

Przeprowadzić osoby bezpośrednio do rejonu 
ewakuacji.   

Policzyć ilość osób.  

Zameldować kierującemu ewakuacją  o przebiegu 

ewakuacji grupy.  

osoby prowadzące 

zajęcia w chwili 

ogłoszenia alarmu   

5  Gaszenie pożaru 

do czasu 

przybycia straży 

pożarnej  

Jeżeli to możliwe - próbować ugasić pożar przy 

pomocy hydrantów i gaśnic  

   

osoby nie 

zaangażowane w 

prowadzenie 

ewakuacji zbiorowej.  

6  Przyjazd straży 

pożarnej  

Oczekiwać na przyjazd straży pożarnej przy 

głównym wejściu.  

Przekazać dowódcy akcji ratowniczogaśniczej:   

- co i gdzie się pali oraz czy zagrożone jest życie 

ludzkie.  

- skierować jednostkę w rejon zagrożenia  

wyznaczony 

 pracownik  

   

7  Ewakuacja  

indywidualna  

Opuścić obiekt najbliższą bezpieczną drogą i 

wyjściem ewakuacyjnym. Indywidualnie 

ewakuują się wszystkie osoby postronne   

  

  

8  Ewakuacja 

Mienia  

Po zakończeniu ewakuacji ludzi  o ile to 

możliwe prze-                              prowadzić 

ewakuację zagrożonego mienia.  

Mienie ewakuować w kierunku przeciwnym 

do kierunku rozprzestrzeniania się ognia.  

Kolejność: odzież, dokumentacja, sprzęt i 

meble.   

Wyznaczeni 

pracownicy.  
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9  Zakończenie 

ewakuacji  

Po usunięciu zagrożenia pracodawca- 

dyrektor, za zgodą dowódcy akcji 

ratowniczo-gaśniczej, zarządza powrót osób 

do budynku.  

W razie przedłużania się czasu trwania akcji 

ratowniczo gaśniczej, po konsultacji z 

dowódcą akcji, dyrektor zarządza i 

organizuje powrót osób do swych domów.   

  

Dyrektor, lub inna 
zastępująca osoba w 
danej chwili  
  

  

  

  

  

  

  

W czasie ewakuacji zarządza się, co następuje:  

  

- natychmiast po ogłoszeniu alarmu uczniowie przerywają zajęcia i pod opieką uczącego 

nauczyciela niezwłocznie udają się w szyku zwartym dwójkowym do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego,  

- nauczyciel uczący w sali opuszcza salę lekcyjną ostatni i sprawdza, czy wszyscy opuścili  

salę,  

- rzeczy osobiste, podręczniki, zeszyty uczniowie pozostawiają w sali,  

- po ogłoszeniu ewakuacji budynek opuszczają wszystkie osoby przebywające na jego 

terenie,  

- osoby prowadzące ewakuację na poszczególnych piętrach (jeżeli to możliwe, oraz w 

przypadku sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji) po sprawdzeniu, czy w żadnym 

z pomieszczeń nikt nie został, ostatnie opuszczają budynek szkoły,   

- w czasie przerwy nauczyciele dyżurujący kierują uczniów i osoby znajdujące się w pobliżu  

do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, w szyku zwartym i udają się na miejsce do 

ewakuacji,  

- grupy ewakuujące się wyjściami ewakuacyjnymi kierują się na boisko   

  

- grupy ustawiają się według schematu a opiekę przejmuje nauczyciel –  opiekun, który miał 

lekcję z dana klasą,  

- w wypadku ewakuacji przed lekcjami opiekę przejmuje nauczyciel, który będzie miał lekcje 

z daną klasą.  

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, albo przedłużającej się akcji wszyscy 

kierują się do kościoła znaj-dującego się na ul. Monte Cassino.  

Odpowiedzialne osoby za sprawdzenie pomieszczeń i ewentualną pomoc w ewakuacji:  

Pierwsze piętro: konserwator,  nauczyciel biologii i administrator sieci  

Parter: kierownik gospodarczy, sekretarka, woźna   

VI. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI 

ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.  

 Wszyscy użytkownicy budynku powinni zostać zaznajomieni z przepisami 

przeciwpożarowymi obowiązującymi w obiekcie oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.  

  

1. Zaznajomienie pracowników.  
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 Zaznajomienie pracowników z przepisami powinno się odbyć poprzez instruktaże wstępne i 

stanowiskowe obejmujące:  

a/ wiadomości ogólne dotyczące:  

- przyczyn powstawania pożarów i sposobów ich zapobiegania,  

- zasad zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas używania 

urządzeń elektrycznych, gazowych i innych,  

- zasad zachowania się w wypadku powstania pożaru w tym szczególnie zasad 

prowadzenia ewakuacji,  

- znajomości sprzętu do gaszenia pożaru.  

b/ obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej związane z zajmowanym 

stanowiskiem,  

c/ umiejętność posługiwania się sprzętem do gaszenia pożarów /hydranty, gaśnice/ i 

urządzeń przeciwpożarowych,  

d/ znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w budynku.  

  

2. Sposoby zaznajamiania z przepisami przeciwpożarowymi osób użytkujących 

budynek.  

 Osoby będące użytkownikami budynku powinny zostać zapoznane z przepisami 

przeciwpożarowymi przez osoby zarządzające obiektem lub osoby przez nie upoważnione. 

Użytkowników należy zapoznać z ogólnymi warunkami bezpieczeństwa pożarowego ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania na wypadek pożaru i prowadzania 

ewakuacji.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami  

1.  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do:  

a) przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technolo- 

gicznych;  
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b) zapewnienia wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki 

ga- 

śnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;   

c) zapewnienia konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń gaśniczych, zgodnie z 

za- 

sadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;   

d) zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeń- 

stwa i możliwość ewakuacji;   

e) przygotowania budynku szkoły lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej 

f) zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;   

W wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, jeżeli jest to konieczne 

powinien:  

1. Zarządzić ewakuację.  

2. Wydać polecenie wezwania lub wezwać odpowiednie służby.  

3. Kierować ewakuacją do czasu przybycia służb.  

4. Zbierać informacje od opiekunów uczniów i osób wyznaczonych do ewakuacji czy 

wszyscy uczniowie i osoby przebywające na terenie szkoły opuściły obiekt.  

5. Przekazać informację dowódcy przybyłych służb – Państwowej Straży Pożarnej lub 

Policji itp., o miejscu wystąpienia zagrożenia i osobach ewakuowanych.  

6. Współpracować z dowódcą przybyłych służb.  

7. Po zakończeniu akcji w porozumieniu z dowódcą przybyłych służb podjąć decyzję o 

odwołaniu ewakuacji i powrocie do zajęć lub powrocie uczniów do domu.  

2. Wicedyrektor zobowiązany jest do:  

a) w razie nieobecności dyrektora, w wypadku powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia, przejęcia jego zadań;   

b) w momencie pełnienia funkcji nauczyciela – opiekuna postępować według pkt.3 

rozdz. VII;  

c) pozostania w bezpośredniej dyspozycji dyrektora;  

3. Nauczyciel – opiekun, nauczyciel – bibliotekarz w przypadku powstania pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien:  

a) natychmiast przerwać zajęcia i spokojnie poinformować uczniów i osoby 

przebywające w pomieszczeniu o konieczności natychmiastowego opuszczenia 

budynku i udania się na miejsce do ewakuacji;  

b) ustawić uczniów i osoby przebywające w pomieszczeniu przy wyjściu z tego 

pomieszczenia;  

c) przeliczyć uczniów i osoby przebywające w pomieszczeniu;  

d) wyjrzeć na zewnątrz pomieszczenia w celu ustalenia, w którym bezpiecznym 

kierunku opuścić pomieszczenie w celu udania się na miejsce do ewakuacji;  

e) wyprowadzić uczniów i osoby przebywające w pomieszczeniu na miejsce do 

ewakuacji (w wypadku dużego zadymienia należy poruszać się w miarę 

możliwości z głową jak najbliżej podłogi-tam jest najmniej dymu);  

f) w razie podjęcia decyzji o ewakuacji przez nauczyciela – opiekuna, 

bibliotekarza, po drodze informuje on innych o konieczności opuszczenia 

budynku i zawiadomić dyrektora lub sekretariat;  
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g) po przybyciu na miejsce do ewakuacji sprawdzić obecność w celu ustalenia czy 

wszyscy uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniu opuściły budynek a 

następnie czy nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu;   

h) zgłosić prowadzącemu ewakuację liczbę ewakuowanych i czy wszyscy 

uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniu zostali ewakuowani i czy 

ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu;   

i) do czasu otrzymania informacji, decyzji od dyrektora lub prowadzącego akcję 

(dowódcy PSP lub innych służb) o dalszym postępowaniu opiekuje się uczniami 

i osobami ewakuowanymi z pomieszczenia;  

4. Pracownik sekretariatu, główny księgowy, kierownik gospodarczy  w 

wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia po uzyskaniu 

informacji o ewakuacji powinien:  

a) po otrzymaniu informacji co się zdarzyło lub na polecenie kierującego 

ewakuacją (dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej) zadzwonić do 

właściwej służby ( Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji itp.) 

powiadamiając o zaistniałym zdarzeniu;  

b) ewentualnych klientów(interesantów) wyprowadzić ze szkoły na miejsce do 

ewakuacji;  

c) zgłosić dyrektorowi, że nikt nie pozostał w sekretariacie i pomieszczeniach 

przyległych;  

d) na polecenie dyrektora oczekiwać na przybycie wezwanych służb;  

e) pozostać w bezpośredniej dyspozycji dyrektora.  

5. Pedagog, psycholog, w wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien:  

a) natychmiast przerwać pracę, poinformować osoby przebywające  

w pomieszczeniu o konieczności opuszczenia budynku i udania się na miejsce do ewakuacji;  

b) wyjrzeć na zewnątrz pomieszczenia w celu ustalenia, w którym bezpiecznym 

kierunku opuścić pomieszczenie w celu udania się na miejsce do ewakuacji;  

c) sprawdzić, jeśli to możliwe, czy nikt nie pozostał w toaletach i na korytarzach;  

d) wyprowadzić wszystkie napotkane osoby na miejsce do ewakuacji; 

e)  w razie podjęcia decyzji o ewakuacji poinformować innych o konieczności 

opuszczenia budynku i zawiadomić dyrektora lub sekretariat;  

f) po przybyciu na miejsce do ewakuacji sprawdzić czy wszystkie osoby, które 

wyprowadzał opuściły budynek a następnie czy nikt nie doznały uszczerbku na 

zdrowiu;  

g) zgłosić prowadzącemu ewakuację liczbę ewakuowanych i czy wszyscy zostali 

ewakuowani i czy ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu; 

h) do czasu otrzymania informacji, decyzji od dyrektora lub prowadzącego akcję 

(dowódcy PSP lub innych służb) o dalszym postępowaniu opiekować się 

osobami ewakuowanymi;  

 

 

6. Woźna lub osoba zastępująca w wypadku powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinna:  

a) na polecenie dyrektora szkoły ogłosić alarm dzwonkiem pulsującym  

o sygnale trwającym 5 sekund powtarzanym trzykrotnie, w razie braku prądu słownie  

„UWAGA OGŁASZAM ALARM, OPUŚCIĆ BUDYNEK”  za pomocą dzwonka ręcznego; 
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- otworzyć drzwi ewakuacyjne na oścież;  

- powiadomić wszystkie osoby w swym najbliższym otoczeniu O konieczności opuszczenie 

budynku i udania się na miejsce do ewakuacji;  

- sprawdzić, jeśli to możliwe, czy nikt nie pozostał w toaletach i na korytarzach; kierować 

„strumieniem” ewakuujących się osób; pozostać w dyspozycji dyrektora;  

- na polecenie dyrektora odwołać alarm – jednym długim sygnałem;   

 

          7.     Sprzątaczka, konserwator, pracownik pracujący w godzinach 

popołudniowych tj. od godz. 15.00 do godz. 21.00, w wypadku powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia powinien:  

a) w razie konieczności podjęcia decyzji o ewakuacji ogłosić alarm dzwonkiem 

pulsują- 

cym o sygnale trwającym 5 sekund powtarzanym trzykrotnie, w razie braku prądu słownie  

„UWAGA OGŁASZAM ALARM, OPUŚCIĆ BUDYNEK”  za pomocą dzwonka ręcznego; 

b) przejmuje obowiązki kierującego akcją ewakuacyjną;  

c) zlecić wezwanie odpowiednich służb;  

d) poinformować, we współpracy z obecnymi pracownikami, osoby 

przebywające (klientów, wynajmujących itp.) o konieczności opuszczenia 

budynku i udania się na miejsce do ewakuacji;  

e) zawiadomić dyrektora lub kierownika gospodarczego o podjętych 

czynnościach;  

f) otworzyć drzwi ewakuacyjne na oścież; 

g)  wyznaczyć osobę oczekującą na przybycie wezwanych służb;  

h) sprawdzić, jeśli to możliwe, czy nikt nie pozostał w budynku;  

i) wyprowadzić wszystkie osoby na miejsce do ewakuacji;  

po przybyciu na miejsce do ewakuacji sprawdzić czy wszystkie osoby, które były w  

budynku szkoły, opuściły budynek a następnie czy nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu;  

j) po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien opuścić budynek szkoły 

najbliższym wyjściem ewakuacyjnym na miejsce do ewakuacji.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     PROTOKÓŁ  

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych.      
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1. Nazwa i określenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie 

spawania................................................................................................................... 

..................................................................................................................................    

2. Zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w 

budynku lub pomieszczeniu......................................................................................  

..................................................................................................................................   

3. Rodzaj elementów budowlanych /  zapalność / występujących w danym budynku, 

pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................    

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, 

urządzenia itp. na okres wykonania prac spawalniczych.................................................  

..................................................................................................................................   

5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac  

spawalniczych......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................   

6. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku 

zaistnienia  pożaru  

..................................................................................................................................   

7. Osoba (y) odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia 

przeciwpożarowego toku prac 

spawalniczych.......................................................................................................... 

..................................................................................................................................  

8. Osoba (y) odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego   

     w toku wykonywania prac spawalniczych.................................................................  

..................................................................................................................................  

9. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich 

zakończeniu........................................................................................................................   

  ..................................................................................................................................   

                                                                                              Podpisy członków komisji  

……......................................                      

 

    ( nazwa zakładu )  

  

ZEZWOLENIE Nr ...............................  
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na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem ( spawanie, cięcie, 

lutowanie, nagrzewanie ).  

  

1. Miejsce pracy  

.....................................................................................................................................  
                          ( Obiekt, pomieszczenie, itp. )  
2. Rodzaj pracy  

.....................................................................................................................................  

3. Czas pracy, dnia  ............................ od godz. .............. do godz. ...........................  

4. Zagrożenia pożarowe - wybuchowe w miejscu pracy  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
            ( określić z czego wynika ).    
5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru, wybuchu  

.....................................................................................................................................   

.....................................................................................................................................  

6. Środki zabezpieczenia :  

a) przeciwpożarowe..........................................................................................  

b) bhp...............................................................................................................   

c) inne...............................................................................................................  

7. Sposób wykonania pracy  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................      

8. Odpowiedzialni za :  

a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku  prac 

spawalniczych :  

          Nazwisko ............................................Wykonano podpis ...............................  

b) Wyłączenie spod napięcia    

    Nazwisko ........................................ Wykonano podpis ...................................  

c) Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów  wykonano.  

  

      Nazwisko .......................................................  

  

      W miejscu prac   występują -  nie występują   niebezpieczne stężenia .  

  

                    Podpis ..........................................  
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d) Stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż.  

  

      Nazwisko ...................................               Przyjąłem do wykonania  

  

                     Podpis .........................................  

  

9. Zezwalam na rozpoczęcie robót.  ( Zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpi-  

  

    sów przez osoby wymienione w pkt.8 ).  

  

          .........................................................          .................................................                               

( podpis wypisującego )                                         ( podpis kierownika )  

  

 10. Pracę zakończono dnia ..................... godz. ...........wykonał 

................................  

  

  

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań  
     mogących zainicjować pożar.   
      

  Stwierdzam odebranie robót          Skontrolował  

    

  ...............................................                   .............................................  

               ( podpis )             ( podpis ) Oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z „Instrukcją Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego” 

obowiązującą w Liceum Ogólnokształcącym nr XI we Wrocławiu   

  

Lp.  Nazwisko i imię   Data zapoznania się z 

instrukcją p-poż. 

Podpis  
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