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I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCEJ Z PRZEZNACZENIA 
OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU 
TECHNOLOGICZNEGO I JEGO WARUNKÓW TECHNICZNYCH, W TYM ZAGROŻENIA 
WYBUCHEM

 1. Wstęp

A. Budynek Urzędu Miejskiego jest  budynkiem administracyjno - biurowym, 
dwukondygnacyjnym (parter, piętro),  częściowo podpiwniczonym   ze strychem 
(poddaszem) nieużytkowym. Jednym skrzydłem (od ul. Piastowskiej) jest połączony 
z budynkami zabudowy miejskiej. Część pomieszczeń budynku  (o łącznej 
powierzchni 128, 08 m²) na podstawie Umowy użyczenia nr 137/05/KB oddana jest 
w bezpłatne użyczenie na potrzeby Komisariatu Policji. Pomieszczenia 3 i 1 
użytkowane są przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
(budynek główny), pomieszczenia 19-21 oddane są w użytkowanie Zespołowi 
Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli.

B. Charakterystyka budynku:
           Budynek zaliczany do grupy wysokości budynków – niskich (N)

Powierzchnia użytkowa  - 727 m²
Kubatura brutto - 7167 m3 
Powierzchnia zabudowy - 538m²

2. Odległość od sąsiadujących obiektów 

                Budynek Urzędu Miejskiego jest obiektem narożnym, zlokalizowanym na narożu 
placu Wolności (rynku) i głównej ulicy Piastowskiej. Oddalony od najbliższych zabudowań:

- kierunek północno - wschodni  – ok. 76 m (oddzielone chodnikiem, jezdnią, 
placem) 

- kierunek południowo - wschodni – 19 m (oddzielone chodnikiem, jezdnią, 
placem)

- kierunek południowo – zachodni – połączony z zabudową miejską.
- kierunek północno – zachodni – 3 m (oddzielone dojazdem do podwórza, )

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

       Budynek ma charakter użyteczności publicznej więc większość jego 
pomieszczeń stanowią biura wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy 
oraz spore ilości papieru w postaci akt.

      W części podpiwniczonej  znajduje się:
•  kotłownia CO (piec typu KW - GR o mocy 110 kW), 
•  skład paliwa stałego -  w tym przypadku węgla kamiennego (miału). 

 
     Na parterze budynku ( kondygnacja I) znajduje się  pomieszczenie archiwum. 

 Parametry substancji palnych według PN-B-02852:
- papier Qr – 16 MJ/kg
- węgiel kamienny Qr – 32 MJ/kg



4. Gęstość obciążenia ogniowego

          Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego policzona do pomieszczeń zgodnie 
ze wzorem z normy:

                 

          Qcr – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg]
Gi – masa poszczególnych materiałów [kg]
F – powierzchnia rzutu poziomego [m²]
n – liczba rodzajów materiałów palnych

Archiwum 
- powierzchnia 21 m²,
- średnio 3 cm akt waży 1kg (1m = 33,3 kg)  - maksymalnie,
- cztery regały metalowych o długości 3.2 m (pięć półek)   obciążonych średnio 

po 2131 kg dokumentów papierowych, 
- jeden regał  metalowy o długości 1.9 m, (sześć półek)   obciążonych średnio po 

380 kg dokumentów papierowych,
-  jeden regał  metalowy o długości 1.5 m, (sześć półek)   obciążonych średnio 

po 300 kg dokumentów papierowych,
- jeden regał  metalowy o długości 1.1 m, (dwie półki)   obciążonych średnio po 

73 kg dokumentów papierowych,
- łączna masa akt papierowych – 2884 kg – maksymalnie.

    

  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego (obliczona na podstawie PN-B-
02852) Qd = 2197 MJ/m². Przyjmowany względny czas trwania pożaru - 8 h.

                 Kotłownia 
- powierzchnia 17,50 m² 
- węgiel kamienny (miał) – maksymalna ilość składowania do 3000 kg

    Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego (obliczona na podstawie PN-B-02852) 
Qd = 5486 MJ/m². Przyjmowany względny czas trwania pożaru - 8 h.



Serwerownia
           - powierzchnia 4,40 m²
           - szafa serwerowa - polietylen (PE) ok. 8 kg 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Qd = 74 MJ/m²
   

5. Kategoria zagrożenia ludzi 

          Budynek Urzędu zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z wydzielonymi 
pomieszczeniami technicznymi i kategorii PM (produkcyjno magazynowe):

- archiwum 
- pomieszczenia techniczne – kotłownia ze składem węgla, serwerownia 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych

      „Przez ocenę zagrożenia wybuchem rozumie się możliwość tworzenia przez pary 
palne gazów, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych 
warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon 
wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia”. 

Omawiany budynek nie ma stref zagrożonych wybuchem:
A) Pomieszczenia biurowe omawianego budynku wyposażono standardowo w meble 

biurowe i sprzęt komputerowy, 
B) Kotłownia - piec typu KW - GR o mocy 110 kW nie stanowi zagrożenia 

wybuchowego w normalnych warunkach użytkowania. (Proces spalania w kotle 
odbywa się przez wymuszone dostarczanie powietrza przez wentylator 
nadmuchowy, którego praca sterowana jest mikroprocesorowym regulatorem. 
Spalanie w kotle odbywa się warstwowo od góry do dołu (tzw spalanie górne). W 
wyniku działania wysokiej temperatury następuje proces odgazowania węgla. 
Powstały gaz dopalany jest w strumieniu powietrza wtórnego, doprowadzonego do 
różnych poziomów komory paleniskowej wielopunktowym systemem nawiewnym).  

C) Skład opału (węgiel kamienny - miał) nie stanowi zagrożenia wybuchowego w 
normalnych warunkach składowania. 
UWAGA: Zwiększone stężenie pyłów węgla może zaistnieć przy zsypywaniu węgla 
(miału) do piwnicy. Przy założeniu: 
      - suchy węgiel, 
      - piec w reżimie pracy,
      - źle działająca wentylacji nawiewno wywiewnej. 

D) Obiekt nie ma przyłącza gazowego, nie posiada na wyposażeniu butli z gazami 
palnymi.

     W sąsiadujących budynkach nie stwierdza się prowadzenia procesów technologicznych 
z użyciem materiałów wybuchowych. Nie ma też obiektów (terenu), gdzie takie materiały 
są magazynowane.



7. Podział obiektu na strefy pożaru 

   Obiekt posiada: 
• pomieszczenia biurowe,
• sanitarne, 
• techniczne – kotłownia ze składem węgla, serwerownia, 
• magazynowe - archiwum.
Kotłownia ze składem węgla i archiwum stanowią osobne strefy pożarowe. 

8. Klasa odporności pożarowej budynku 

          Budynek Urzędu zaliczany do budynków niskich (N), kategorii zagrożenia ludzi ZL III 
powinien odpowiadać klasie odporności pożarowej - „C”

Grubość muru wynosi: 
•w piwnicy – (zewnętrznych -80 cm, wewnętrznych - 64cm, 50 cm);
•na parterze - (zewnętrznych -64cm, wewnętrznych nośnych - 64cm,  działowych - 15 cm);
•na piętrze - (zewnętrznych -52 cm, wewnętrznych nośnych – 52 cm, 40 cm, 
działowych - 25 cm, 16 cm).

Stropy:
•w piwnicy nad korytarzami, pod biegami schodów i w kilku mniejszych pomieszczeniach 
parteru są sklepieniami odcinkowymi z pełnej cegły na zaprawie wapiennej o grubości ok. 
20 cm;
•pozostałe stropy są konstrukcją drewnianą według starego typu.

Schody: konstrukcja i stopnie drewniane. W budynku zasadniczym oparte są na 
sklepieniach i pokryte (od parteru do  piętra i do spocznika w kierunku strychu) wykładziną 
PCV  - na dzień dzisiejszy nie posiadającej atestu palności. 

Konstrukcja dachu: drewniana, płatwiowo – rozporowa, czterospadowa. Na ołaceniu 
pokrycie dachówką ceramiczną na sucho z folią termoizolacyjną.

Konstrukcja wieży: drewniana, opierzona blachą cynkową.

Stolarka: 
•okna plastikowe,
•drzwi płycinowe w większości nietypowe, 

Podłogi:  
     - deski pokryte wykładziną PCV - pomieszczenia biurowe i na korytarzach,
     - parkiet – pomieszczenia: 15, sala ślubów,
     - panele MDF – pomieszczeni: 11, 9, 8,
     - lastryko – korytarze – parter, wc,
     - cementowa – piwnice, archiwum,
     - deski – strych.

      Budynek jest obiektem wykonanym jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Mury 
nośne są wykonane z cegły o nieznormalizowanych wymiarach na zaprawie wapiennej. 
Dlatego trudno jest określić rzeczywistą klasę odporności pożarowej budynku. 
W celu określenia parametrów REI (R – nośność ogniowa w minutach, E – szczelność 



ogniowa w minutach, I – izolacyjność ogniowa w minutach) należałoby wykonać 
dodatkowe specjalistyczne badania.
       Można przyjąć, że ściany budynku (zewnętrzne i wewnętrzne oraz konstrukcja nośna) 
ze względu na grubość - spełniają warunki klasy odporności pożarowej - „C”. 
Trudne do określenia są parametry REI stropu wykonanego z cegły (głównie kotłowni 
i składu paliwa stałego), konstrukcji dachu, wieży oraz pokrycia dachu.  
Należałoby przyjąć, że parametry stropów drewnianych nie spełniają wymaganych wartość 
klasy odporności ogniowej elementów budynku.
Nie spełnione są również wartości klasy odporności ogniowej niektórych elementów stref 
pożarowych tj. kotłownia ze składem węgla i archiwum.
           Archiwum :
• zamontowano drzwi klasy EI 60,
• wypełnienie otworu przepuszczającego światło (okno) powinno posiadać klasę 
odporności pożarowej EI 30.
                                                                   
Kotłownia ze składem węgla 
•piec (kocioł) oraz skład węgla powinny znajdować się w osobnych pomieszczeniach 
bezpośrednio przyległych,
•skład węgla powinien być oddzielony drzwiami o klasie odporności pożarowej EI 60,
•kotłownia  powinna być oddzielona drzwiami o klasie odporności pożarowej EI 30.

Wymagane parametry klasy odporności pożarowej elementów budynku 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności pożarowej elementów budynku 

„C”

główna 
konstrukcja 
nośna

konstrukcja 
dachu

strop1) ściana1),2 

zewnętrzna
ściana1) 

wewnętrzna
pokrycie 
dachu3)

R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 154) EI 15

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem 
ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni.
4)Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.

       Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie , 
a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
nie mniejszą niż określona w tabeli:



 
Rodzaj pomieszczenia

Klasa odporności ogniowej
ścian 
wewnętrznych

stropów Drzwi  lub  innych 
zamknięć

Kotłownia  z  kotłami  na  paliwo 
stałe,  o  łącznej  mocy  cieplnej 
powyżej 25 kW

EI 60 EI 60 EI 30

Skład paliwa stałego 
i żużlownia 

EI 120 EI 1201) EI 60

1)  Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych,  mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz 
rekreacji indywidualnej.

Dla  kotłowni,  składów  paliwa  stałego,  żużlowni,  klasę  odporności  ogniowej  ścian 
zewnętrznych należy przyjmować zgodnie z wartościami określonymi w tabeli wyżej.



9.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

      Instalacja wentylacyjna - dymowa
– wentylacja grawitacyjna przez kominowe otwory wentylacyjne 
Kontrola okresowa stanu technicznego  przewodów kominowych (dymowych 
wentylacyjnych -  razy w roku    (Art. 61 Prawo budowlane) 

lp ostatnia następna uwagi
1



Czyszczenie przewodów wentylacyjnych -  raz w roku (§ 30. 2 rozporządzenia MSWiA 
z 21.04.06)

lp ostatnia następna uwagi
1



Czyszczenie przewodów dymowych - 4 raz w roku (§ 30. 1. 2 rozporządzenia MSWiA 
z 21.04.06)

lp ostatnia następna uwagi
1



Czyszczenie przewodów dymowych - 4 raz w roku  
lp ostatnia następna uwagi
1



Instalacja odgromowa
 
Badanie okresowe Instalacji odgromowej (piorunochronnej) - co 5 lat (Art. 61 Prawo 
budowlane)

lp ostatnia następna uwagi
1 2006 

(maj)
2011 

(kwiecień)



Instalacja elektroenergetyczna

Kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji 
elektrycznej - co 5 lat (Art. 61 Prawo budowlane)

lp ostatnia następna uwagi



II.SPOSÓB PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM 
KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZĄDZEŃ 
PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC

1.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

       Budynek Urzędu wyposażony jest w gaśnice (patrz wykaz gaśnic – poniżej). 
W trakcie montażu są przyciski sygnalizacji dźwiękowej (I i II kondygnacja  budynku 
głównego) połączone z centralką antywłamaniową. W piwnicy zamontowany jest 
Mikroprocesorowy Detektor Tlenku Węgla. 
  

WYKAZ GAŚNIC W BUDYNKU URZĘDU stan na dzień   ……………

Lp Nr pom. Typ gaśnicy Rok 
produkcji

Data 
remontu

Data przeglądu
Wyk. Nast.

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8
STRYCH

I PIĘTRO



1 2 3 4 5 6 7 8

PARTER

PIWNICA



1 2 3 4 5 6 7 8

BUDYNEK PRZYLEGŁY

MAGAZYN OC



2. Instalacja oświetlenia  ewakuacyjnego

Kontrola okresowa działania  – raz w roku 
(§ 3, ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z 21.04.06 ) - (1 godz. / 2s)  

lp ostatnia następna uwagi



3. Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla   „WG – 22”  

(montaż 20. 10. 2004 r )

Wymiana sensora - co 3 lata Kontrola okresowa - co 3 miesiące
lp ostatnia następna uwagi ostatnia następna uwagi
1 03.01.

2010
Styczeń 

2013
3.03.2010 3.06.2010



Wymiana sensora Kontrola okresowa
lp ostatnia następna uwagi ostatnia następna uwagi



4.  Przeciwpożarowa  sygnalizacja dźwiękowa 
Kontrola działania Kontrola okresowa działania  – raz w roku 
(§ 3, ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z 21.04.06 )

lp ostatnia następna uwagi



5.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

          Hydranty znajdujące się na terenie miasta Dobrodzienia (dane z protokołu komisji 
przeprowadzonej w dniu 08.05.2003r.) 

     
• - ul. Dębowa 6 k. Mika
• - ul. Solna k. pływalni
• - ul. Piastowska – skrzyżowanie z ul. Dworcową
• - ul. Piastowska ob. stadionu



III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO 
ZAGROŻENIA 

1.  Instrukcja postępowania na wypadek pożaru, innego zagrożenia.

I. KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE:

1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. 

UWAGA: Należy powiadomić policję i ZEASiP (jeśli informacja nie przyszła od 
nich)

2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej, 
podając: 

 gdzie się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja, 

 co się pali - mieszkanie, piwnica, dach, biuro, 

 czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

 numer telefonu z którego się dzwoni  oraz swoje imię i  nazwisko (o ile to 
możliwe,  po  odłożeniu  słuchawki należy  chwilę  odczekać,  by  ewentualne 
potwierdzić wiarygodność zgłoszenia). 

     3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub służbę dozorowania obiektu.

II. AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA
1. Do  czasu  przybycia  Straży  Pożarnej,  kierowanie  akcją  obejmuje  właściciel, 

zarządca,  użytkownik  obiektu terenu  lub  osoba  najbardziej  opanowana  i 
energiczna. 

2. Równocześnie  z  alarmowaniem  Straży  Pożarnej  należy  przystąpić  do  akcji 
ratowniczo - gaśniczej, przy pomocy gaśnic i innego sprzętu gaśniczego będącego 
na wyposażeniu, znajdującego się w pobliżu, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

3. Zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki należy ewakuować osoby i mienie 
ze strefy zagrożenia do wyznaczonego miejsca. 

4. Należy  udzielić  pomocy  osobom  poszkodowanym  i  zabezpieczyć  ewakuowane 
mienie. 

5. Należy  wyłączyć  dopływ  prądu  elektrycznego  i  gazu  do  pomieszczeń  objętych 
pożarem lub całego obiekt. Niewolno gasić instalacji urządzeń elektrycznych wodą 

6. Po  przybyciu  jednostek  ratowniczo  -  gaśniczych  kierowanie  akcją  obejmuje 
kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo zadania niezbędnej pomocy (określone 
to  zostało  w  odrębnych  przepisach)  od  instytucji państwowych,  podmiotów 
gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. 

III. ZABEZPIECZENIA POGORZELISKA
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub terenu jest odpowiedzialny za:

 zabezpieczenie miejsca pożaru, 

 przystąpienie  do  uporządkowania  pogorzeliska  po  zakończeniu  działalności 
organów odpowiedzialnych za ustalenie przyczyny powstania i rozprzestrzeniania 
się pożaru. 



IV. WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
-Telefon alarmowy tel. 112
-Straż Pożarna                                      tel. 998 ……………………
- Pogotowie Policji                               tel. 997…………………….
-Pogotowie Ratunkowe                        tel. 999……………………..
-Pogotowie Energetyczne                   tel. 991……………………..
-Pogotowie Gazowe                             tel. 992…………………….

    - Pogotowie wodno – kanalizacyjne    tel. 994…………………….

     - Policja      …...............

    -   ZEASiP     …................

2. Formy powiadomienia o pożarze osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia:

• głosem (z wyjątkiem parteru w budynku głównym  - przycisk sygnalizacji ppoż),
POŻAR, POŻAR, POŻAR (ZALANIE, ZAGROŻENIE) – OPUŚCIĆ BUDYNEK,

• telefonicznie – dodatkowo podając miejsce zagrożenia (np. POŻAR NA 
PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO  - OPUŚCIĆ BUDYNEK),

• przy pomocy przycisku sygnalizacji ppoż – dodatkowo głosem.

3. Kolejność ewakuacji

• w pierwszej kolejności ewakuujemy osoby bezpośrednio zagrożone, czyli 
pomieszczenia i kondygnacje na których powstał pożar,

• w drugiej kolejności osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie oraz osoby 
znajdujące się nad kondygnacją, na której powstał pożar,

• w trzeciej kolejności osoby znajdujące się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 
powstał pożar,

• w ostatniej kolejności osoby z niższych kondygnacji.

UWAGA: 
• referat organizacyjno – samorządowy odpowiedzialny jest za zabranie listy 

obecności,
• po przeprowadzonej ewakuacji budynku sprawdzić obecność pracowników 

(petentów) na podstawie relacji osób współpracujących , listy obecności.



IV. SPOSOBY   WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 
POŻAROWYM 

       Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumiemy wszelkie prace 
nieprzewidziane normalnym tokiem działania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego 
celu miejscami. Są to prace, podczas których w normalnym ich przebiegu występuje duże 
prawdopodobieństwo pojawienia się pożaru lub wybuchu. 
Wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występują takie zjawiska jakWszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występują takie zjawiska jak  
iskrzenie lub nagrzewanie, np.iskrzenie lub nagrzewanie, np.

• spawanie i cięcie gazowe, elektryczne
• szlifowanie powierzchni
•  podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów
• podgrzewanie lepiku, smoły (mas bitumicznych)
• rozniecanie ognisk
• używanie materiałów pirotechnicznych i wybuchowych

W przypadku pomieszczeń zaliczonych do ZL należy zwrócić uwagę na następujące 
zagadnienia:

• palne elementy wykończenia wnętrza ,
• kontakt elementów poddawanych np. spawaniu z materiałami palnymi,
• możliwość przenikania ognia, iskier, temperatury z obszaru prac do sąsiednich 

pomieszczeń.

      Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca zeOsoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze  
środowiska, budynku, obiektu lub terenu mają obowiązek zabezpieczyć je przedśrodowiska, budynku, obiektu lub terenu mają obowiązek zabezpieczyć je przed  
zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. (Art. 4.1 Ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej)

         Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących         Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących  
powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel,powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel,  
zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:

• 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.

W przypadku budynku Urzędu mogą to być (głównie) - prace wykonywane 
przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie 
gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.)



1. Postanowienia organizacyjne
1. Powołanie komisji  zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Skład osobowy komisji 
Przewodniczący komisji – osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 
Członkowie komisji: 
- Osoba prowadząca sprawy przeciwpożarowe. 
- Kierownik grupy (firmy wykonującej prace). 
- Bezpośredni użytkownik pomieszczenia, w którym prace będą wykonywane. 
- Inni niezbędni specjaliści.

1. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 
(protokół). 

2. Wypełnienie protokółu zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych
3. Dokonanie wpisu do „Książki – rejestru prac pożarowo niebezpiecznych”.
4. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę, pod względem pożarowym, 

miejsca prac po ich zakończeniu (po zakończeniu, po 4 godzinach i po ośmiu 
godzinach). Osoby - z ramienia Urzędu i wykonawcy.
UWAGA : 
- Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo 
ponosi wykonawca tych prac. Zapis o odpowiedzialności wykonawcy  za 
zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo powinien znaleźć się w umowie, a 
jeżeli prace wykonywane są w trybie zlecenia bezumownego, w oddzielnym 
oświadczeniu a fakt przyjęcia do wiadomości przez wykonawcę tego zapisu 
powinien być potwierdzony czytelnym zapisem. 
- Osobą odpowiedzialną za kontrolę, pod względem pożarowym, miejsca prac po 
ich zakończeniu  z ramienia:
         a)  Urzędu - zazwyczaj osoba prowadząca sprawy przeciwpożarowe,

                    b) Wykonawcy – zazwyczaj sam wykonawca.
           

2. Obowiązki przewodniczącego komisji 

zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac przed i po ich zakończeniu

•  Sporządzenie wraz z komisją „Protokołu zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 
niebezpiecznych pożarowo”;

•  Wydanie pisemnego „Zezwolenia na rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo”;
• Odbiór robót;
• Przechowywanie dokumentacji.

3. Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo

• Znajomość przepisów przeciwpożarowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania 
od podległych i pracowników

• Sprawdzanie warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
przewidzianego dla danego rodzaju obiektu oraz miejsc wykonywania prac

• Czuwanie nad przebiegiem prac
•  Dokonywanie zapisów w książce kontroli prac niebezpiecznych pożarowo
• Udział w komisyjnym określaniu warunków wykonywania prac oraz kontroli 

stanowisk, budynków i pomieszczeń po zakończeniu prac niebezpiecznych 
pożarowo.



4. Obowiązki osób wykonujących prace niebezpieczne pożarowo

• Znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i ustaleń zawartych w 
instrukcji przy pracach niebezpiecznych pożarowo;

• Sprawdzanie warunków zagrożenia pożarowego w miejscu wykonywania robót oraz 
otoczeniu przed przystąpieniem do prac;

• Przestrzeganie obowiązujących zasad postępowania w odniesieniu do określonych 
warunków i toku pracy;

• Przygotowanie odpowiedniego sprzętu gaśniczego na zabezpieczenie prac;
• Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska  i otoczenia w celu 

sprawdzenia, czy nie występuje niebezpieczeństwo wywołania pożaru;
• Informowanie bezpośredniego przełożonego oraz zlecającego roboty o 

zakończeniu prac.



WZORY WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PRZY WYKONYWANIU PRAC 
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO



PROTOKÓŁ Nr………….
ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Technologia prac przewidzianych do realizacji 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.  Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu (miejscu) 
prac:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4.  Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu 
lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo: ………………………………..

………………………………………………………………………………………………
5. Rodzaj prac wykonywanych przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z 

pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz 
sposoby zabezpieczania obszarów sąsiadujących : 

………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………
6. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia 
itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac 
niebezpiecznych pożarowo : 
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………………………………
8. Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz Straży Pożarnej w przypadku 
powstania pożaru : ………………………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………
9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego toku prac : 
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………….…………………………………………
10. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w 
toku wykonywania prac : ………………………………………………………………………...

……………………………………………….………………………………………………
11. Osoba(y) zobowiązana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu 
: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………….………………………

Podpisy Członków Komisji

(imię, nazwisko, stanowisko)

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..



Miejscowość……………….., dnia …………………….
ZEZWOLENIE NR…………….

NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

1. Miejsce pracy:

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)
2.  Rodzaj pracy: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Czas pracy: dnia …………… od godziny ………………….. do 
godziny…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu pracy 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru (wybuchu) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............
...........
…….........................................................................................................................................
..
6. Środki zabezpieczenia:

przeciwpożarowe 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
……………………...........................................................................................................
..

bhp 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Inne 
…………………………………………………………………………………………………….......
...................................................................................................................................
7. Sposoby wykonania pracy 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................
8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku 
prac niebezpiecznych pożarowo:

nazwisko i imię ………………………. 

podpis…………………………………



b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia:

nazwisko i imię ………………………. 

podpis…………………………………

c) dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów w zakresie występowania 
niebezpiecznych stężeń:

nazwisko i imię ………………………. 

podpis…………………………………

d) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż:

nazwisko i imię ………………………. 

podpis…………………………………
9. Zezwalam na rozpoczęcie prac w dniu(ach) 
………………………………………………………… od godziny …………………………. do 
godziny…………………………………………(Zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu 
podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8 ). 

             …………………………………………………

    (przewodniczący komisji)
10. Prace zakończono w dniu ………………….. o godzinie …………………………

Wykonawca ……………………………………….
11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań 
mogących zainicjować pożar

Stwierdzam odebranie robót Skontrolował

……………………………. ……………………………

(podpis) (podpis)



KSIĄŻKA – REJESTR PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Lp Nazwa 
budynku, 

pomieszczenia, 
w którym 

wykonywano 
prace pożarowo 

niebezpiecz

Data i 
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rozpoczę
cia prac 

oraz 
oznaczen
ia osoby 
wydające

j 
polecenie 

ich 
przeprow
adzenia
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nazwiska 

osób 
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toku 
pracy 
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ącego
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ącego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



V.SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW 
EWAKUACJI LUDZI.

1.  Warunki ewakuacji 

A)  Obiekt posiada dwie klatki schodowe i cztery wyjścia ewakuacyjne (jedna klatka 
schodowa i dwa wyjścia ewakuacyjne w budynku głównym oraz jedna klatka 
schodowa i dwa wyjścia ewakuacyjne w budynku przyległym - patrz plan 
ewakuacji). 

B) Ewakuacja – na zewnątrz budynku ( 1- podwórze, 2 ul. Piastowska, pl. Wolności).
C)  Drogi ewakuacyjne oznakowane są fluorescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi 

wskazującymi kierunki ewakuacji,W budynku głównym (nad schodami) 
zamontowane jest  oświetlenie ewakuacyjne.

D) Brak możliwości ewakuacji awaryjnej przez okna na parterze i półpiętrze  - 
zakratowane okna.

E) Wszystkie okna otwierają się do wewnątrz.
F) Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem – wywietrzniki (górna 

część skrzydła okna).

Budynek główny – uwagi:
a)  obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej ( I piętro) wykonana z materiału łatwopalnego 

nie spełnia wymagań – winna mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 15,
b)   biegi schodów i spoczników nie spełniają wymagań – powinny mieć klasę odporności 

ogniowej co najmniej – R60,
c)   wyjście z klatki schodowej na strych powinno być zamykane drzwiami o klasie 

odporności ogniowej co najmniej – EI 15,
d)  drzwi ewakuacyjne z budynku (od strony kotłowni) nie spełniają wymagań minimum 2m 

wysokości i 90 cm szerokości (obecnie - 186 cm/86 cm),
e)  drzwi ewakuacyjne – wyjście z kotłowni  oraz stanowiące przepierzenie w piwnicy - nie 

spełniają wymagań (obecnie - 190 cm/86 cm),
f)   wysokość drogi ewakuacyjnej  z budynku od strony kotłowni nie spełnia wymagań – 

wysokość lokalnego obniżenia powinna wynosić 2 m.
g)  obudowa pionowa drogi ewakuacyjnej (tapeta papierowa) posiada, pomijalną, małą 

grubość.

Budynek przyległy- uwagi:
a) biegi schodów i spoczników (droga ewakuacyjna) nie spełniają wymagań – powinny 
mieć:
   - klasę odporności ogniowej co najmniej – R60,
   - szerokość 1,4 m (obecnie w najwęższym miejscu – 88 cm),
b) szerokość drogi ewakuacyjnej (wejście na schody – zamykane kratą) obecnie 

posiada   szerokość – 88 cm), 
c) drzwi wejściowe do pomieszczeń 16-21 nie spełnia wymagań (wysokość 191 cm).



2. Postanowienia organizacyjne
A)  Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji odbywać się będzie 

zgodnie z zatwierdzonym konspektem oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami 
(dotyczy policji i ZEASiP).

B) Osoby kierujące ewakuacją:
- parter –  Ewald ZAJONC (Alfred PAPROTNY),
- I piętro (budynek główny) – Andrzej GAWŁOWSKI (Piotr WIĘDŁOCHA), 
- I piętro (budynek przyległy) – Jan ZAJĄCZKOWSKI (Tomasz GABOR),
- II piętro (budynek przyległy ZEASiP ) - Bożena UMIASTOWSKA (osoba przez nią 
wyznaczona),
- komisariat policji - osoba wyznaczona przez komendanta komisariatu.



3. Maksymalna ilość osób przebywających w budynku.

Nr 
pomieszczenia

Ilość osób Nr 
pomieszczenia

Ilość osób Nr 
pomieszczenia

Ilość osób

PARTER
1 5 (2m) 3 4 # 5 7
2 5 # 4 3 (1m) sprzątaczki 1

Razem osób - 25
I PIĘTRO

8 1(1m) 7 3(2m) 14 4(1m, 1wp)
9 1 6 1 13 1

10 1 15 1(1m) 12 2
sprzątaczki 1
Razem osób - 16

PIWNICA
kotłownia 1(1m)
Razem osób - 1

BUDYNEK PRZYLEGŁY
16 1(1m) ZEASiP 19 3 # ZEASiP 20 1 #
17 2(1m) ZEASiP 21 3 #
18 2
Razem osób - 12
Razem w budynku (oprócz policji) - 54

KOMISARIAT POLICJI # # 
Razem osób – etatowo 19 # # (maksimum  na zmianie 10 # # )
Razem w budynku – 73  (w tym 16 # i 19 # # )
UWAGA - dodatkowo: kondygnacja druga ( I piętro) 
- pomieszczenie 11 (sala narad) maksymalnie 30 osób
- sala ślubów ok. 15 osób 

# - ZEASiP i MGOPS
# # - policja

(m) – w tym ilość mężczyzn
(wp) – w tym wymagających pomocy



4. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie  – raz na dwa lata (§ 13.1  rozporządzenia MSWiA w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 
21.kwietnia 2006 r. - Dz. U. Z 11maja 2006 r.) 

lp ostatnie następne uwagi



VI. SPOSOBY ZAZNAJOMIENIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ 
PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.
1. Sposób zaznajomienia pracowników urzędu z przepisami przeciwpożarowymi 
A) Szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywanej 
pracy:

• nowo zatrudnionych pracowników,
• osób odbywających praktyki (staż). 

B) Szkolenie przeciwpożarowe okresowe:
• z pracownikami na stanowiskach kierowniczych oraz z pracownikami 

administracyjno – biurowymi – co 6 lat,
• z pracownikami na stanowiskach robotniczych co 3 lata.

UWAGA: Szkolenie przeciwpożarowe 
• pkt. A przeprowadzane zgodnie z „Karta szkolenia przeciwpożarowego”,
• pkt. A przeprowadzane zgodnie z zatwierdzonym konspektem.
• szkolenie może prowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje   do 

wykonania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zdobyte w 
szkołach PSP

 



Karta szkolenia przeciwpożarowego - wzór



2. Sposób zaznajomienia pracowników urzędu z treścią  „Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku urzędu miejskiego w Dobrodzieniu”

Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zaznajomiony(a) z postanowieniami  
„Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego 
Dobrodzieniu” i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.

lp Imię i nazwisko pracownika Data Podpis







Oświadczam, że z aktualizacją do poniższej instrukcji zapoznałem się.  



lp Imię i nazwisko pracownika Data Podpis






