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KLAUZULA ZATWIERDZAJĄCA INSTRUKCJĘ DO STOSOWANIA 

 

 
Niniejszą Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla zespołu obiektów 
dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 
przy ul. Gdańskiej 32 – zatwierdzam i polecam stosować: 

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

imię i nazwisko oraz stanowisko 
osoby zatwierdzającej instrukcję 

 
 
 
 
 
Łódź, dnia..........marca 2007 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszą instrukcję należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata oraz 
w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obiektach. 
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I. Postanowienia ogólne 

 
1. Zakres opracowania stanowi Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 

(dalej: IBP) zespołu obiektów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi, zlokalizowanych przy ul. Gdańskiej 32 – zgodnie 
zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów - §6 i §43. 

 
2. Postanowienia niniejszej instrukcji określają: 

 
a. wymagania ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia 

obiektu, sposobu użytkowania, 
b. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych  
i gaśnic, 

c. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, 
d. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji 

ludzi. 
 

3. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na 
celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

 
a. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 
b. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 
c. prowadzenia działań ratowniczych. 

 
4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (dalej: IBP) obowiązuje wszystkich 

pracowników i użytkowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy 
i zajmowane stanowisko. Ustalone w niniejszej instrukcji zadania i obowiązki 
wchodzą w zakres podstawowych obowiązków pracowników w przedmiocie 
ochrony przeciwpożarowej i stanowią integralną część zakresu czynności. 
Przyjęcie postanowień Instrukcji do wiadomości powinno być potwierdzone 
podpisem pracownika na oświadczeniu, które powinno być przechowywane 
w aktach osobowych pracownika (według załącznika nr 5). 

 
5. Przez pojęcia użyte w niniejszej instrukcji należy rozumieć: 

 

a. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianie się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - zapewnienie 
koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub normami. Jak również tworzenie 
warunków zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także 
przeciwdziałających powstaniu lub minimalizujących skutki pożaru, 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

b. Działania ratownicze - każda czynność podjęta w celu ochrony życia, 
zdrowia lub mienia, a także likwidacji źródła powstania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 
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c. Inne miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa 
zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 
przyrody /katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne/, a stanowiące 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

d. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm 
prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego 
oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. 

e. Materiały niebezpieczne pożarowo – rozumie się przez to 
następujące materiały niebezpieczne: gazy palne; ciecze palne  

o temperaturze zapłonu poniżej 55 C; ciała stałe wytwarzające  
w zetknięciu z wodą gazy palne; materiały zapalające się samorzutnie 
w powietrzu; materiały wybuchowe i pirotechniczne; materiały ulegające 
samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji; materiały mające 
skłonności do samozapalenia. 

f. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wyłącznik odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, w których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. 

g. Strefa pożarowa – budynek lub jego część oddzielona od innych 
budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego dla uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej. 

h. Warunki ewakuacji - zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-
organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie 
strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 

i. Osoba kompetentna – osoba z niezbędnym przeszkoleniem 
i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, 
wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach 
zalecanych przez producentów sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, 
zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z odnośnymi 
normami. 

j. Konserwacja – zespół wszystkich technicznych i administracyjnych 
przedsięwzięć przewidzianych do utrzymania lub odtworzenia stanu, 
w którym urządzenie może spełniać swoją funkcję, do której jest 
przeznaczone. 

k. Budynek użyteczności publicznej – rozumie się przez to budynek 
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty lub telekomunikacji 
oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 
również budynek biurowy i socjalny. 

l. Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona 
w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych 
znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku 
materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu 
wyrażonej w metrach kwadratowych (tj. MJ/m

2
). 
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6. Bezpośredni nadzór nad ochroną przeciwpożarową obiektu Akademii 
Muzycznej w Łodzi sprawuje Rektor Uczelni. 
Zgodnie z art. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze 
zmianami) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, budynku lub terenu, 
zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest 
w szczególności: 
a. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, 

instalacyjnych i technologicznych, 
b. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy 

oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
c. zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych 

w pkt. b zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne 
i niezawodne ich funkcjonowanie, 

d. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie 
bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji, 

e. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji 
ratowniczej, 

f. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (w tym 
z treścią IBP), 

g. ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia. 

 

II. Wykaz podstawowych przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej 

 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 81 z 1991 r.; poz. 351 z późniejszymi zmianami). 
 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. nr 88 z 1991 r.; poz. 400 z późniejszymi zmianami). 
 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r.; poz. 563). 

 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 z 2003 r.; poz. 1139). 

 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994 r.; 

poz. 414). 
 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). 

 
7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10 z 1995 r.; poz. 55). 
 

8. Fotoluminescencyjne znaki ewakuacji PN-92/N-01256/02. 
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9. Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej PN-92/N-01256/01. 
 
10. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC-60364-4-482:1999. 
 
11. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 

czasu trwania pożaru PN-B-02852:2001. 
 

III. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu 

 
Podstawą do ustalenia zakresu wymagań dla przeciwpożarowego 
zabezpieczenia zespołu budynków Akademii Muzycznej jest określenie 
poziomu występującego zagrożenia pożarowego związanego z funkcją 
użytkową obiektu, obejmując w szczególności następujące dane: 

a. powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji, 
b. odległość od budynków sąsiednich, 
c. parametry występujących substancji palnych, 
d. gęstość obciążenia ogniowego, 
e. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej 

kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, 
f. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych, 
g. podział obiektu na strefy pożarowe, 
h. klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, 
i. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa 

i ewakuacyjne), 
j. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
k. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, 
l. wyposażenie w gaśnice, 
m. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
n. drogi pożarowe. 

Zagrożeniem  pożarowym   określamy wszystkie elementy mające wpływ na 
niebezpieczeństwo powstania pożaru, jego rozprzestrzenianie się, natężenie 
i czas trwania oraz zagrożenie życia ludzkiego, które zostały 
scharakteryzowane poniżej. 
 
Zespół budynków Akademii Muzycznej składa się z następujących obiektów 
(parametry geometryczne): 

 budynek główny – czterokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja 
podziemna): 

Kubatura      - ok. 24.429,00 m
3
, 

Powierzchnia zabudowy   - ok.   1.608,00 m
2
, 

Powierzchnia użytkowa   - ok.   5.200,00 m
2
. 

 
 Budynek dydaktyczny + pokoje gościnne (kordegarda): 
Kubatura      - ok. 1.500,00 m

3
, 

Powierzchnia zabudowy   - ok.    330,00 m
2
, 

Powierzchnia użytkowa   - ok.    450,00 m
2
. 
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1. Przeznaczenie obiektu, sposób użytkowania 
 

Siedzibą Akademii Muzycznej stał się pałac wzniesiony przez łódzkiego 
przemysłowca Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32 (obiekt 
zabytkowy). 
Obiekty Akademii Muzycznej składają się z dwóch budynków w zabudowie 
wolnostojącej - zlokalizowane w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 32 oraz budynków 
pomocniczych (na działce ogrodzonej o powierzchni 8.645 m

2
). 

Obiekty są przeznaczone do: 
 kształcenia studentów, 
 prowadzenia działalności artystycznej, badań naukowych oraz 

świadczenie usług w zakresie działalności artystycznej, 
 kształcenia i promowania kadr naukowych, 
 upowszechniania i pomnażania kultury narodowej i nauki w tym 

poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
archiwalnych i informacyjnych. 

 
Poniższej analizie podlegają: budynek główny i pomocniczy (kordegarda), 
w których zlokalizowane są pomieszczenia dydaktyczne, administracyjno-biurowe 
itp.. 
Przeznaczenie i wykorzystanie poszczególnych kondygnacji budynku głównego: 
 

a. Poziom piwnicy – stołówka z zapleczem, szatnia, pomieszczenia 
techniczne, węzeł c.o., mieszkanie służbowe, 

b. Poziom parteru – sale ćwiczeń, dyżurka, sala koncertowa, 
pomieszczenia administracyjne, 

c. Poziom I piętra – sale ćwiczeń, sala koncertowa - mała, 
pomieszczenia administracyjne, 

d. Poziom poddasza użytkowego – sale ćwiczeń, pomieszczenia 
biurowe. 

Przeznaczenie i wykorzystanie poszczególnych kondygnacji budynku 
pomocniczego (kordegardy): 
 

a. Poziom parteru – portiernia, sala komputerowa, ksero, sale 
ćwiczeń, pokoje gościnne, garaż, 

b. Poziom I piętra – sale ćwiczeń. 
 

2. Kwalifikacja obiektu do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), określenie 

gęstości obciążenia ogniowego oraz warunki techniczne obiektu 

 
Budynki Akademii Muzycznej w całości zaliczone do obiektów użyteczności 
publicznej. 
Obiekt ze względu na: 
 

a. wysokość i ilość kondygnacji – budynek pomocniczy (kordegardy) 
posiada dwie kondygnacje - zaliczony jest do budynków niskich (N) – 
wysokość całkowita do 12 m; budynek główny posiada cztery 
kondygnacje - zaliczony jest do budynków średniowysokich (SW) – 
wysokość całkowita powyżej 12 m. 
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b. kategorię zagrożenia ludzi - całościowo ze względu na 
przeważający sposób użytkowania obiekt zaliczony jest do kategorii 

ZL III zagrożenia ludzi. 
 

Biorąc pod uwagę standardowe wyposażenie pomieszczeń administracyjno-
biurowych, sal ćwiczeń oraz innych pomieszczeń - gęstość obciążenia ogniowego 
tych pomieszczeń kształtuje się w granicach do 500 MJ/m

2
; natomiast gęstość 

obciążenia ogniowego magazynów podręcznych zlokalizowanych w oddzielnych 
pomieszczeniach wynosi do 1.000 MJ/m

2
. 

Ze względu na stan użytkowania, warunki techniczne obiektu przedstawiają się 
następująco: 
 
Odporność pożarowa budynku: 
Budynek główny uczelni składający się z czterech kondygnacji użytkowych 
o łącznej wysokości przekraczającej 12 m oraz zaliczony do kategorii ZL III 

zagrożenia ludzi powinien spełniać wymagania dla klasy B odporności pożarowej; 

natomiast budynek pomocniczy – wymagania klasy D odporności ogniowej. 
 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

ściana 

zewnętrzna 

ściana 

wewnętrzna 

przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) – nie stawia się wymagań. 

Podział budynku na strefy pożarowe: 
Zgodnie z kwalifikacją budynków do kategorii zagrożenia ludzi oraz wartością 
gęstości obciążeń ogniowych i odpornością pożarową elementów budowlanych, 
budynki Uczelni stanowią oddzielne strefy pożarowe: 

 strefa nr 1 – kondygnacje nadziemne budynku pomocniczego 
(kordegarda), 

 strefa nr 2 – kondygnacje budynku głównego. 
Wszystkie strefy wielkością nie przekraczają wartości dopuszczalnej, 
a mianowicie: 
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Kategoria 

zagrożenia 

ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m
2
 

w budynku o jednej 

kondygnacji nadziemnej 

(bez ograniczenia 

wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim 

(N) 

średniowysokim 

(SW) 

wysokim i 

wysokościowym (W) 

i (WW) 

1 2 3 4 5 

ZL I, ZL III, ZL 
IV, ZL V 

10.000 8.000 5.000 2.500 

 

Dojazd pożarowy i zaopatrzenie wodne: 
Dojazd pożarowy do budynków Uczelni zgodnie z przepisami jest wymagany. Za 
dojazd pożarowy należy uznać jezdnię drogi miejskiej ulicy Gdańskiej i 1-go Maja 
(droga asfaltowa o szerokości minimum 3,5 m) - gwarantującą swobodny dojazd 
dla służb ratowniczych (w odległości 5-25 m). 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi zewnętrzna 
miejska sieć wodociągowa. 

 
 Odległość do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej wynosi: 

 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej 
Nr 2 w Łodzi, ul. Legionów 2 – 2 km - czas dojazdu interwencyjnego do 8 min.. 

 

3. Liczba osób przebywających w budynku głównym 
 

Na terenie budynku głównego Uczelni może jednocześnie przebywać następująca 
ilość osób: 

 

 - studenci   - ..................osób (maksymalna ilość) 

 - dyrekcja     - ..................osób 

 - kadra dydaktyczna   - ..................osób (maksymalna ilość) 

 - pracownicy obsługi   - ..................osób 

 - pracownicy administracji  - ..................osób 
Na terenie budynku pomocniczego Uczelni może jednocześnie przebywać 
następująca ilość osób: 

 

 - studenci   - ..................osób (maksymalna ilość) 

 - dyrekcja     - ..................osób 

 - kadra dydaktyczna   - ..................osób (maksymalna ilość) 

 - pracownicy obsługi   - ..................osób 

 - pracownicy administracji  - ..................osób 
 
=========================================================== 

 OGÓŁEM:  ok..................osób (maksymalna ilość 
osób). 
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IV. Charakterystyczne dla obiektu potencjalne źródła powstania pożaru 

 i drogi jego rozprzestrzeniania 

 
Pod pojęciem zagrożenia pożarowego i wybuchowego określa się te wszystkie 
czynniki, które składają się na możliwość powstania pożaru lub wybuchu. 
Współczynniki zagrożenia pożarowego dzieli się na dwie podstawowe grupy: 

 przyczyny powstania pożarów, 
 przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów. 

 
1. Klasyfikacja obiektów Uczelni do budynków użyteczności publicznej 

(kategoria ZL III) determinuje niebezpieczeństwo powstania pożaru, które 
może wynikać z następujących typowych przyczyn: 

 
a. nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, w tym palenie 

papierosów w miejscach do tego nie przeznaczonych (na terenie Uczelni 
obowiązuje zakaz palenia papierosów), 

b. pozostawienie nie wyłączonych odbiorników elektrycznych lub ich 
ustawienie w pobliżu materiałów palnych, 

c. nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych, 
d. niewłaściwe użytkowanie i posługiwanie się materiałami łatwopalnymi, 
e. nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 
f. brak konserwacji i badań instalacji elektroenergetycznych, 
g. złego stanu technicznego instalacji odgromowej, w tym brak oględzin 

i przeglądów konserwacyjnych, 
h. przeciążenia instalacji elektrycznej, 
i. prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo bez odpowiedniego 

zabezpieczenia. 
 

2. Każdy pożar rozprzestrzenia się zgodnie z kierunkami rozchodzenia się 
ciepła. Ruch ciepła polega na jego przechodzeniu od ciała o wyższej 
temperaturze do ciała o temperaturze niższej. 

 Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje przenoszenia ciepła: 
 
a. konwekcja naturalna - droga przez którą rozchodzi się 80 % ciepła 

wywiązującego się podczas pożaru, unoszonego głównie przez gorące 
dymy i gazy pożarowe. Układ korytarzowy komunikacji ogólnej w części 
budynku jest otwarty, co uniemożliwia w znacznym stopniu szybkie, 
swobodne rozprzestrzenianie się dymów pożarowych, 

b. promieniowanie cieplne, 

c. przewodzenie. 
 

3. Analizując możliwości rozwoju pożaru w budynkach Uczelni stwierdza się, że 
ewentualnymi drogami jego rozprzestrzeniania się mogą być w 
szczególności: 

 
a. Palne elementy konstrukcji budowlanych, a w tym: 

 palna stolarka okienna i drzwiowa zamykająca pomieszczenia, 
 palne elementy konstrukcji budynku (stropy między kondygnacjami w 

konstrukcji drewnianej; drewniana konstrukcja więźby dachowej 
płatwiowa-kleszczowa z zastrzałami). 
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b. Instalacje stanowiące wyposażenie budynku, a w tym: 
 instalacja elektroenergetyczna, 
 instalacja gazowa (gaz ziemny). 

c. Inne możliwości rozprzestrzeniania się ognia to: 
 brak lub zbyt mała ilość, albo niewłaściwy dobór podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz środków gaśniczych, 
 niewłaściwe prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, 
 składowanie wybrakowanego wyposażenia w pomieszczeniach nie 

przystosowanych do tego celu, 
 niewłaściwe składowanie materiałów technicznych, itp.. 

 

V. Sposoby zapobiegania możliwości powstania pożaru 
 

1. Zapobieganie pożarom polega na prawidłowej organizacji i pełnieniu nadzoru 
przeciwpożarowego, wykonywaniu przydzielonych obowiązków  
z tego zakresu i przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych. 

Ponadto w Akademii Muzycznej należy: 
a. umieścić wykazy telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania 

na wypadek pożaru (przykładowa instrukcja załącznik nr 1). 
b. oznakować zgodnie z Polskimi Normami: 

 drogi ewakuacyjne  
 miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
 lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
 

2. Do obowiązków Rektora w zakresie ochrony przeciwpożarowej, należy 
w szczególności: 

a. podejmowanie wszelkich przedsięwzięć mających na celu utrzymanie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 
Uczelni, 

b. zabezpieczenie obiektu przed zagrożeniem pożarowym lub innym 
miejscowym zagrożeniem, a w tym: 
 wyposażenie budynku i użytkowanego terenu w sprzęt pożarniczy 

i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi 
w instrukcji, 

 zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo 
i możliwość ewakuacji, 

 przygotowanie terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, 
c. zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 

 
3. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności: 

a. sprawdzanie w chwili rozpoczęcia pracy: 
 czy klucze do pomieszczeń znajdują się na właściwym miejscu, 
 aparat telefoniczny jest sprawny, 
 wykaz telefonów alarmowych jest na widocznym miejscu. 

b. stała znajomość: 
 kierunków i wyjść ewakuacyjnych z budynku, 
 miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

zasad jego użycia, 
 ilości osób uczestniczących w zajęciach, 
 zasad alarmowania w przypadku powstania pożaru, 
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c. nie zezwalać na używanie sprzętu ppoż. do celów niezgodnych z jego 
przeznaczeniem, 

d. nie dopuszczać do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
e. zgłaszanie przełożonemu stwierdzonych nieprawidłowości 

w przeciwpożarowym zabezpieczeniu pomieszczeń i budynku. 
 

4. Do obowiązków obsługi administracyjnej należy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

 
a. utrzymanie czystości przez systematyczne usuwanie śmieci i odpadów do 

odpowiednich pojemników poza teren sprzątanych pomieszczeń, 
b. dopilnowanie wygaszenia oświetlenia oraz wyłączenia urządzeń 

elektrycznych nie przystosowanych do pracy ciągłej, 
c. zamknięcie pomieszczeń po zakończeniu pracy i umieszczenie kluczy  

w ustalonym miejscu, 
d. zgłaszanie przełożonemu stwierdzonych nieprawidłowości 

w przeciwpożarowym zabezpieczeniu pomieszczeń i budynku. 
 

5. Do obowiązków wszystkich pracowników, należy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

a. znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, środków 
alarmowania oraz sposobów ich użycia lub posługiwania się nim, 

b. przestrzeganie przez pracowników i studentów przepisów 
przeciwpożarowych, w szczególności dotyczących zakazu palenia 
tytoniu, używania ognia otwartego, zastawiania dróg i wyjść 
ewakuacyjnych, 

c. w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia: 
 ogłosić alarm i wezwać jednostkę ratowniczą, a do czasu jej 

przybycia podjąć działania ratownicze we własnym zakresie, 
 powiadomić kierownictwo Uczelni, 
 udzielić dowódcy jednostki ratowniczej wszelkich informacji 

mających wpływ na sprawne prowadzenie akcji, 
 zabezpieczyć wspólnie z Policją pogorzelisko oraz ewakuować 

mienie. 
d. posiadanie znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, 
e. uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach przeciwpożarowych, 
f. znajomość zasad użytkowania i rozmieszczenia podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz jego zastosowania, 
g. dbałość o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiekcie, 

a zwłaszcza na swoim stanowisku pracy, 
h. niezwłoczne usuwanie stwierdzonych źródeł zagrożenia pożarowego 

oraz zgłaszanie ich występowania przełożonym. 
 
6. Czynności zabronione: 
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów w budynkach oraz na terenach przyległych do 
nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą powodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub 
ewakuacji: 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –   Akademia Muzyczna w Łodzi 

strona 15 

a. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników 
mogących zainicjować zapłon występujących materiałów, 

b. 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 rozprzestrzeniania ognia, 

c. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w 
odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, 

d. przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0.5 m od 
urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać 

się do temperatury przekraczającej 100 C., przewodów uziemiających 
i przewodów  odprowadzających instalacji odgromowej, linii kablowych 
o napięciu powyżej 1kV oraz czynnych tablic rozdzielczych prądu 
elektrycznego, 

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

f. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem 
materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co 
najmniej 0.05 m od żarówki, 

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

h. składowanie jakichkolwiek materiałów i przedmiotów na drogach 
komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji, w sposób zmniejszający 
ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, 

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

j. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 
natychmiastowe użycie, 

k. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
 urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
 źródeł wody do celów przeciwpożarowych; 
 urządzeń uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na 

stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 
 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 
 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 

l. zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywanie 
napraw instalacji elektrycznych przez osoby nieuprawnione. 

 

VI. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
 

1. W normalnych warunkach prace z użyciem otwartego ognia nie występują na 
terenie budynków Uczelni. Prace niebezpieczne pożarowo związane z 
pracami awaryjnymi, remontowo-budowlanymi, np. naprawa pokrycia dachu, 
spawanie i cięcie metali, itp. należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
powstanie pożaru lub wybuchu. 

2. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo osoba kompetentna ze 
strony Akademii Muzycznej oraz wykonawca tych prac jest obowiązany: 
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 ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą 
wykonywane, 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 
powstania pożaru, 

 wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za 
przebieg oraz zabezpieczenia miejsca po zakończeniu pracy. 

 
3. Szczegółowe zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo: 

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

 prace w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub 
w pomieszczeniach, w których wcześniej używano łatwo zapalne 
ciecze lub gazy palne, mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy 
stężenie par cieczy i gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy 
wybuchowości, 

 w miejscu wykonywania prac powinien być sprzęt umożliwiający 
likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

 po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace 
były wykonywane, oraz rejony przyległe, 

 prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

 sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny 
technicznie i posiadać świadectwa legalizacji. 

UWAGA! 
Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym ponosi wykonawca. 
Zapis o odpowiedzialności wykonawcy powinien znaleźć się w umowie, fakt przyjęcia 
do wiadomości przez wykonawcę tego zapisu powinien być potwierdzony czytelnym 
podpisem. 

 

VII. Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych 

i gaśnic 

 

1. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 
 
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom 
technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi 
w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi 
sprzętu i urządzeń. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 
przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta 

co najmniej raz w roku. 
 
Rozmieszczając sprzęt w obiekcie należy stosować następujące zasady: 
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 sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych 
i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach 
i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń, 

 oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne 
z Polskimi Normami, 

 do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 
1 m, 

 sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia, 
 odległości dojścia do sprzętu nie powinny być większe od 30 m. 

 
§ 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów wprowadził obowiązek wyposażania obiektów 
wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm 

wydawanych od 1992 r., odpowiedników norm europejskich EN (PN –EN). 
O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie, wraz 
z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika – od 1992 r. 

 

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego stosuje się następujące zasady:  
Sprzęt dobiera się w zależności od przewidywanej w obiekcie grupy pożaru. 

 
a) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, 

np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub wodno-pianowe oraz 
proszkowe oznaczone ABC. 

 
b) do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się 

np. benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice 
płynowe, wodno-pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe*. 

 
c) do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetylenu, gazu 

ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe*, 

 
d) do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) 

stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone (oznaczone literą D), 
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e) do gaszenia pożarów grupy z indeksem F (oleje jadalne, itp.) stosuje się 
zamiennie gaśnice śniegowe, proszkowe lub oznaczone symbolem F. 

 
Zakres stosowania środków gaśniczych przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Dla pomieszczeń dydaktycznych oraz biurowych najlepsze zastosowanie będą 

miały gaśnice proszkowe typu ABC. 
 
W związku z zaliczeniem obiektów Uczelni do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, 
a także nie stosowania ochrony stałymi urządzeniami gaśniczymi - jedna 
jednostka środka gaśniczego o masie 2 kg (lub 3 dm

3
) zawartego w gaśnicach 

powinna przypadać na każde 100 m
2
 powierzchni w strefie pożarowej (łączna 

powierzchnia użytkowa obiektów wynosi około 5.600 m
2
). 

 
Biorąc pod uwagę rodzaj materiałów, które mogą być w przypadku pożaru 
gaszone podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wielkość chronionej powierzchni, 
ustala się minimalne wyposażenie w jednostki środka gaśniczego na poziomie 56 
jednostek, tj. około 112 kg środka gaśniczego – zawartych 
w gaśnicach przenośnych lub przewoźnych. 

Dokładne rozmieszczenie gaśnic zawiera załącznik nr 3. 
 

Przegląd kontrolno-konserwacyjny gaśnic przeprowadza się co 6 miesięcy, 
remont co pięć lat lub wg zaleceń producenta albo daty legalizacji butli (dotyczy 
zbiorników ciśnieniowych – 10 lat dla zbiorników gaśnic śniegowych i 5 lat dla 
zbiorników gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego powyżej 
4 kg). 
 
Gaśnice po każdym użyciu należy niezwłocznie naładować i uzupełnić środkiem 
gaśniczym. Sprawne gaśnice powinny być zabezpieczone plombą 
i posiadać kontrolkę z odpowiednim wpisem kontroli, konserwacji, remontu lub 
napełnienia. 
 
Miejsce umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego należy oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256/01. 
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Znalazłeś się jako pierwszy, w miejscu gdzie wybuchł pożar i masz do dyspozycji 
gaśnicę, należy: 

 
 Zbliżyć się do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy). Środek 

gaśniczy skierować do źródła ognia zgodnie z kierunkiem wiatru. Gaszący nie 
powinien narażać się na działanie dymu i promieniowania cieplnego. 

 
 Pożary powierzchniowe gasić zaczynając od przodu "zawijając" Bezsensowne 

jest kierowanie strumienia środka gaśniczego do środka pożaru, bo powoduje 
to jego rozszerzanie. 

 
 Pożary kropli i cieczy spadających gasić od góry do dołu! Płonące ciecze 

spadają na podłoże i powodują drugi pożar. Zanim nie ugasi się kropli 
spadających nie można ugasić pożaru na podłodze. 

 
 Pożary ścian gasić od dołu do góry. Wznoszące się pionowo do góry ciepło 

powoduje rozprzestrzenianie się palenia materiału. Ograniczenie rozwoju 
pożaru do góry może być ograniczone po uprzednim ugaszeniu źródła pożaru. 

 
 Wystarczającą liczbę gaśnic do ugaszenia pożaru używać jednocześnie, nie 

pojedynczo! Wcześniej, szybko zgromadzić potrzebną ilość środków 
gaśniczych w pobliżu źródła ognia. Ważne jest to wtedy, gdy wiemy iż jedna 
gaśnica nie wystarczy. 

 
 Uważać na wtórny zapłon. Palne pary mogą się ponownie zapalić w przypadku 

zetknięcia się z nagrzanymi przedmiotami. Należy, dlatego pozostać w 
gotowości przy powierzchni, która była objęta pożarem. Nie na niej, ale obok. 

 
 Po użyciu gaśnicy nie wieszać na dotychczasowym stanowisku, lecz oddać do 

napełnienia środkiem gaśniczym. Gaśnice nie mogą być używane wielokrotnie 
lub dowolną ilość razy. Nawet wtedy, gdy raz niewielką ilość środka gaśniczego 
zużyto, musi się gaśnicę skierować do warsztatu. 
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2.  Hydranty wewnętrzne 
 

W budynkach Uczelni na zajmowanych kondygnacjach znajdują się hydranty 
wewnętrzne HP – zasilane bezpośrednio z sieci wodociągowej miejskiej; służące do 
gaszenia pożarów wewnątrz budynku. Hydrant wewnętrzny składa się z: 

 ręcznego zaworu odcinającego, 
 jednego odcinka węża tłocznego sztywnego lub płaskoskładanego 

z łącznikami o długości 20 m, 
 prądownicy z zaworem odcinającym, 
 szafki hydrantowej (naściennej lub podtynkowej). 

UWAGA! Zabrania się gaszenia wodą urządzeń elektrycznych znajdujących się 
pod napięciem. 

Rejestr hydrantów wewnętrznych w formie planu poglądowego ukazującego 

dokładną lokalizację i dane techniczne zawiera załącznik nr 10. 
 
Przeglądy i konserwacja instalacji hydrantów wewnętrznych powinny być 
przeprowadzane przez osobę kompetentną – minimum raz w roku. Przegląd 
polega na całkowitym rozwinięciu węża hydrantu, hydrant musi zostać poddany 
ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów: 
 urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są 

skorodowane lub przeciekające, 
 instrukcje obsługi są czyste i czytelne, 
 miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, 
 mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie 

zamontowane, 
 wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie 

miernika przepływu oraz miernika ciśnienia), 
 wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzenia, taśmowanie węża jest 

prawidłowe, 
 prądownica jest właściwego typu i czy łatwo ją obsługiwać. 
 

Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne 
ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z EN 671. 
 
Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne 
powinny być przez kompetentne osoby oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. 
Osoba odpowiedzialna powinna przechowywać trwale zapisy (protokóły) 
o wszystkich przeglądach, testach i kontrolach. Zapisy te powinny zawierać: 
 datę (miesiąc i rok przeglądu i testów, 
 wyniki testów, 
 wykaz i datę zainstalowania części zamiennych, 
 datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów, 
 wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z wężem płaskoskładanym 

według wzoru (załącznik nr 10). 
 

3. System sygnalizacji pożarowej 
 

Najważniejszym zadaniem instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w połączeniu 
z systemem monitoringu pożarowego jest szybkie i niezawodne wykrycie pożaru, 
co daje podstawę do dalszego działania i decyduje o powodzeniu akcji gaśniczej 
oraz wielkości strat. 
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Pomieszczenia Uczelni zostały objęte ochroną całkowitą przez automatyczną 
instalację sygnalizacji alarmowej pożaru systemu adresowalnego – centrala 
pożarowa POLON 4000. 
 
Adresowalny system sygnalizacyjno-alarmowy pożaru przeznaczony jest do 
wykrywania i sygnalizowania pożaru z poszczególnych pomieszczeń oraz 
włączenia automatycznych urządzeń ochrony przeciwpożarowej (w tym przypadku 
centrala uruchamia system sygnalizacyjny). Elementami inicjującymi na 
poszczególnych pętlach dozorowych są: 

 sensor jonizacyjny dymu, 
 sensor optyczny dymu, 
 ręczny ostrzegacz pożaru, 
 optyczne wskaźniki zadziałania. 

 
Centrala pożarowa została zainstalowana w pomieszczeniach ochrony. System 
jest praktycznie „bezobsługowy”, tzn. odczytanie miejsca wystąpienia pożaru nie 
wymaga od wartownika żadnych dodatkowych umiejętności. 
Centrala wyposażona jest w rejestrator zdarzeń, który służy do zapisu we własnej 
pamięci kilkadziesiąt zdarzeń dotyczących sygnalizacji pożaru i zdarzeń 
dotyczących sygnalizacji uszkodzeń oraz do wydruku na żądanie albo pożarów, 
albo uszkodzeń lub chronologicznie wszystkich zdarzeń. 
Rejestrator drukuje datę, godzinę i minutę zdarzenia; rodzaj zdarzenia oraz numer 
linii dozorowej i punktu adresowalnego tej linii. 

Centrala jest zasilana z sieci energetycznej 220 V, 50 Hz. Jako zasilanie 
rezerwowe centrala posiada zasilanie bateryjne i akumulatorowe. 

 
Centrala realizuje alarmowanie o pożarze dwustopniowe. Informacje 
o pożarze przekazują czujki do centrali CSP wywołując alarm pożarowy  

I stopnia (alarm wstępny): ZAGROŻENIE. Przyjęcie tego alarmu przez obsługę 
(wartownika) powoduje zwłokę w ogłoszeniu alarmu II-go stopnia (alarm 

zasadniczy): POŻAR. Czas zwłoki potrzebny jest obsłudze na sprawdzenie 
sygnalizowanej lokalizacji zagrożenia. W przypadku uruchomienia ręcznego 

ostrzegacza pożaru, centrala automatycznie wybija alarm zasadniczy POŻAR. 
Centrala pożarowa jest włączona do systemu monitoringu pożarowego 

działającego na terenie miasta Łodzi. 
Instalacja sygnalizacji alarmów pożarowych realizuje monitoring pożarowy, czyli 
automatyczne przesyłanie sygnału alarmu pożarowego do Alarmowego Centrum 
Odbiorczego (dalej: ACO) Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (operator 
Elektronics-Box s.j.). Instrukcja postępowania na wypadek alarmu wstępnego I 
stopnia – załącznik nr 12. 

Nie zwalnia to nikogo z powiadomienia o zaistniałym fakcie straży pożarnej - 

telefon alarmowy 998, 112 (związane jest to z przekazaniem dalszych istotnych 
informacji z prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczej). 

 
W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna 
być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana okresowej obsłudze 
technicznej, a mianowicie: 

a. obsługa codzienna – w każdy dzień roboczy należy sprawdzić (realizowana 
wewnętrznie): 
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 wskazania stanu dozorowania, czy każde odchylenie od stanu 
dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we 
właściwy sposób został powiadomiony konserwator, 

 czy po każdym alarmie zarejestrowanym dnia poprzedniego podjęto 
odpowiednie działania, 

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

b. Obsługa miesięczna – co najmniej raz w miesiącu należy (realizowana 
wewnętrznie): 

 przeprowadzić próbny rozruch każdego awaryjnego źródła zasilania 
centrali, 

 sprawdzić stan drukarki termicznej, zapas taśmy, 
 przeprowadzić test wskaźników optycznych centrali. 

c. Obsługa kwartalna – powinna zostać wykonana przez osobę kompetentną 
i powinna zawierać następujące czynności: 

 sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie 
niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy 
instalacji, 

 spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki i jednego 
ręcznego ostrzegacza pożaru w każdej strefie, w celu sprawdzenia 
czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje 
alarm akustyczny oraz uruchamia urządzenia pomocnicze, 

 sprawdzenie nadzorowania uszkodzeń CSP, 
 sprawdzenie przekazywania sygnału do monitoringu pożarowego, 
 sprawdzenie czy nastąpiły zmiany budowlane obiektu mające wpływ 

na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy 
pożaru. 

d. Obsługa roczna - powinna zostać wykonana przez osobę kompetentną 
i powinna zawierać następujące czynności: 

 przeprowadzone próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej 
i kwartalnej, 

 sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie 
z zaleceniami producenta, 

 sprawdzenie zdatności CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść 
funkcji pomocniczych, 

 sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie połączenia kablowe 
i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio 
zabezpieczone, 

 sprawdzenie czy nastąpiły zmiany budowlane obiektu mające wpływ 
na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy 
pożaru, 

 sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. 
 

4. Instalacje techniczne obiektu 
 
Budynki Uczelni zostały wyposażone w następujące instalacje techniczne mające 
różny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, jednak podlegające okresowym 
przeglądom i konserwacji, a mianowicie: 
 instalacja wentylacyjna, 
 instalacja odgromowa, 
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 instalacja kominowa (palenisko w kuchni), 
 instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania (w tym oświetlenie awaryjne), 
 instalacja centralnego ogrzewania – węzeł c.o. sieci miejskiej), 
 instalacja gazowa. 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi 

1. 
Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego      

(gaśnice) 
co 6 

miesięcy 
wg zaleceń  

Producenta sprzętu 

2. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

roboczych instalacji elektrycznej 
co 5 lat  

3. 
Kontrola stanu technicznego przewodów 

kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) 
co 1 rok  

4. 
Pomiar napięć i obciążeń w instalacji 

elektrycznej 
co 5 lat  

5. 
Sprawdzenie skuteczności działania środków 

ochrony przeciwporażeniowej w instalacji 
elektrycznej 

co 5 lat  

6. Badanie instalacji odgromowej co 5 lat 
oraz po każdym 
uszkodzeniu 

7. Kontrola oświetlenia awaryjnego 
co 6 

miesięcy 

zgodnie z DTR; 
oświetlenie 

wymagane jest na 
korytarzach 
komunikacji 

poziomej i pionowej 

8. 
Badanie szczelności instalacji wewnętrznej 

gazu ziemnego 
co 1 rok 

 
 

 

VIII. Warunki ewakuacji ludzi oraz sposoby praktycznego sprawdzania 

organizacji ewakuacji 

 
Ewakuacja ma na celu ratowanie osób przebywających w budynkach Uczelni, 
przed skutkami zaistniałego zagrożenia spowodowanego pożarem, a także innym 
wydarzeniem o charakterze awaryjnym. Ewakuacja polega na uporządkowanym, 
spokojnym i sprawnym wyprowadzeniu pracowników i młodzież przebywających 
w budynkach (pomieszczeniach) do wyznaczonego miejsca koncentracji osób 

ewakuowanych (teren wewnętrzny). 
 

Podstawowym warunkiem sprawnego przeprowadzenia ewakuacji jest 
zapobieżenie możliwości wystąpienia objawów paniki. Opanowanie ludzi paniką 
powodującą podjęcie spontanicznych, nieuporządkowanych i masowych prób 
natychmiastowego opuszczenia zagrożonego budynku, niesie za sobą ryzyko 
zaistnienia nieszczęśliwych wypadków a nawet ofiar śmiertelnych. 

 
Ponieważ obiekt zawiera strefę pożarową przeznaczoną dla więcej niż 50 osób, 
będących jej stałymi użytkownikami, stawia się obligatoryjny obowiązek 
przeprowadzania co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji 
oraz warunków ewakuacji. Rektor Akademii Muzycznej powinien powiadomić 
pisemnie Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi o terminie przeprowadzenia wyżej 
wymienionych działań – nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 
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1. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie 

 
Obecnie podstawowym środkiem służącym do ogłaszania alarmu 
o niebezpieczeństwie na terenie budynków Uczelni jest alarmowanie głosem lub 
sygnał akustyczny instalacji automatycznej wykrycia pożaru. 
 
Powiadomienie słowne powinno mieć charakter stanowczy, lecz nie wzbudzający 
paniki. Należy używać następujących określeń: 

 "UWAGA! Ogłaszam ewakuację - wszyscy pracownicy/młodzież 
opuszczają budynek bez paniki", 

 "Kierować się do wyjścia wyznaczoną klatką schodową", itp. 
UWAGA! Prowadzący zajęcia odpowiadają za wyprowadzenie podległych 
sobie studentów. 
 

2. Warunki techniczne ewakuacji 
 
a. Drogi ewakuacji na terenie budynków Uczelni stanowią następujące drogi 

komunikacji ogólnej, a mianowicie: 
 pionowe drogi ewakuacji - klatki schodowe w obu budynkach; 

szerokość minimum 1,2 m, 
 poziome drogi ewakuacji - stanowią wewnętrzne korytarze komunikacji 

ogólnej, układ otwarty; korytarz na kondygnacjach nie przekracza 
długości 50 m, 

 szerokość dróg ewakuacji – korytarz na poszczególnych piętrach 
o różnej szerokości. 

 
b. Techniczne warunki ewakuacji polegają w szczególności na : 

 zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych 
(0,6 m/ na każde 100 osób, nie mniej jednak niż 0,9 m w świetle) – 
warunek spełniony, 

 zachowaniu dopuszczalnych przejść i dojść ewakuacyjnych, 
 stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz palnego 

wystroju wnętrz na drogach ewakuacji jest zabronione, 
 oznakowaniu dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN (załącznik nr 2, 3). 
 

3. Graniczny czas ewakuacji  

 
Czas rzeczywisty ewakuacji powinien być mniejszy lub co najmniej równy 
czasowi granicznemu: 

tew < tgr 

 
Podczas pożaru powstaje olbrzymia ilość gazów i dymów pożarowych, które 
obniżają normalne stężenie tlenu znajdującego się w atmosferze do granicy 
niebezpiecznej dla zdrowia i życia ludzkiego, która wynosi minimum 14 %. 

Biorąc pod uwagę sposób użytkowania oraz wielkość kondygnacji - po 

czasie tgr = 15 min od momentu wybuchu pożaru i intensywnego spalania 

się materiałów w danym pomieszczeniu i rozprzestrzeniania się 

produktów spalania po całej kondygnacji nastąpi spadek koncentracji 

tlenu poniżej 14 %. Czas ten jest przypuszczalnym czasem granicznym 

(bezpiecznym) dla osób znajdujących się w budynkach Akademii 

Muzycznej. 
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4. Sposób prowadzenia zorganizowanej ewakuacji 

 
a. Wszczęcie akcji ewakuacyjnej całego budynku Akademii Muzycznej lub 

jego części odbywa się na wyraźne polecenie Rektora lub osoby, która 
objęła kierownictwo działaniami ratowniczo-gaśniczymi, po wcześniejszej 
analizie zagrożenia. 
 

b. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu ewakuacyjnego wszyscy pracownicy 
oraz studenci, są zobowiązani do: 
 przerwania pracy, zajęć, 
 wyłączenia zasilania wszystkich urządzeń i sprzętu elektrycznego, 
 zabrania rzeczy osobistych oraz wierzchniego okrycia, 
 opuszczenia pomieszczeń zostawiając klucze w drzwiach, 
 udziału w przeprowadzeniu ewakuacji pozostałych użytkowników 

budynku, 
 udanie się korytarzem do klatek schodowych, a następnie w dół do 

wyjść ewakuacyjnych zgodnie z oznaczonym kierunkiem 
ewakuacji. 

 
c. W przypadku stwierdzenia zadymienia na korytarzu prowadzącym do 

klatki schodowej ewakuacyjnej uniemożliwiającego wyjście  
z pomieszczenia, należy zamknąć wszystkie drzwi, uszczelnić je 
dostępnymi środkami przed przenikaniem dymów i gazów pożarowych do 
pomieszczenia i czekać zachowując spokój na pomoc. 

 
d. Osoby, które jako pierwsze wyszły na korytarz i zauważyły, że na 

przejściach znajdują się przedmioty utrudniające poruszanie się, 
obowiązane są odsunąć je pod ścianę, aby umożliwić niezakłócony 
przebieg ewakuacji. 

 
e. Przy poruszaniu się drogami ewakuacyjnymi należy stosować się do 

następujących zasad : 
 osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem 

w wyznaczonym kierunku, lecz bez przebiegania i wyprzedzania 
osób znajdujących się przed nimi, 

 nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym 
wyznaczonemu kierunkowi ewakuacji, 

 osoby, które dotarły do klatki schodowej, wchodzą natychmiast na 
schody i schodzą w dół, 

 szybkość schodzenia należy dostosować do szybkości poruszania 
się osób znajdujących się poniżej, 

 nie wolno podejmować prób przyśpieszania schodzenia przez 
popychanie, wyprzedzanie i wydawanie okrzyków itp. 

 osoby sprawne fizycznie powinny pomagać osobom, które 
z jakichkolwiek przyczyn mają ograniczoną zdolność poruszania 
się. 

 
f. Szczegółowe obowiązki kadry dydaktycznej: 

 z chwilą ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego zobowiązani są do 
natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń, w których 
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przebywają i kierować wszystkich w kierunku wyjść 
ewakuacyjnych, 

 spowodować oddymianie – wentylację dróg ewakuacji (otworzenie 
okien na korytarzu), 

 regulować ruch wzdłuż drogi ewakuacyjnej, 
 sprawdzić czy wszyscy opuścili kondygnację, 
 określić miejsce I etapu ewakuacji (teren wewnętrzny), 
 w miejscu koncentracji ewakuowanych, należy sprawdzić 

obecność, sprawdzić stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę 
na objawy zatrucia gazami pożarowymi, 

 po zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, przystąpić do gaszenia 
pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. 

UWAGA! Ze względu na współużytkowanie budynku przez inne osoby, 
należy jak najszybciej informację o zagrożeniu 
i konieczności ewakuacji przekazać do wszystkich użytkowników. 

 

IX. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 

 

1. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru 

 

a. Alarmowanie 
W przypadku zauważenia pożaru każda osoba przebywająca w obiekcie, która ten 
pożar zauważyła lub otrzymała o nim informację ma obowiązek: 
Przystąpienia do alarmowania powiadamiając o pożarze według następującej 
kolejności: 

 zaalarmować osoby przebywające w pobliżu pożaru, 

 zaalarmować telefonicznie Państwową Straż Pożarną, tel.  9 9 8 

(tel. 1 1 2 z telefonów stacjonarnych), 
 zawiadomić Kierownictwo Uczelni, 

Przy alarmowaniu o pożarze straży pożarnej należy udzielić następujących 
informacji: 

 podać dokładny adres obiektu oraz przybliżone miejsce pożaru, np.: 
pomieszczenie na parterze, 

 określić co się pali, 
 podać czy istnieje zagrożenie dla życia ludzkiego oraz przybliżoną 

liczbę osób zagrożonych, 
 w przypadku innego zagrożenia niż pożar, należy podać rodzaj 

zagrożenia, 
 podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego następuje 

alarmowanie. 
 

b. Akcja ratowniczo-gaśnicza 

 
Funkcję kierownika działań ratowniczo-gaśniczych obejmuje z chwilą otrzymania 
wiadomości o pożarze i przybycie na miejsce Rektor lub inna osoba wykazująca 
zdecydowane działanie do czasu przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej. 
Kierownik działań ratowniczo-gaśniczych organizuje i nadzoruje prowadzenie 
akcji, a przede wszystkim: 

 ocenia sytuację pod względem bezpieczeństwa osób przebywających 
w obiekcie i podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji, 
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 wydaje polecenia pracownikom w zakresie podejmowania działań 
ewakuacyjnych i gaśniczych przy użyciu podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 

 w razie potrzeby zarządza wyłączenie dopływu do obiektu lub jego 
części energii elektrycznej, 

 odpowiada za organizację punktu koncentracji ewakuowanych, 
 po przekazaniu danych o ilości ewakuowanych do dowódcy straży 

pożarnej utrzymuje stałą współpracę z nim, 
 kontroluje na bieżąco ilość osób, które opuściły obiekt w celu ustalenia 

czy wszyscy znajdują się już poza strefą zagrożenia. 
Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że należy: 

 w pierwszej kolejności przeprowadzić ewakuację osób zagrożonych 
bezpośrednio, 

 wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych 
pożarem, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod 
napięciem - stosować gaśnice śniegowe i proszkowe, 

 usunąć z zasięgu ognia materiały palne, a przede wszystkim naczynia 
z płynami łatwopalnymi, urządzenia i ważne dokumenty, 

 nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których 
powstał pożar, ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja 
rozprzestrzenianiu się pożaru, 

 szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia 
ugaszenie pożaru w zarodku. 

 
c. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej  /Dz.U. nr 81, z 1991 r. poz. 351/: 
 

 Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, 

obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się 

w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź 

policję lub wójta albo sołtysa. 

 

2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru dla osób 

korzystających z obiektu 

 
W przypadku powstania pożaru każda osoba, która przebywa na terenie 
Akademii Muzycznej jest obowiązana do: 

 zaalarmowania natychmiast najbliższego otoczenia i pracowników 
Uczelni, przy wykorzystaniu wszelkich środków (komunikacja 
telefoniczna, słownie), 

 przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 

 podporządkować się zarządzeniom wydanym przez kierującego akcją 
ratowniczo-gaśniczą, 

 opuścić budynek na żądanie kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą. 
 

X. Organizacja i zasady zaznajamiania użytkowników, pracowników 

z przepisami przeciwpożarowymi 

 
1. Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z: 
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 zagrożeniem pożarowym występującym na terenie Akademii Muzycznej, 
 przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, 
 zasadami obsługi sprzętu i urządzeń ppoż., 
 warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku zamieszkania 

zbiorowego. 
Do udziału w szkoleniu przeciwpożarowym zobowiązani są wszyscy pracownicy. 
 

2. Rodzaj szkoleń przeciwpożarowych: 

 szkolenie wstępne obejmujące zapoznanie pracowników z „Instrukcją 
Bezpieczeństwa Pożarowego”, 

 szkolenie instruktażowe na stanowisku pracy, obejmujące zapoznanie 
nowoprzyjętego pracownika z: 

 zagrożeniem pożarowym występującym na stanowisku pracy, 

 przepisami, instrukcjami przeciwpożarowymi i dokumentacją techniczno-
ruchową dotyczącą maszyn oraz urządzeń na stanowisku pracy, 

 zasadami przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym, 

 zasadami alarmowania na wypadek powstania pożaru w obrębie 
stanowiska pracy, 

 zasadami użycia urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych znajdujących 
się w rejonie stanowiska pracy, 

 układem najbliższych dróg ewakuacyjnych i kierunkami ewakuacji 
z miejsca pełnienia obowiązków służbowych. 

 odpowiedzialnością z tytułu nie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 

 szkolenie informacyjne - organizowane w związku z: 

 wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpożarowym zabezpieczeniu 
obiektu, 

 wprowadzeniem na teren obiektu nowych urządzeń technologicznych, 
stwarzających zagrożenie pożarowe, 

 zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za 
sobą wzrost zagrożenia pożarowego, 

 zaleceniem kontrolowanych organów ochrony  przeciwpożarowej. 
 
3. Zasady organizowania i prowadzenia szkoleń: 
 szkolenie wstępne i informacyjne prowadzą (organizują) kadry, angażując 

w charakterze wykładowców osoby posiadające wymagane kwalifikacje, 
 szkolenie instruktażowe na stanowisku pracy prowadzą kierownicy komórek 

organizacyjnych, na terenie działania których pracownicy są zatrudnieni, 
 szkoleniu wstępnemu i instruktażowemu podlegają pracownicy przyjmowani 

do pracy, przed przystąpieniem do wykonywania czynności zawodowych. 
Dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności zawodowych przed 
odbyciem w/w szkoleń jest niedozwolone. 

 szkolenie informacyjne należy prowadzić w miarę potrzeb bieżących, 
 kierownicy zewnętrznych jednostek organizacyjnych, będących użytkownikami 

(najemcami) części budynku zapewniają szkolenie przeciwpożarowe własnych 
pracowników. 

 
4. Dokumentacja szkoleń: 

 dokumentację wstępnego i instruktażowego szkolenia ppoż. stanowi 
oświadczenie pracownika, 
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 dokumentację szkolenia informacyjnego stanowi notatka osoby prowadzącej 
szkolenie, zawierająca datę, miejsce, wykaz uczestników i program szkolenia. 

 
 

XI. Wykaz telefonów alarmowych 

 

1. Państwowa Straż Pożarna - 9 9 8; 1 1 2 

2. Pogotowie Ratunkowe - 9 9 9 

3. Policja     - 9 9 7; 1 1 2 

4. Portiernia - tel. 042 662 16 00; 042 633 86 59; 
042 633 92 39 wew. 600 

5. Rektorat - Rektor - prof. Antoni Wierzbiński 
Sekretariat - Małgorzata Kończak 
tel. 042 662 16 01; 042 632 67 40 wew. 601 

6. Kanclerz - mgr inż. Jerzy Chałubiński 
tel. 042 662 16 62 wew. 662 

7. Kwestor - mgr Małgorzata Myślińska 
tel. 042 662 16 05 wew. 605 

8. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Marian Nerling 
tel. 042 633 40 09; 042 633 23 11 (domowy) 

 
9. ................................ - ..................................................................... 

10. ............................... - ..................................................................... 

11. ............................... - ..................................................................... 

12. ............................... - ..................................................................... 

13. ............................... - ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://antoniwierzbinski.net/
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Załącznik nr 1 

INSTRUKCJA   POSTĘPOWANIA 

W   PRZYPADKU   POWSTANIA   POŻARU 

 
I. ALARMOWANIE 
 
1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki 

i natychmiast zaalarmować okrzykiem ''PALI  SIĘ  -  POŻAR!'' innych pracowników, 
telefonicznie zawiadomić straż pożarną. 

2. Alarmując  STRAŻ POŻARNĄ  należy podać: 
 - gdzie i co się pali /adres, nazwa obiektu /, 
 - czy istnieje zagrożenie ludzi, 
 - nazwisko i numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarna. 
 UWAGA !  Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia 

i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. 

3. Powiadomić należy również: 

Państwowa Straż Pożarna    - 9 9 8; 1 1 2 

Pogotowie Ratunkowe     - 9 9 9 

Policja        - 9 9 7 

Rektor        - .................................. 
 

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU: 
 
1. Funkcję kierownika działań ratowniczo-gaśniczych obejmuje z chwilą otrzymania 

wiadomości o pożarze Kierownik placówki lub inna osoba wykazująca zdecydowane 
działanie do czasu przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej. 

2. Kierownik działań ratowniczo-gaśniczych organizuje i nadzoruje prowadzenie 

akcji, a przede wszystkim: 
a/ ocenia sytuację pod względem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie  

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji, 
b/ wydaje polecenia pracownikom w zakresie podejmowania działań ewakuacyjnych  

gaśniczych przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, 
c/ w razie potrzeby zarządza wyłączenie dopływu do obiektu lub jego części energii 

elektrycznej, 
d/ odpowiada za organizację punktu koncentracji ewakuowanych, 
e/ po przekazaniu danych o ilości ewakuowanych do dowódcy straży pożarnej utrzymuje 

stałą współpracę z nim, 
f/ kontroluje na bieżąco ilość osób, które opuściły obiekt w celu ustalenia czy wszyscy 

znajdują się już poza strefą zagrożenia. 

3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że należy: 
a/ w pierwszej kolejności przeprowadzić ewakuację osób zagrożonych bezpośrednio, 
b/ wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, nie wolno 

gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem - stosować gaśnice 
śniegowe i proszkowe, 

c/ usunąć z zasięgu ognia materiały palne, a przede wszystkim naczynia z płynami 
łatwopalnymi, urządzenia i ważne dokumenty, 

d/ nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, 
ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru, 

e/ szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie 
pożaru w zarodku. 

 Sankcje karne: 

 Osoby i pracownicy nie przestrzegający przepisów 

przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego 

i kodeksu wykroczeń. 

 

 

 

 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –   Akademia Muzyczna w Łodzi 

strona 33 

Załącznik nr 2 

PN-92/ N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
 
 

 

 

 

 

 

Nr Znak ewakuacyjny 

Znaczenie (nazwa) 

znaku 

ewakuacyjnego 

Znaczenie 

1  

 

Kierunek drogi 
ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może 
być wykorzystane w przypadku zagrożenia. 

Strzałki krótkie – do stosowania z innymi znakami. 
Strzałka długa – do samodzielnego stosowania. 

2 
 

Wyjście ewakuacyjne 
Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych 

w przypadku zagrożenia. 

3 
 

Drzwi ewakuacyjne 
Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które 

są wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub 
prawe). 

4 
 

Przesunąć w celu 
otwarcia 

Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3 
na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, 

jeśli są one dozwolone. 

5  

 

Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
do wyjścia; może kierować w lewo lub w prawo. 

6  

 

Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w dół na lewo lub prawo. 

7  

 

Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 
schodami w górę 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w górę na lewo lub prawo. 

8 
 

Pchać, aby otworzyć 
Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania. 

9 
 

Ciągnąć, aby otworzyć 
Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania. 

10 
 

Stłuc, aby uzyskać 
dostęp 

Znak ten może być stosowany: 
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie 

szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub 
systemu otwarcia,  

b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla 
uzyskania wyjścia. 
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PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Znak 

bezp. 

Znaczenie (nazwa) znaku 

bezpieczeństwa  

Zastosowanie 

1 
  

Uruchamianie ręczne 
Stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub 
ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych 

2 
  

Alarmowy sygnalizator akustyczny 
Może być stosowany samodzielnie lub łącznie 
ze znakiem nr 1 

3 
  

Telefon do użycia w stanie 
zagrożenia 

Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu 
przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku 
zagrożenia pożarowego 

4 
  

Zestaw sprzętu pożarniczego 
Znak ten jest stosowany dla  podawania zestawu 
indywidualnych znaków określających sprzęt 
pożarniczy 

5 
  

Gaśnica  Znak ten jest stosowany do oznaczenia gaśnic 

6 
  

Hydrant wewnętrzny 
Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki 
hydrantowej 

7 
  

Drabina pożarowa 
Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny 
trwale związanej z obiektem 

8 
  

Niebezpieczeństwo pożaru – 
Materiały łatwo zapalne 

Do wskazania obecności materiałów łatwo 
zapalnych 

9 
  

Niebezpieczeństwo pożaru – 
Materiały utleniające 

 

10 
  

Niebezpieczeństwo wybuchu – 
Materiały wybuchowe 

Stosowany do wskazania możliwości występowania 
atmosfery wybuchowej, gazów palnych lub 
materiałów wybuchowych 

11 
  

Zakaz gaszenia wodą 
Do stosowania we wszystkich przypadkach, kiedy 
użycie wody do gaszenia pożaru jest zabronione 

12 
  

Palenie tytoniu zabronione 
Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu 
może być przyczyną zagrożenia pożarowego 

13 
  

Zakaz używania otwartego ognia 
– Palenie tytoniu zabronione 

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu 
lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia 
pożarem lub wybuchem 

14 
 

  

Kierunek do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego lub urządzenia 
ostrzegającego 

Do stosowania tylko łącznie ze znakami nr 1 do 3 
i nr 10 do 13, dla wskazania kierunku do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia 
ostrzegającego 

15 
  

Nie zastawiać 
Znak do stosowania w przypadkach, gdy ewentualna 
przeszkoda stanowiłaby szczególne 
niebezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej) 
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Załącznik nr 3 

 

Rzuty poziome kondygnacji budynków Akademii Muzycznej 

z zaznaczeniem kierunków ewakuacji, rozmieszczenia 

podręcznego sprzętu gaśniczego, itp. 
 

 

Oznaczenia symboli: 

 

 
   - kierunek ewakuacji, 
 

UWAGA! Oznaczenia użyte na poszczególnych rzutach – dotyczące 

podręcznego sprzętu gaśniczego, itd. są zgodne z załącznikiem nr 2 
(tj., PN-92/-01256/01/02). 
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Załącznik nr 4 
 

Wykaz osób zapoznanych z instrukcją i planem ewakuacji 

 
Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   
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Załącznik nr 5 
Akademia Muzyczna 
ul. Gdańska 32 
 
Łódź, dnia ......................... 
 
 
........................................... 
 (imię i nazwisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie budynków Akademii Muzycznej, a w 
szczególności znane mi są zasady i sposoby: 

1) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów na terenie 
Uczelni, 

2) postępowania na wypadek powstania pożaru, 
3) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. 

 
„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” przyjmuję do wiadomości i przestrzegania. 
 
 
...................................................................................................... 

(podpis składającego oświadczenie) 
 
 
....................................................................................................... 

(podpis prowadzącego szkolenie instruktażowe) 
 
 
....................................................................................................... 

    (podpis prowadzącego szkolenie wstępne) 
 
 
Przyjęto do akt personalnych dnia ............................................ 
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Załącznik nr 6 

Karta okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana dla Akademii Muzycznej 
w Łodzi zatwierdzona przez Rektora Uczelni dnia ....................................................... 
została zaktualizowana (sprawdzona). 
 
1. Dnia...............................20..................r. 

_________________________ 
podpis osoby aktualizującej 

 
 

_________________________ 
pieczęć i podpis Dyrektora 

 
 
2. Dnia...............................20..................r. 

_________________________ 
podpis osoby aktualizującej 

 
 

_________________________ 
pieczęć i podpis Dyrektora 

 
 
3. Dnia...............................20..................r. 

_________________________ 
podpis osoby aktualizującej 

 
 

_________________________ 
pieczęć i podpis Dyrektora 

 
 
4. Dnia...............................20..................r. 

_________________________ 
podpis osoby aktualizującej 

 
 

_________________________ 
pieczęć i podpis Dyrektora 

 
 
 

UWAGA. 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej 
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu 
użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej. 
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Załącznik nr 7 
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Załącznik nr 8 
 

Wzór książki eksploatacji centrali systemu sygnalizacji  

pożarowej 

 
WSTĘP 
Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę zapisów w niniejszej książce 
i ich realizację. Nazwisko tej osoby (oraz wszelkie zmiany osoby odpowiedzialnej) 
powinny być odnotowane. 
 

ODPOWIEDZIALNY 
Nazwisko i adres.......................................................................................................... 
.......................................................................................nr telefonu............................. 
Zmiana (imię i nazwisko)......................................................Data................................. 
    ...................................................Data................................. 
    ...................................................Data................................. 
    ...................................................Data................................. 
Instalacja została wykonana przez................................................................................ 
I na podstawie umowy jest konserwowana przez.......................................................... 
     ................................................................................. 
     ................................................................................. 
    do (data)............................................................................. 
W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonić pod numer: ................................. 
 

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ 
Wszystkie zdarzenia (np. alarm pożarowy, alarm fałszywy, alarm uszkodzeniowy, 
alarm wstępny, próba, wyłączenie, czasowe odłączenie, zablokowania, prace 
konserwacyjne i wszystkie inne istotne zdarzenia) należy stosownie odnotować. 
Należy wpisać krótką uwagę odnośnie wszystkich wykonanych robót lub 
pozostających do wykonania. 
 

Data i godzina 
Zdarzenie, miejsce 

wystąpienia 

Wymagane 

działanie 

Data wpisu  

i podpis 

 
 
 
 
 
 

   

 
Materiały zużyte:     Podstawa wymiany: 
..............................................   ..................................................... 

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

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

..............................................   ..................................................... 
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Załącznik nr 9 

Wzór rejestru hydrantów wewnętrznych 

 

Lp. 
Opis hydrantu 

(lokalizacja) 

Data 

przeglądu 
(miesiąc i rok) 

Wynik 

testów 

Zainstalowane 

części 

zamienne 

Data 

następnego 

przeglądu 
(miesiąc i rok) 

1 
 
 
 

    

2 
 
 
 

    

3 
 
 
 

    

4 
 
 
 

    

5 
 
 
 

    

6 
 
 
 

    

7 
 
 
 

    

8 
 
 
 

    

9 
 
 
 

    

10 
 
 
 

    

11 
 
 
 

    

12 
 
 
 

    

13 
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Załącznik nr 10 

POZWOLENIE NA PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE Nr .......... 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY POŻAROWO NIEBEZPIECZNEJ UPEWNIJ SIĘ, CZY NIE MOŻNA 

JEJ UNIKNĄĆ LUB WYKONAĆ NA ZEWNĄTRZ ORAZ CZY NIE ISTNIEJE INNY SPOSÓB NA WYKONANIE TEJ PRACY. 
Pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne jest wymagane dla wszystkich krótkotrwałych operacji z użyciem otwartego 

ognia lub mogących powodować wytwarzanie wysokiej temperatury bądź iskier. Między innymi są to: lutowanie, cięcie, 

szlifowanie, odmrażanie rur, pokrywanie dachów z użyciem palnika, itp. 

INSTRUKCJE 

1. ZLECAJĄCY PRACĘ: 
A. Wypełnia lewą kolumnę niniejszego formularza i 

informuje Kierownika zmiany (uzyskuje podpis) 
B. Udziela pracownikowi wskazówek dotyczących pracy 
C. Przechowuje oryginał oraz przekazuje kopie kontrolne 

pozwolenia odpowiednio Wykonawcy oraz Służbie BHP 

2. WYKONAWCA (pracownik wykonujący pracę): 
A. Przygotowuje miejsce pracy według listy wymaganych 

środków bezpieczeństwa 
B. Zgłasza Kontrolerowi zakończenie przygotowań i wraz z 

nim sprawdza zachowanie wymaganych środków i 
ostrożności wypełniając odpowiednie rubryki 

C. Po zakończeniu pracy sprawdza miejsce pracy po 30 
minutach i informuje Kontrolera 

3. KONTROLER BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
(może nim być Zleceniodawca lub inny pracownik): 

A. Sprawdza wykonanie zaleceń przedstawionych w prawej 
kolumnie (lub nie pozwala na kontynuowanie pracy) 

B. Sprawdza miejsce pracy po zgłoszeniu i po 1 godzinie 
od zakończenia prac oraz według potrzeby 

W – wykonawca; K – kontroler 

LISTA WYMAGANYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Wymagane działania w promieniu 15 m 

W K 

    Praca pożarowo niebezpieczna nie ma wpływu na 
produkcję; usunięto palne materiały (np. drewno, 
karton, plastik, olej) 

    jeśli niemożliwe to zakryto kocami gaśniczymi lub 
ekranami metalowymi 

      W obszarze nie ma niebezpieczeństwa eksplozji 

  Podłogi zostały zamiecione, palne podłogi  
zmoczone, pokryte wilgotnym piaskiem/kocami 
gaśniczymi 

    Zakryto wszystkie otwory w ścianach, podłogach i 
platformach 

    Sprawne węże strażackie, gaśnice oraz tryskacze 
(jeśli są) 

  Urządzenia do wykonywania pracy pożarowo 
niebezpiecznej są sprawne 

    Przy spawaniu elektrycznym „zero” robocze musi być 
zapięte do elementu spawanego 

Praca przy ścianach/sufitach/dachach: 

  Konstrukcja jest niepalna oraz nie ma palnego 
pokrycia/izolacji 

   Usunięto substancje palne z drugiej strony, zapłonięto 
otwory 

Praca w przestrzeni zamkniętej: 

    Wszelkie substancje palne usunięte z miejsca pracy 

    Przestrzenie zamknięte przewentylowane, atmosfera 
sprawdzona 

Nadzór nad miejscem pracy pożarowo niebezpiecznej 

   Przygotowana dodatkowa gaśnica CO2 i koc gaśniczy 

    Pracownik umie posługiwać się sprzętem gaśniczym 
oraz wie jak zawiadomić w razie pożaru 

Praca pożarowo niebezpiecznych będzie wykonywana przez: 

 PRACOWNIK 

 KONTRAKTOR                 ......................................................... 

......................................        ...............(nazwa firmy) 

ZLECAJĄCY PRACĘ                  NUMER TEL. ............................ 
(imię i nazwisko, podpis) 
 
 

DATA NR ZLECENIA ROBOCZEGO 

 

MIEJSCE/BUDYNEK I PIĘTRO 

 

RODZAJ PRACY I JEJ OPIS MIEJSCE PRACY SPRAWDZONE. 

ZASTOSOWANO ZALECENIA Z LISTY WYMAGANYCH 

ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI DO OCHRONY PRZED 

OGNIEM 

NAZWISKO OSOBY WYKONUJĄCEJ PRACĘ 

 
PODPIS (OSOBA WYKONUJĄCA PRACĘ) 

W: 
PODPIS (KONTROLER BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO) 

K (pracownik): 

CZAS ROZPOCZĘCIA PRACY 

 

POZWOLENIE 

TRACI  

WAŻNOŚĆ: 

DATA GODZINA Rzeczywisty czas zakończenia pracy pożarowo 

niebezpiecznej 
Godz. 
Podpis Wykonawcy: ......................................................... 
 
Podpis Zleceniodawcy: ..................................................... 

POWÓD/UZASADNIENIE PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI 

ZEZWOLENIA (do maksymalnie 14 dni) 
 
 
 
 

 

MIEJSCE PRACY POŻAROWO NIEBEZPIECZNEJ 

SPRAWDZONO: 

 

 
GODZ.:.......................    PODPIS: ................................. 
 
 
Po 0,5 godziny:                                                               W 
Po 1 godzinie:                                                                 K 
Po ....... godzinach:                                                         K 
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Załącznik nr 11 
................................................ 
   (jednostka organizacyjna) 

 
 

Protokół nr ........  

zabezpieczenia i przygotowania prac niebezpiecznych pożarowo 
 
 
Komisja w składzie: 
a) ........................................................... ............................................ 

b) ........................................................... ............................................ 

c) ........................................................... ............................................ 

d) ........................................................... ............................................ 
 (imię i nazwisko) (stanowisko) 
 

Stwierdza, że przygotowanie miejsca wykonania prac niebezpiecznych pożarowo, 
podmiotu oraz zabezpieczenia tych prac zostało dokonane zgodnie z poleceniami 
zawartymi w zezwoleniu nr ........ na wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo. 
Dodatkowe zalecenia komisji: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Podpisy komisji: 
 

a) .................................... 

b) .................................... 

c) .................................... 

d) .................................... 
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Załącznik nr 12 
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ALARMU 
WSTĘPNEGO I STOPNIA 

 
 
 
Dyżurny – woźny zobowiązany jest do wykonania następujących czynności: 
 

1. Zlokalizować miejsce wystąpienia alarmu. Odczytać z centrali miejsce 
wystąpienia zagrożenia. 

 
2. Przyjąć zgłoszenie poprzez odnotowanie tego faktu na centralce. Potwierdzić 

o powzięciu wiadomości o alarmie. Przycisk potwierdzenia na centrali 4800. 
 

3. W ciągu 3 minut sprawdzić fizycznie miejsce wystąpienia zagrożenia. 
 

4. W przypadku fałszywego alarmu, odnotować to na centralce poprzez 
naciśnięcie przycisku kasowania zdarzenia. 
UWAGA! Cała operacja nie może trwać dłużej niż 3 minuty (180 sek.). 
 

5. W przypadku wystąpienia pożaru, należy zawiadomić Straż Pożarną tel. 998 
lub 112 (z tel. stacjonarnych). Następnie, należy wyłączyć prąd wyłącznikiem 
głównym, znajdującym się przy schodach, wejście do szatni z parteru 
i rozpocząć procedurę ewakuacyjną. 
 

 
 
 
 


