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INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA POśAROWEGO (skrócona) 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 im. Bolesława Prusa W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 

 
1. Klasa odporności poŜarowej budynku szkoły. 

1) Szkoła jest obiektem zaliczonym do kategorii ZL III zagroŜenia ludzi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, Dz. U. z-dnia 15 czerwca 2002). 

2) Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, Dz. U. z dnia 15-czerwca 2002 roku budynek szkolny jest zakwalifikowany do 
budynków niskich. Tego typu budynki powinny być wykonane w klasie odporności poŜarowej „C”.  

2. Źródła powstania poŜaru. 
 MoŜliwości powstania poŜaru w budynku szkolnym mogą wynikać z: 

1) wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: 
2) niewłaściwego wykonania instalacji, 
3) przeciąŜania poprzez włączanie duŜej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego, 
4) uŜywania uszkodzonych odbiorników elektrycznych (przetarte przewody elektryczne, krucha izolacja przewodów, 

obluzowanie połączeń przewodów itp), 
5) pozostawienia urządzeń elektrycznych bez nadzoru, 
6) prowadzenia prac remontowych polegających na spawaniu, cięciu, malowaniu, klejeniu z uŜyciem materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo, 
7) wyładowania atmosferycznego, 
8) wyładowania elektryczności statycznej powstającej na skutek manipulowania cieczami palnymi, czy teŜ innymi 

materiałami elektryzującymi się, 
9) nieumyślnego zaprószenia ognia, 
10) celowego podpalenia. 

3. MoŜliwości rozprzestrzeniania się poŜaru  
1) Rozwój poŜaru w budynku uzaleŜniony jest od zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych ograniczających 

moŜliwości rozprzestrzeniania się ognia i gazów poŜarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. 
2) Rozprzestrzenianie ognia w budynku szkolnym moŜe następować poprzez: 

a) palne elementy wykończenia wnętrz: podłogi drewniane, wykładziny podłogowe, 
b) palne elementy wystroju oraz wyposaŜenia pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych: 

meble, elementy dekoracyjne na ścianach, zasłony, firanki, 
c) systemy instalacji uŜytkowych: wentylacyjnej, elektrycznej, 

3) Oprócz rozprzestrzeniania się ognia, istotne jest równieŜ przenikanie na poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń 
dymów i gazów poŜarowych – w budynkach mogą one się rozprzestrzeniać przez: 

a) otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), 
b) przewody wentylacyjne, 

Zapobieganie moŜliwości powstania poŜaru 
1. Do podstawowych obowiązków wszystkich osób przebywających na terenie szkoły naleŜy zapobieganie moŜliwości 

powstania poŜaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpoŜarowych, a w szczególności wynikających 
z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej z późniejszymi zmianami, oraz z Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku – Prawo budowlane. 

2. Zgodnie z w/w przepisami w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektów, naleŜy: 
1) Nie uŜywać otwartego ognia i nie palić tytoniu w pomieszczeniach szkolnych. 
2) Nie pozostawiać włączonych odbiorników energii elektrycznej bez nadzoru. 
3) Przed zamknięciem pomieszczenia skontrolować je, jak równieŜ pomieszczenia sąsiednie. 
4) Stosować tylko odpowiednie i sprawdzone oraz sprawne urządzenia elektryczne. 
5) Nie przechowywać materiałów palnych: w odległości nie mniejszej niŜ 0,5 m od urządzeń i instalacji, których 

powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury ponad 100° C oraz linii kablowych o napięciu powyŜej 
1 kV, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
1. Ilo ść i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.  

1) Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach szkoły reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o ochronie przeciwpoŜarowej  z późniejszymi zmianami: 

2. Przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.  
1) Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia poŜarów w początkowej fazie ich rozwoju przez uŜytkowników obiektu. 
2) Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu 

inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją chemiczną. 
30 Proszki grupy ABCE przeznaczone są do gaszenia poŜarów materiałów stałych palących się z udziałem Ŝarzenia, cieczy 

i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem – stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa 
uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza 
wody i piany mogą ulec zniszczeniu. 
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3. Sposób uŜycia gaśnicy.  
1) ZbliŜyć się z gaśnicą do źródła ognia. 
2) Wyciągnąć zawleczkę, lub zerwać plombę. 
3) Nacisnąć dźwignię zaworu lub odkręcić zawór. 
4) Skierować strumień środka gaśniczego do ogniska poŜaru. 
5) UWAGA: gaśnicy proszkowej nie naleŜy odwracać do góry dnem. 

4. Kontrola i konserwacja gaśnic  
1) Sprzęt gaśniczy jest poddawany czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta,. 
3) Konserwację i naprawę tego sprzętu przeprowadzają odpowiednio przeszkoleni i upowaŜnieni konserwatorzy 

sprzętu gaśniczego. 
VIII. Post ępowanie na wypadek poŜaru lub innego zagroŜenia 

1. Zasady alarmowania.  
1) KaŜdy osoba, która zauwaŜy poŜar lub uzyska informację o poŜarze czy zagroŜeniu, obowiązana jest zachować 

spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie poŜaru naraŜone na jego skutki, 
b) Państwową StraŜ PoŜarną – telefon 998, 
c) pracownika szkoły 

2) Po uzyskaniu połączenia ze straŜą poŜarną naleŜy podać następujące informacje: 
a) gdzie się pali – adres szkoły, 
b) co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału, np. odzieŜ w szatni, 
c) czy istnieje zagroŜenie dla Ŝycia ludzi, czy w pobliŜu znajdują się materiały łatwopalne, itp., 
d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko. 

3) UWAGA:  po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyŜurnego straŜaka naleŜy odłoŜyć słuchawkę 
i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.  

4) W razie potrzeby powiadomić:  
a) Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 
b) Policję – tel. 997  
c) Pogotowie Energetyczne – tel. 352-88-01  

2. Zasady postępowania w przypadku powstania poŜaru lub innego zagroŜenia.  
1) Równolegle z zaalarmowaniem straŜy poŜarnej naleŜy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy 

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku. 
2) Do czasu przybycia straŜy poŜarnej kierownictwo akcją sprawuje Najemca. KaŜda osoba przebywająca 

w budynku Szkoły w związku z wykonaniem umowy zobowiązana jest podporządkować się poleceniom 
kierującego akcją. 

3) KaŜda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: 
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagroŜonego rejonu, 
b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy poŜaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń 

elektrycznych będących pod napięciem), 
c) usunąć z miejsca poŜaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, 

wybuchowe, toksyczne, a takŜe cenny sprzęt i urządzenia oraz waŜne dokumenty, nośniki informacji itp., 

d) nie naleŜy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał poŜar, poniewaŜ 
dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 

e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał poŜar naleŜy zachować szczególną ostroŜność. 
Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy, 

f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, naleŜy ograniczać ilość wdychanych 
produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliŜej podłogi i zasłaniać usta, np. 
wilgotną chustką. 

3. Zabezpieczenie ewentualnego pogorzeliska.  
JeŜeli na terenie Szkoły zaistniałby poŜar to Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za: 

1) zabezpieczenie miejsca poŜaru i stałe nadzorowanie pogorzeliska w celu zapobieŜenia powstania poŜaru 
wtórnego, 

2) przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska dopiero po zakończeniu działalności Policji, firmy 
ubezpieczeniowej lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn poŜaru.  

 
Mi ędzyrzec Podlaski, 1.03.2006 r. 


