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WSTĘP. 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów związane są ściśle 

z wymaganiami dotyczącymi stosowanych technicznych środków zabezpieczeń, 
prawidłowego rozmieszczenia instalacji oraz stosowania niezbędnych urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic. Ponadto właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów 
zobowiązani są do przygotowania, opracowania i wdrożenia dokumentacji zapewniającej 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków. Jednym z takich 
dokumentów jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 
 

I. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA ORAZ OBOWIĄZEK 
PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI. 

1. Podstawa opracowania. 

Obowiązek sporządzania „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” nakłada na 
właścicieli, zarządzających obiektami § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109, poz. 719). 

Przepisy związane z treścią niniejszej instrukcji: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity –         
Dz.U.Nr 147 z 2002r. poz. 1229 z późn. zm). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U.Nr 109 z 2010r. poz. 719). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.          
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 
124     z 2009r. poz. 1030). 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”. 
     (tekst jednolity – Dz.U.Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

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

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy- Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z dn. 
18 sierpnia 2004 r. z późn. zm. 

7. PN-92/N–01256/01 i 02 oraz PN-97/01256/04 
- „Znaki ochrony przeciwpożarowej”, 
- „Znaki ewakuacyjne”, 
- „Techniczne środki przeciwpożarowe” 

8. PN–N–01255:1992 (PN-92/N-01255) Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
9. PN–N–01256–1:1992 (PN-92/N-1256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona 

przeciwpożarowa. 
10. PN–N–01256–2:1992 (PN-92/N-1256/02) Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja. 
11. PN–N–01256–4:1997 Znaki bezpieczeństwa- techniczne środki przeciwpożarowe. 
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2. Cel opracowania. 

Nieprzewidywalność takiego zjawiska, jakim jest pożar powoduje złożoność 
w przeciwdziałaniu ograniczenia lub likwidacji jego skutków. Zagrożenia, jakie powoduje 
pożar to utrata życia lub zdrowia, straty materialne, a w przypadku dóbr kultury – straty 
bezpowrotne. 

Celowe jest zapamiętanie faktu, że strażacy podczas akcji ratowniczych bardzo 
często w wyniku braku właściwego zabezpieczenia obiektów, czy braku odpowiednich 
urządzeń i sprzętu do gaszenia pożaru kładą na szalę własne zdrowie i życie. 

Stworzenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, czy instytucji przez 
właściciela, zarządcę, użytkownika lub pracodawcę to nie tylko realizacja obowiązku 
prawnego, to przede wszystkim zabezpieczenie zdrowia lub życia ludzi przebywających 
w tym obiekcie. 

Celem opracowania jest określenie podstawowych zasad organizacji i 
zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. 

3. Zadania ochrony przeciwpożarowej. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U.Nr 147 z 
2002 r, poz. 1229 z póź. zm.) stanowi, że ochrona ppoż. polega na realizacji  
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

 zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia, 

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

 prowadzenie działań ratowniczych. 

 Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, 
zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w 
szczególności: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, 
instalacyjnych i technologicznych, 

 wyposażyć obiekt, budynek lub teren w sprzęt pożarowy i ratowniczy 
oraz środki gaśnicze, 

 zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie 
bezpieczeństwo  możliwość ewakuacji, 

 przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji 
ratowniczej, 

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

 założyć urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe i podłączyć do 
najbliższej komendy lub jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Podczas zagospodarowywania i uzbrajania terenu urzędy, instytucje, podmioty 
gospodarcze i osoby fizyczne obowiązane są uwzględnić wymagania ochrony 
przeciwpożarowej w szczególności w zakresie możliwości i warunków prowadzenia 
działań ratowniczych, tj. zaopatrzenia wodnego, dróg i dojazdów pożarowych, potrzeb 
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budowy nowych obiektów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej czy rozpoznanie 
zagrożeń miejscowych i pożarowych. 

 Obowiązki spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczą również 
autorów dokumentacji projektowej, którzy zapewniają jej zgodność z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej, wytwórców maszyn, urządzeń i innych wyrobów oraz 
nabywców licencji zagranicznych lub maszyn, urządzeń i innych wyrobów pochodzących 
z importu, użytkowników maszyn, urządzeń i innych wyrobów. 

Powyższe zapisy zawarte są w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 24 sierpnia 
1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. Nr 147 z 2002 r, poz. 1229 z póź. zm.). 
Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca    
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

W oparciu o przytoczone akty prawne, całokształt przedsięwzięć w zakresie 
organizacyjnym jak i również technicznym spoczywa na właścicielu, użytkowniku, 
zarządzającym obiektem. 

W związku z powyższym Właściciel odpowiedzialny jest nie tylko za sprawne 
prowadzenie obiektu i za jego zabezpieczenie przed bezpośrednimi i pośrednimi 
skutkami pożaru, innego miejscowego zagrożenia, ale przede wszystkim za zapewnienie 
bezpieczeństwa klientów i pracowników w obliczu pożaru lub innego zagrożenia. 
 
Podstawowym celem „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 
jest określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie 
organizacyjnym, technicznym oraz innych, które muszą być 
zachowane w czasie eksploatacji budynku Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Krakowie Czyżynach ul. Stanisława Lema.  

4. Obowiązek przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Do zapoznania się z Instrukcją oraz przestrzegania ustaleń w niej zawartych 
bezwzględnie zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budynku. 

Pracownicy znający swe środowisko, stanowiący zorganizowaną zbiorowość i 
mający warunki do doskonałego poznawania zakładu pracy, poszerzone o znajomość 
działania i postępowania w przypadku pożaru (w oparciu o instrukcję), zapewnić winni 
sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz zminimalizowanie skutków 
ewentualnego pożaru. 

Niezależnie od powyższego postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują również 
wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm (osób prawnych i fizycznych) 
wykonujących prace zlecone na terenie i na rzecz obiektu, prowadzący działalność na 
terenie obiektu oraz i inne osoby przebywające czasowo na terenie budynku. 

Obowiązek zapoznania tych osób z treścią i postanowieniami niniejszej instrukcji 
należy do właściciela obiektu (osób upoważnionych), zawierających umowy z tymi 
osobami prawnymi i fizycznymi. Powyższe osoby również nadzorują i egzekwują 
przestrzeganie przepisów i postanowień niniejszej instrukcji przez klientów i osoby 
przebywające czasowo w budynku. 

Wzór nr 1- stanowi oświadczenie zapoznania z niniejszą instrukcją.   
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Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji, osoby potwierdzają 
własnoręcznym podpisem. 
 
Niniejsza instrukcja nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów i norm. 

 
 
 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej 
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich 
zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu 
technologicznego, które wpływają na zmianę warunków 
ochrony przeciwpożarowej. 
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II. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność  do stosowania w budownictwie. 

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej – wyroby które mogą być 
wprowadzone do obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na podstawie  certyfikatu  zgodności, 
w  rozumieniu  przepisów o badaniach  i certyfikacji.  

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 lub wodnym, poczty lub telekomunikacji 
oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 

Pomieszczenie  techniczne – rozumie się przez to pomieszczenie, w którym znajdują 
się urządzenia techniczne służące do obsługi budynku. 

Kondygnacja – rozumie się przez to poziomą, nadziemną lub podziemną część 
budynku, zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie  a 
górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu 
znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku 
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą 
niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich 
jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, lub kotłownia gazowa. 

Podział budynków ze względu na wysokość. W celu określenia wymagań 
technicznych i użytkowych budynki są podzielone pod względem wysokości na:  

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

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

 wysokie (W) - ponad 25 do 55 m włącznie nad poziomem terenu,  
 wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.  

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

Gęstość obciążenia ogniowego - wyrażona w jednostkach SI całkowita energia 
powstająca podczas spalania materiałów palnych zgromadzonych w określonej, 
ograniczonej przestrzeni (pomieszczeniu) wraz z materiałami palnymi podłóg, sufitów, 
ścian wewnętrznych i przepierzeń oraz okładzin ściennych. Obliczane jest zgodnie z 
normą PN-70/B-02852. 
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Odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego 
działaniu znormalizowanych warunków fizycznych, do spełnienia w określonym czasie 
wymagań dotyczących   nośności  ogniowej  i/lub  izolacyjności  cieplnej  i/lub  
szczelności ogniowej  oraz innych wymaganych właściwości. 
Miarą odporności ogniowej jest czas tF w minutach od początku badania do chwili 
osiągnięcie przez element próbny jednego ze stanów granicznych:  

– nośności ogniowej,  
– izolacyjności ogniowej,  
– szczelności ogniowej.  

Stan graniczny nośności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje 
spełniać swoją funkcję nośną wskutek jednej z niżej podanych przyczyn: zniszczenia 
mechanicznego lub utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości 
przemieszczeń lub odkształceń. 

Stan graniczny izolacyjności ogniowej - stan w którym element próbny przestaje 
spełniać funkcję oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury 
powierzchni nie ogrzewanej. 

Stan graniczny szczelności ogniowej - stan, w którym element przestaje spełniać 
funkcję oddzielającą na skutek odpadnięcia od konstrukcji, powstania pęknięć i szczelin, 
przez które przenikają płomienie lub gorące gazy. 

Klasa odporności pożarowej budynku - symbol, któremu przyporządkowano 
wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami istnieje pięć klas odporności pożarowej budynków, 
podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: A, B, C, D, E.  

Stopień palności materiału palnego - jest to właściwość pożarowa materiału 
budowlanego określona na podstawie wskaźnika zapalności i wskaźnika spalania. 
Rozróżnia się trzy stopnie palności:  

 I stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał niezapalny,  
 II stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał trudno zapalny,  
 III stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał łatwo zapalny.  

Strefa pożarowa  - rozumie się przez to budynek albo jego część oddzieloną od 
innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 
dopuszczalne odległości od innych budynków. Częścią budynku, o którym mowa wyżej, 
jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe w tym budynku są wydzielone 
drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

Oddzielenie przeciwpożarowe - jest to element konstrukcji budynku (ściana, strop) 
wydzielający strefę pożarową. 

Kategoria zagrożenia ludzi -. budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne 
strefy pożarowe, określane, jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna 
spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi: 

 ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone 
przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 
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 ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej 
zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób 
starszych, 

 ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, 
 ZL IV - mieszkalne, 
 ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II 

Pomieszczenie zagrożone wybuchem - pomieszczenie, w którym może wytworzyć 
się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, 
par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym 
pomieszczeniu przekraczający 5 kpa. 

Techniczne środki zabezpieczeń  przeciwpożarowych  -  techniczne  urządzenia,  
sprzęt,  instalacje  lub  rozwiązania  budowlane  służące  zapobieganiu  powstania  
i rozprzestrzenienia  się  pożaru. 

Teren  przyległy  -  pas  terenu  wokół  obiektu  o  szerokości  równej  minimalnej  
dopuszczalnej  odległości   od   innych  obiektów  ze  względu  na  wymagania  ochrony  
przeciwpożarowej,  określonej  w  przepisach  techniczno-budowlanych. 

Materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały 
niebezpieczne: 

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

Określenie przedsięwzięć organizacyjnych  z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej: 

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

1) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzeniu działań ratowniczych. 

Bezpieczeństwo  pożarowe  -  stan  eliminujący  zagrożenie  życia  lub  zdrowia   
ludzi, uzyskiwany  przez  funkcjonowanie  systemu  norm  prawnych  i  technicznych  
środków  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  oraz  prowadzonych   działań  
zapobiegania  przed  powstaniem  pożaru. 

Inne miejscowe zagrożenie  -  rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, 
stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie 
lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 10 z 114 
 

Działania ratownicze  -  każda  czynność  podjęta w celu  ochrony  życia  zdrowia  i  
mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

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

Droga ewakuacyjna - pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom 
ewakuacji. 

Dojście ewakuacyjne - droga od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do 
wyjścia na do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku  mierzona wzdłuż osi 
drogi ewakuacyjnej. 

Przejście ewakuacyjne-  droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym 
może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do 
innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku. 

Prace  niebezpieczne  pożarowo  -  prace, których  prowadzenie  może  powodować  
bezpośrednie  niebezpieczeństwo  powstania  pożaru  lub  wybuchu. 

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

Mechanizm procesu spalania - nieodzownym warunkiem skuteczności zapobiegania 
pożarom jest znajomość mechanizmu procesu palenia, znajomość przede wszystkim 
związków przyczynowo - skutkowych, które warunkują możliwość powstania pożaru. 

Pożar - jest to niekontrolowany i gwałtowny w swoim przebiegu proce  utleniania 
materiału palnego w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

Temperatura zapalenia – najniższa temperatura, przy której materiał palny ogrzany 
ciepłem dostarczanym z zewnątrz zaczyna wydzielać gazy ulegające zapaleniu. 

Temperatura zapłonu – nazywamy najniższą temperaturę cieczy w której pary jej z 
powietrzem tworzą mieszaninę  zdolną zapalić się na krótką chwilę od płomyka 
przesuniętego tuż nad powierzchnią cieczy.  

Urządzenie tryskaczowe - stałe wodne urządzenie gaśnicze służące do gaszenia 
pożaru i alarmowania o jego powstaniu.  

Urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych - urządzenia montowane w 
górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń, uruchamiane w przypadku 
nagromadzenia się dymów i gazów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą 
wentylacji naturalnej i wymuszonej. 

Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa - instalacja automatycznego wykrywania i 
przekazywania informacji o pożarze. 

Mechanizm procesu spalania - nieodzownym warunkiem skuteczności zapobiegania 
pożarom jest znajomość mechanizmu procesu palenia, znajomość przede wszystkim 
związków przyczynowo- skutkowych, które warunkują możliwość powstania pożaru. 
Pożar jest to niekontrolowany i gwałtowny w swoim przebiegu proce utleniania 
materiału palnego w miejscu do tego nie przeznaczonym. 
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Aby pożar mógł zaistnieć muszą być spełnione odpowiednie warunki: 

 jest zagwarantowany nieograniczony dostęp powietrza w środowisku, 
w którym może powstać pożar, 

 znajduje się materiał palny, 
 wystąpi bodziec energetyczny na tyle silny aby spowodować zainicjowanie 

palenia. 

W przypadku materiałów o stanie skupienia stałym, warunkiem rozpoczęcia 
procesu palenia jest rozkład termiczny materiału palnego. W wyniku tego rozkładu 
wydobywają się palne gazy, które w mieszaninie z powietrzem mogą się zapalić.  
Warunkiem natomiast rozkładu termicznego jest ogrzanie materiału do takiej 
temperatury, w której ten rozkład następuje oraz przebiega dostatecznie gwałtownie 
aby mogła się wytworzyć palna mieszanina par gazów palnych z powietrzem. Na 
przykład dla drewna taka temperatura jest około 3600C. Ta sama zasada dotyczy cieczy, 
z tym że wartość energetyczna strumienia cieplnego potrzebnego do przeprowadzenia 
rozkładu termicznego produktu, jest zdecydowanie mniejsza i wynosi dla benzyny 
poniżej 200C. Gazy palne palą się w każdej temperaturze, w której znajdują się w tym 
stanie skupienia. Reasumując, aby pożar mógł powstać do środowiska pożaru musi być 
dostarczone powietrze, materiał palny oraz. Musi wystąpić bodziec termiczny, zdolny 
doprowadzić do rozkładu termicznego materiału palnego, w wyniku którego wytworzy 
się palna mieszanina gazu z powietrzem i zainicjuje proces palenia. 

Podstawowe definicje dotyczące zagrożenia wybuchowego. 

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

Mieszanina wybuchowa – jest to mieszanina gazów, par lub mgieł palnych cieczy, a 
także pyłów lub włókien z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu 
substancji zawartej między dolną a górną granicą wybuchowości, w której po 
zaistnieniu zapłonu reakcja przebiega dalej samorzutnie. 

Strefa zagrożenia wybuchem – jest to przestrzeń w której może występować 
mieszanina wybuchowa. 
Strefy zagrożenia wybuchem  mogą być powodowane przez palne gazy, pary palnych 
cieczy oraz palne pyły. W pomieszczeniach wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem, 
jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0.01m3 . 

Pomieszczenie zagrożone wybuchem - jest to pomieszczenie, w którym może się 
wytworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych 
gazów, par, mgieł lub pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w 
tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. 

Dolna granica wybuchowości mieszaniny – jest to najniższe stężenie składnika 
palnego (gazu, par cieczy, pyłów) w powietrzu, przy którym zapłon mieszaniny pod 
wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy. 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 12 z 114 
 

Górna granica wybuchowości mieszaniny – jest to najwyższe stężenie składnika 
palnego (gazu, par cieczy, pyłów) w powietrzu, przy którym zapłon mieszaniny pod 
wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy. 

Zakres stężeń wybuchowych mieszaniny - jest to zakres stężeń zawartych między 
dolna a górną granicą wybuchowości. Zakres tych stężeń rozszerza się wraz ze 
wzrostem temperatury oraz ciśnienia. Zakres tych stężeń jest także dużo szerszy w 
przypadku mieszaniny z tlenem. 
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III. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA HALI WIDOWISKOWO – 
SPORTOWEJ W KRAKOWIE CZYŻYNACH.  

 
1. Lokalizacja. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w Krakowie na pograniczu 
dzielnic Nowa Huta i Śródmieście.  

Teren przeznaczony pod budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z 
bezpośrednim zagospodarowaniem terenu stanowi obszar US o pow. ok. 9,09 ha. Halę 
widowiskową zlokalizowano w części miasta stanowiącej obszar Dąbie, na granicy 
dzielnic Śródmieście i Nowa Huta. Teren inwestycji położony jest w niewielkiej 
odległości od centrum miasta (ok. 3,5 km od Rynku Głównego). Bezpośrednie 
sąsiedztwo to: od strony zachodniej projektowana ul. Lema z przylegającymi do niej 
terenami z zielenią nie urządzoną, od strony wschodniej i północnej – Park Lotników, od 
strony południowej tereny zielone z bezpośrednim dostępem do al. Pokoju – arterii 
komunikacyjnej łączącej Nową Hutę ze Śródmieściem.  

Obszar pozwala na dogodne przyjęcie założonych funkcji poprzez planowane 
inwestycje drogowe (ul. Lema) i istniejące (al. Pokoju). Ul. Lema stanie się głównym 
elementem połączenia komunikacyjnego z północnym rejonem miasta (skrzyżowanie z 
ul. Mogilską i przedłużenie ul.Meissnera). Bezpośredni dojazd do projektowanej hali 
zapewni ul. Lema (planowane dwa wjazdy) oraz droga przeznaczona wyłącznie dla VIP 
z bezpośrednim włączeniem w al. Pokoju (rejon skrzyżowania przy wjeździe do centrum 
handlowego M1). 

Przedmiotowy budynek: Hala Widowiskowo – Sportowa o pojemności 15 tys. 
widzów siedzących, usytuowana przy Al. Pokoju i ul. Stanisława Lema w 
Krakowie: obiekty kubaturowe (hala główna, hala treningowa, dwupoziomowy garaż 
podziemny) z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., elektryczną, 
wentylacyjną, klimatyzacji i chłodniczą, BMS, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu i 
telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem, wewnętrznym 
okablowaniem strukturalnym na działkach nr: 1/117, 1/78, 38/3, wraz z drogami 
dojazdowymi wewnętrznymi, parkingami powierzchniowymi, placami i ciągami pieszymi 
na działkach nr: 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/117, 1/118, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, obr.52 
Nowa Huta; dz. nr: 44/24, 44/25, obr.16 Śródmieście, przyłączami i instalacją 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej (wraz z przełożeniem istniejącego kanału 
deszczowego i rowów melioracyjnych), przyłączami, instalacją zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej, siecią, przyłączem, instalacją zewnętrzną wody, przyłączem i instalacją 
zewnętrzną c.o., instalacją elektryczną zewnętrzną SN i NN wraz z oświetleniem terenu 
na działkach nr: 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/117, 1/118, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, obr.52 
Nowa Huta; dz. 301 obr. 53 Nowa Huta; dz. nr: 44/24, 44/25, obr.16 Śródmieście. 

Projektowany obiekt składa się z głównej hali widowiskowo-sportowej, sali 
treningowej, części mieszczącej pomieszczenia klubowe i wentylatornię, dwóch 
budynków trafostacji, dwóch budynków wentylatorni, garażu zewnętrznego wraz z 
garażem VIP; przy czym garaż VIP znajduje się w głównej bryle obiektu na poziomach -
1.60 oraz +2.00 , zakres garażu VIP można w przybliżeniu określić pomiędzy osiami T18 
a T25. 

Główna hala widowiskowo-sportowa o średnicy w planie na poziomie parteru 
wynoszącej 73.00 metrów o konstrukcji żelbetowej monolitycznej posadowionej na 
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płycie fundamentowej wykonanej w technologii kablobetonowej (sprężonej) , opartej na 
gruncie wzmocnionym kolumnami betonowymi CMC. Konstrukcja żelbetowa 
monolityczna z betonu B45, stropy między kondygnacyjne monolityczne gr. 35 cm na 
poziomie +5.90 strop Poz.5.0; na poziomie +11.06 Poz.5.1; na poziomie +16.50 
Poz.5.2; na poziomie +22.65 Poz.5.3. . Główna hala znajduje się na planie okręgu , a 
widownia ma kształt zbliżony do elipsy. Główną konstrukcje hali stanowią układy 
słupowo belkowe z promieniście rozmieszczonymi po współśrodkowych okręgach 
słupami o przekroju kołowych o średnicach odpowiednio: 70 cm, 120 cm; prostokątnym 
50x100 cm; kwadratowym 50x50 cm. Słupy pod główny ring nośny budynku 
zaprojektowano jako prefabrykowane zakończone przegubami na planie okręgu o 
średnicy 128.4 m i średnicy 120 cm rozmieszczone w rozstawie co 10.075 metra. 
Zaprojektowano konstrukcje trybun w postaci prefabrykowanych płyt podaudytoryjnych 
gr. 20cm z betonu B45, opartych na monolitycznych belkach podaudytoryjnych z betonu 
B45 i monolitycznych zębatych tarczach ściennych z betonu B45.  

Zadaszenie główne hali sportowej zaprojektowano jako konstrukcję cięgnową. 
Dźwigary cięgnowe typu Jawetha o rozpiętości 128,4m i wysokości 15m ustawione są 
promieniście co 18°. Każdy z dźwigarów jest rozwidlony w 1/ rozpiętości. W rzucie 
poziomym zadaszenie tworzy kształt koła o średnicy 128,4m. Wszystkie cięgna 
zakotwione są do ringu żelbetowego, opartego przegubowo na prefabrykowanych 
słupach żelbetowych. 

Hala treningowa na planie koła o średnicach 30.475 metra, o konstrukcji 
monolitycznej żelbetowej główny układ nośny podpierający konstrukcje dachu stanowią 
słupy żelbetowe Poz. HT-2.1 z betonu B45 o wymiarach 100x60 cm w rozstawie co 
6.265 m biegnące po zewnętrznym obrysie koła hali treningowej. Ściany zewnętrzne 
przyjęto jako ściany o grubości 30cm oraz w miejscu występowania ścianki 
wspinaczkowej jako 50cm ściany monolitycznie łączymy ze słupami HT.2.1. 

Strop hali treningowej na poziomie +5.90 o gr 35cm zaprojektowano jako 
podpieramy przez układ słupów o przekroju prostokątnym 60x100 cm; o przekroju 
kwadratowym 60x60 cm; 40x40 cm oraz przekroju kołowym o średnicy 60 cm; ścian 
żelbetowych oraz belek monolitycznie połączonych ze stropami. 

Hale treningową posadowiono na płycie fundamentowej wykonanej w technologi 
konstrukcji monolitycznej, oparta będzie na gruncie wzmocnionym kolumnami 
betonowymi. 

Przyjęto konstrukcje trybun w postaci trybun składanych o podkonstrukcji stalowej 
wg odrębnego projektu producenta trybun składanych. 

Zadaszenie hali treningowej zaprojektowano jako konstrukcję stalową pracującą 
przestrzennie. Główny układ nośny tworzą poprzeczne kratownice złożone z ciągłego, 
gorącowalcowanego przekroju dwuteowego, rurowych słupów oraz dolnego 
parabolicznego pasa prętowego. Poprzecznie do głównych układów nośnych na pasach 
górnych ułożone są stalowe płatwie dwuteowe gorącowalcowane. Prostopadle do płatwi 
ułożona jest blacha trapezowa. Dodatkowo pasy dolne głównych układów nośnych 
połączone są między sobą prętami. 

Garaż zewnętrzny o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B45. Główna 
konstrukcję nośną garażu zewnętrznego stanowi układ ortogonalny w stosunku do 
siebie prowadzonych ram słupowo belkowych. Słupy głównego układu nośnego 
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zaprojektowano jako słupy o przekroju kwadratowym 50x50cm belki zaprojektowano 
jako belki o przekroju prostokątnym 50x90cm. Ściany zewnętrzne garażu są ścianami o 
grubości 35cm w miejscu styku z halą główną będą realizowane o grubości 20 cm. 

Stropy garażu zewnętrznego zaprojektowano jako stropy monolityczne żelbetowe 
o grubości 30cm na poziomie +5.20, +1.30, -0.35, -2.00 oraz -3.65. Dylatacje w garażu 
są prowadzone zgodnie z szczegółowym rysunkiem garażu. Podpory dla strop 
położonego najwyżej zaprojektowano jako belki biegnące w dwóch prostopadłych 
kierunkach, strop pośredni jest realizowany jako grzybkowy. Garaż zewnętrzny stanowi 
odrębna i niezależną część całkowicie od dylatowaną od konstrukcji hali głównej jak i 
wentylatorni oraz budynku transformatorowni. 

Budynki transformatorowni stanowią odrębne samodzielne obiekty, których 
głównymi elementami nośnymi są ściany żelbetowe będące elementami podpierającymi 
konstrukcje stropu budynków. 

Budynki wentylatorni są odrębnym oddylatowanym zarówno od hali głównej jak i 
od garażu zewnętrznego obiektami których główny układ nośny tworzą ramy słupowo 
belkowe rozmieszczane względem siebie w sposób ortogonalny. Przekrój słupów 
głównych jest przekrojem kwadratowym 60x60cm oraz kołowym 60cm. 

Realizowany obiekt kwalifikowany jest wg „warunków technicznych” jako budynki 
użyteczności publicznej zawierający pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczony 
przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz 
pomieszczenia biurowe niezakwalifikowane jako ZLI i ZLII (zakwalifikowane do kategorii 
zagrożenia ludzi – ZLIII). 

Budynek posiada następujące instalacje:  

- centralnego ogrzewania, 
- wodno kanalizacyjną, 
- sieć hydrantów wewnętrznych, 
- instalację zabezpieczającą przed zadymieniem w klatkach schodowych i 

przedsionkach przeciwpożarowych, holach windowych i szybach dźwigów 
przeznaczonych dla ekip ratowniczych, 

- instalację oddymiania w garażu podziemnym, 
- instalację systemu alarmu pożarowego z monitoringiem (automatycznym 

powiadamianiem) do PSP, 
- instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- instalację odgromową, 
- instalację elektryczną i telefoniczną. 

2. Warunki budowlane. 

Forma obiektu projektowanej Hali nawiązuje do współczesnych tendencji w 
kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego, zarówno pod względem funkcjonalnym 
jak i przestrzennym. Posiada jednak indywidualny, niepowtarzalny charakter, który 
może sprawić, że w przyszłości Hala stanie się wizytówką miasta i budynkiem z którym 
chętnie będą identyfikować się mieszkańcy Krakowa Spójność formy zespołu „Arena” 
polega na wspólnocie formy konstrukcji w całym obiekcie – pionowe i poziome 
elementy konstrukcji są wynikową funkcji oraz mają odzwierciedlenie w kształcie 
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elewacji zewnętrznych. Nowa budowla w istniejącym otoczeniu będzie istniała na 
zasadzie koegzystencji kształtów. Współczesną formę nowego zespołu hal sportowych 
buduje kształt bryły budynku, natura koloru i faktury elewacji. 

3. Informacje ogólne. 

Projektowany obiekt składa się z głównej hali widowiskowo-sportowej, sali 
treningowej, części mieszczącej pomieszczenia klubowe i wentylatornię, dwóch 
budynków trafostacji, dwóch budynków wentylatorni, garażu zewnętrznego wraz z 
garażem VIP; przy czym garaż VIP znajduje się w głównej bryle obiektu na poziomach -
1.60 oraz +2.00 , zakres garażu VIP można w przybliżeniu określić pomiędzy osiami T18 
a T25. 

Wysokość maksymalna zasadniczej konstrukcji obiektu wyniesie: 
- hala główna – 41 m, 
- pozostałe budynki – 23 m. 

4. Konstrukcja nośna drogi przeciwpożarowej. 

 Konstrukcję nośną drogi przeciwpożarowej stanowią ramy żelbetowe z betonu o 
klasie wytrzymałości B45 o węzłach sztywnych. W miejscach dylatacji zaprojektowana 
węzły przegubowe. Ramy zostały powiązane między sobą belkami obwodowymi 
pracującym i układach trój przęsłowych, dylatacje realizowane są poprzez przeguby. 
Przeguby ram żelbetowych realizowane są w miejscach oparć poprzez podkładki 
elastomerowe gr. 20 mm (np. firmy CALENBERG) lub inne równorzędne o 
wytrzymałości 15 MPa. Pionowe nieciągłość układów ramowych należy realizować za 
pomocą materiałów bitumicznych lub przyjąć odpowiednie rozwiązania systemowe. 

 Zasadniczy układem nośnym jest powielana promieniście rama żelbetowa o 
słupach okrągłych o wymiarze średnicy 60cm oraz słupy kwadratowe o wymiarach 
60x60cm zbrojenia słupów stanowią pręty zbrojeniowe ze stali Alll-N o średnicy 25mm 
oraz zbrojenie poprzeczne o średnicy 8mm w rozstawie co 15cm. Gabaryty belek 
wynoszą 60x90 cm i 60x90 cm, zbrojenie stanowią pręty o średnicy 25mm ze stali Alll-N 
rozkładane odpowiednio w dwóch i trzech rzędach na górze i dole. Strzemiona stanowią 
pręty o średnicy 10 mm w rozstawie co 10 cm. 

 Strop przejazdu stanowi pyta żelbetowa o grubości 35cm z betonu o klasie 
wytrzymałości B45. Pracuje ona dwukierunkowo, a zbrojenie jej stanowią pręty ze stali 
Alll-N o średnicy 16mm w rozstawie co 15 cm, rozkładane u góry i na dole płyty w obu 
kierunkach. Pręty płyty należy kotwić w belkach żelbetowych. Dopuszczalne obciążenie 
charakterystyczne przejazdu warstwami drogowymi wynosi 9,5kN/m2. 

5. Odporność pożarowa budynku. 

Zgodnie z opracowaniem wytycznych przeciwpożarowych, budynek Hali 
Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach dla celów wyznaczenia parametrów 
ochrony przeciwpożarowej został podzielony na dwie części: 

a. widownia - budynek jednokondygnacyjny wysoki W (h>25 m), 
b. pozostała część – budynek wielokondygnacyjny średniowysoki SW, h = 23 m. 
i został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI z wydzielonymi częściami 

kategorii ZLIII (zespół szatni, odnowy biologicznej, fizjoterapia, biura, sale 
konferencyjne o pojemności do 50 osób) oraz wydzielonymi pożarowo strefami kategorii 
PM.  
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Budynek został zaprojektowany w klasie „B” odporności pożarowej. W 
związku z powyższym przyjęto wymagania właściwej klasy odpornościowej 
jego elementów. 

6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej. 

Odporność ogniowa konstrukcji stalowych zapewniono  przy pomocy zastosowania 
płyt systemowych lub poprzez malowanie farbami ognioochronnymi.  

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zapewniono powłokami 
malarskimi  wchodzącej w skład zestawu systemu zabezpieczenia ogniowego. 
Dodatkowo elementy konstrukcji stalowej narażone na bezpośrednie oddziaływanie 
czynników atmosferycznych ocynkowano.  

8. Charakterystyczne podstawowe dane charakteryzujące projekt: 

- powierzchnia zabudowy:      19.845,00 m2 
- powierzchnia całkowita zespołu hali:     96.815,00 m2 

- powierzchnia netto hali widowiskowo-sportowej:   61.434,15 m2 

- powierzchnia netto garażu publicznego:     23.384,76 m2 

- powierzchnia netto łącznie:      84 818,91 m2 

- kubatura:          614.510,60 m3 

- kubatura garażu publicznego:     23.384,76 m3 
 liczba kondygnacji: 

 nadziemnych              3, 
 podziemnych                 1, 

 wysokość budynku: 
hala główna jednokondygnacyjna część o wysokości  41,0 m, 
pozostała część budynku o wysokości     23,0 m, 

- grupa wysokości: „W” i „SW”, 
- klasa odporności pożarowej: B, 
- kategoria zagrożenia ludzi: ZL I i ZL III. 

Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej w Czyżynach 
znajduje się w rejonie działania operacyjnego Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP nr 1 z siedzibą w Krakowie ul. 
Westerplatte 19 w odległości ok. 4,2 km. 

9. Urządzenia przeciwpożarowe. 

W budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach, zgodnie z 
przepisami wykonano następujące urządzenia przeciwpożarowe służące do wykrywania 
i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków: 

1. instalacja tryskaczowa z tryskaczami szybkiego reagowania (RTI<50) w obrębie 
całego budynku,  

2. stałe urządzenia gaśnicze wodne do zabezpieczenia strefy widowni hali głównej 
za pomocą czterech działek gaśniczych, sterowanych zdalnie lub ręcznie 
zastosowane wyłącznie w obrębie hali głównej, 

3. system sygnalizacji pożaru w całym budynku zapewniający ochronę pełną 
(SSP), wraz z połączeniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie, poprzez system monitoringu sygnałów o pożarze, 
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4. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) zastosowany w całym budynku, w tym 
w obrębie garaży, 

5. system integracji urządzeń bezpieczeństwa pożarowego obejmujący cały 
budynek, 

6. mechaniczna wentylacja dla usuwania dymu w garażach podziemnych, 
zamkniętych, 

7. mechaniczna wentylacja dla usuwania dymu w garażach VIP, 
8. instalacja oddymiania stref pożarowych, 
9. kurtyny dymowe opuszczane w razie pożaru, w celu podziału na strefy 

oddymiania, 
10. bramy przeciwpożarowe przesuwne, 
11. drzwi przeciwpożarowe w tym drzwi przeciwpożarowe zamykające przedsionki 

przeciwpożarowe (np. pomiędzy garażami a budynkiem), 
12. drzwi dymoszczelne, 
13. urządzenia zapobiegające zadymieniu obudowanych ewakuacyjnych klatek 

schodowych (wentylacja nadciśnieniowa), 
14. urządzenia zapobiegające zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych, 
15. urządzenia zapobiegające zadymieniu szybów windowych (wentylacja 

nadciśnieniowa), 
16. klapy sterujące pracą wentylacji zabezpieczenia przed zadymieniem korytarzy, i 

ich współpracą z wentylacją nadciśnieniową klatek schodowych oraz szybów 
windowych, 

17. instalacja doprowadzenia powietrza uzupełniającego, 
18. dynamiczne awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w hali głównej,  
19. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  
20. klapy sterujące pracą wentylacji oddymiającej (zastosowane w układach 

wentylacyjnych pełniących normalnie funkcję wentylacji bytowej, wyposażone w 
siłowniki i otwierane w razie wykrycia pożaru w budynku), 

21. klapy przeciwpożarowe odcinające zastosowane na kanałach wentylacyjnych 
bytowych i na kanałach klimatyzacji (wyposażone w siłowniki i zamykane w 
razie wykrycia pożaru w budynku), 

22. przeciwpożarowe wyłączniki prądu,  
23. instalacja hydrantowa z hydrantami i zaworami 52 w obrębie garaży i w obrębie 

magazynów o powierzchni powyżej 200 m2 oraz z hydrantami 25 w pozostałej 
części budynku, 

24. gaśnice. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA HALI WIDOWISKOWO – 
SPORTOWEJ W TYM WARUNKI EWAKUACJI W OBIEKCIE. 

 
1.  Kategoria zagrożenia ludzi. 

Projektowany obiekt Hali Widowiskowo - Sportowej w Krakowie Czyżynach został 
zakwalifikowany zasadniczo do kategorii ZLI zagrożenia ludzi z wydzielonymi częściami 
kategorii ZLIII (zespół szatni, odnowy biologicznej, fizjoterapia, biura, sale 
konferencyjne o pojemności do 50 osób) oraz wydzielonymi pożarowo strefami kategorii 
PM. 

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w pomieszczeniach Hali 
Widowiskowo - Sportowej wynosi ok. 15.330 osób (rotacyjnie) i ok. 10.730 
osób jednocześnie (wsp. 0,7). 

Przeważającą część osób mogących znajdować się w budynku będą widzowie 
uczestniczący w imprezach widowiskowych lub sportowych.  

 

2. Strefy zagrożenia wybuchem. 
 

W obrębie garaży w zbiornikach parkujących samochodów znajdować się będą 
różne rodzaje etylin oraz oleju napędowego, w ilościach do kilkudziesięciu dm3/zbiornik. 
W obrębie garażu znajdować się mogą również samochody wyposażone w instalacje 
zasilane gazem płynnym propan - butan. Na wszystkich poziomach garażu przewidziano 
zastosowanie detekcji gazu płynnego propan butan, połączonego z wentylacją 
mechaniczną garażu w sposób zapewniający samoczynną pracę wentylacji bytowej w 
trybie awaryjnym w przypadku wykrycia gazu propan - butan. 

Agregaty prądotwórcze zasilane będą olejem napędowym o temperaturze zapłonu 
powyżej 550 C, zaliczonym do III klasy produktów naftowych. W pomieszczeniach 
agregatów prądotwórczych znajdować się będzie maksymalnie do 1,0 m3 oleju 
napędowego. Ewentualny zapas oleju o pojemności większej niż wspomniane 1,0 m3 
przechorowywany będzie w specjalnie do tego celu przewidzianym odrębnym 
pomieszczeniu. Posadzka pomieszczenia wykonana będzie jako olejoodporna, 
zagłębiona lub wyposażona szczelny próg zapewniający wychwycenie pełnej objętości 
oleju napędowego, w razie rozszczelnienia zbiornika paliwa lub zbiorniki zaprojektowane 
zostaną jako dwupłaszczowe. Odprowadzenie spalin agregatów wykonane będzie na 
zewnątrz budynku. Przyłącze napełniania zbiorników paliwa wyposażone będzie w 
sygnalizator poziomu napełnienia. Układ odpowietrzania zbiornika zostanie 
wyprowadzony na zewnątrz budynku i zakończony zaworem oddechowym z 
bezpiecznikiem ogniowym. 

Budynek nie będzie wyposażony w instalację gazową zasilaną z miejskiej sieci 
gazowej. W budynku nie będzie również użytkowany ani przechowywany gaz płynny 
propan butan. 

W obrębie budynku Hali Widowiskowo - Sportowej w Krakowie 
Czyżynach nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 

3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym i w 
garażu nie przekracza 500 MJ/m2. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach 
gospodarczych nie przekracza 1.000 MJ/m2. 
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4.  Klasa odporności pożarowej budynku. 

Budynek Hali Widowiskowo - Sportowej w Krakowie Czyżynach, w 
całości został wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. 

Zgodnie z § 216, ust 1 warunków technicznych w budynku zakwalifikowanym do 
„B” klasy odporności pożarowej, elementy budowlane powinny spełniać odpowiednio 
następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej.   

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; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją 
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy projektowanych budynków, o których mowa wyżej są 
wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia. 

Zgodnie z zapisami punktu 2 załącznika nr 3 warunków technicznych 
nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku według europejskiej klasyfikacji 
reakcji na ogień odpowiadają elementy: 

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1 ; A2-s1, d0    
A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ; B-s2, d0  oraz  B-s3, d0 ; 

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 ;  A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ; 
A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ;  B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna 
elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

Pokrycie dachu budynków jest wykonane jako nie rozprzestrzeniające ognia 
(NRO), zawiera wełnę mineralną jako warstwę termoizolacyjną. Izolacja termiczna ścian 
zewnętrznych budynków wykonana została również z zastosowaniem wełny mineralnej i 
posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO), potwierdzoną klasyfikacją w zakresie 
reakcji na ogień, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Okładzina 
elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ścian zewnętrznych 
wykonane są wyłącznie z materiałów niepalnych. 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu Strop1) Ściana 

zewnętrzna1)2) 
Ściana 

wewnętrzna1),6) 
Przekrycie 

dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 
"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30 
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 304) RE 30 
"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 154) RE 15 
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-)5) (-) 
"E" (-) (-) (-) (-) (-)5) (-) 

Oznaczenia w tabeli:  
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności 
ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne,  
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) nie stawia się wymagań.  
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W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: 
 materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i 

silnie dymiące, 
 wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co 

najmniej trudno zapalnych, 
 sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie 

kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały 
uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi 
Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby 
włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów: 

 ti > 4 s, 
 ts < 30 s, 
 nie występuje przepalenie trzeciej nitki, 
 nie występują płonące krople. 

Przestrzeń międzystropowa (powyżej sufitu podwieszonego) ani podpodłogowa (w 
przypadku stosowania podłóg podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani 
ogrzewania pomieszczeń (kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez te 
przestrzenie zakończone są nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w poziomie 
podłogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego, tak że kubatura 
wspomnianych przestrzeni nie jest używana do cyrkulacji powietrza). W przypadku 
wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz 
inne instalacje wykonane z materiałów palnych znajdujące się w tych przestrzeniach 
posiadać muszą klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30. 

Dylatacje przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
zabezpieczone są do klasy odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia instalacyjne 
(kabli, kanałów, rur) przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnione 
zostały dopuszczonymi do obrotu i stosowania środkami. Przejścia te posiadają klasę 
odporności ogniowej jak przegrody, w których są wykonywane. Przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez ściany i stropy oddzielenia 
przeciwpożarowego wyposażono w dopuszczone do obrotu i stosowania klapy 
odcinające (w klasie odporności ogniowej równej, co najmniej klasie odporności 
ogniowej tych oddzieleń) sterowane samoczynnie, sygnałem z systemu sygnalizacji 
pożaru. 

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego posiadające szczeliny dylatacyjne na styku 
ze stropem i (lub) dachem uszczelniono dopuszczonymi do obrotu i stosowania masami 
pęczniejącymi. Tymi samymi masami uszczelniono również ościeża bram i drzwi 
przeciwpożarowych, zabudowanych w przegrodach przeciwpożarowych.  

5. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych 
budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź 
też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od 
innych budynków. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia 
wewnętrzna budynku lub jego części. 
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Opisany poniżej, zaproponowany w projekcie budowlanym podział budynku na 
strefy pożarowe uzyskał pozytywną opinię Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej, pismem znak WZ.5595/250/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. 
uwzględniając odstępstwa od wymagań dotyczących dopuszczalnej wielkości strefy 
pożarowej, określonej w obowiązujących warunkach techniczno – budowlanych.  

Budynek Hali Widowiskowo - Sportowej został podzielony na strefy pożarowe w 
następujący sposób: 

     

Lp. Numer strefy Poziom Nazwa strefy 
    

Powierzchnia strefy 
w m2 

1 SP1 ±0,00/+5,90/11,06/16,50 Główna sala widowiskowa 17.058 

2 SP2 Przyziemie poz. 0,00 Hala treningowa 4.920 

3 SP3 Przyziemie poz. 0,00 Pomieszczenie techniczne  16 

4 SP4 Przyziemie poz. 0,00 
Szatnie zawodników, pomieszczenia 

administracyjne klubowe, sale 
konferencyjne 

4.869 

5 SP5 Przyziemie poz. 0,00 Magazyn na materiały pirotechniczne 11 

6 SP6 Przyziemie poz. 0,00 Magazyn główny areny 817 

7 SP7 Przyziemie poz. 0,00 
Pomieszczenia techniczne – 

wentylatorownia, przyłącz wody, 
główna rozdzielnia średniego napięcia, 

wymiennikownia CO 
858 

8 SP8 Przyziemie poz. 0,00 
Pomieszczenie techniczne -

wentylatorownia oddymiania garażu 
VIP 

79 

9 SP9 Przyziemie poz. 0,00 Garaż VIP 2.002 

10 SP10 Przyziemie poz. 0,00 Garaż VIP 1.971 

11 SP11 Przyziemie poz. 0,00 
Pomieszczenie techniczne – 

pompownia pożarowa i zbiornik wody 
ppoż. 

244 

12 SP12 1 kondygnacja Garaż VIP 1960 

13 SP13 1 kondygnacja Garaż VIP 1.971 

14 SP14 Parter, kon. +5,90 
Hall komunikacyjny z funkcjami 

towarzyszącymi (fast food, toalety, 
szatnie, kasy, komunikacja do hali 

treningowej) 
9.897 

15 SP15 Parter, kon. +5,90 Wentylatorownia, klimatyzacja i 
wentylacja hali treningowej 131 

16 SP16 Parter, kon. +5,90 Wentylatorownia, klimatyzacja i 
wentylacja hali treningowej 131 

17 SP17 Kondygnacja. +11,06 
Hall komunikacyjny z funkcjami 

towarzyszącymi (kawiarnie, szatnie 
sanitariaty) 

2.281 

18 SP18 Kondygnacja. +11,06 Pomieszczenie techniczne (DSO, 
wzmacniacze, GSM) 51,4 

19 SP19 Kondygnacja. +11,06 
Hall komunikacyjny z funkcjami 

towarzyszącymi (kawiarnie, szatnie i 
sanitariaty) 

1.966 

20 SP20 Kondygnacja. +11,06 Pomieszczenie techniczne 10 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 23 z 114 
 

21 SP21 Kondygnacja. +11,06 Pomieszczenie techniczne – główna 
serwerownia 110 

22 SP22 Kondygnacja. +16,50 
Pomieszczenie techniczne – 

rozdzielnie elektryczne zasilające 
urządzenia hali głównej i 

wentylatorownia 
145 

23 SP23 Kondygnacja. +16,50 Hall komunikacyjny – fast food, szatnie, 
toalety 2.078 

24 SP24 Kondygnacja. +16,50 Hall komunikacyjny– fast food, szatnie, 
toalety 2.073 

25 SP25 Kondygnacja. +16,50 
Pomieszczenie techniczne – 

rozdzielnie elektryczne zasilające 
urządzenia hali głównej i 

wentylatorownia 
145 

26 SPG1 -3,10/+0,20/+1,40 Garaż 4.680 

27 SPG2 -3,10/+0,20/+1,40 Garaż 4.780 

28 SPG3 -3,10/+0,20/+1,40 Garaż 3.520 

29 SPG4 -3,10/+0,20/+1,40 Garaż 4.922 

30 SPG5 -3,10/+0,20/+1,40 Garaż 4.890 

31 SPG6 Przyziemie poz. 0,00 Wentylatorownia, oddymianie garażu 352 

32 SPG7 Przyziemie poz. 0,00 Wentylatorownia, oddymianie garażu 116 
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Rys.1.  Podział na strefy pożarowe w garażu podziemnym. 
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Rys 2. Podział na strefy pożarowe na kondygnacji 0,00 – część północna. 

 

 
 

Rys 3. Podział na strefy pożarowe na kondygnacji 0,00 – część południowa. 
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            Rys 4. Garaż VIP na kondygnacji +2,10. 
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Rys 5. Podział na strefy pożarowe na kondygnacji +5,10 – kondygnacja wejściowa. 
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       Rys 6. Podział na strefy pożarowe na kondygnacji +11,06.  
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Rys 7. Przekrój pionowy budynku – strefy pożarowe.  

 

 
 

Rys 8. Przekrój pionowy budynku – strefy pożarowe.  

 

 Przyjęcie wymienionych powyżej wielkości stref pożarowych 
w budynku jest możliwe przy zastosowaniu instalacji 
tryskaczowej oraz samoczynnych urządzeń oddymiających, 
uruchamianych za pomocą systemu sygnalizacji pożaru, na 
podstawie formalnie uzyskanego odstępstwa od obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych. 

Trzony klatek schodowych w części nadziemnej obudowane są ścianami o klasie 
REI 60 odporności ogniowej. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia zapobiegające 
ich zadymieniu.  

Elementami w klasie REI 120 i drzwiami EI 60 wydzielono pomieszczenia BMS i 
ochrony. Pomieszczenia techniczne znajdujące się w budynku obudowane są ścianami 
REI 120 i zamknięte zostały drzwiami EI 60 odporności ogniowej. 

Szachty instalacyjne elektryczne wysoko i niskoprądowe, obudowane są ścianami 
w klasie REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Przepusty 
instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych mają klasę odporności 
ogniowej EI, taką samą jak te oddzielenia. 

Szyby i szachty pozostałych instalacji obudowane są ścianami w klasie REI 120. 
Otwory rewizyjne z przestrzeni klatek schodowych do szybów i szachów zamknięte są 
drzwiami w klasie EIS 60 odporności ogniowej. Szachty instalacyjne wentylacyjne oraz 
wodociągowe, grzewcze, wydzielone elementami oddzieleń przeciwpożarowych w 
pionie, nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń w przejściach przez poszczególne 
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stropy, przy czym przejścia instalacji, kanałów i przewodów przez elementy wydzieleń 
szachu każdorazowo zabezpieczone są do klasy odporności ogniowej EI 120. 

Przejścia instalacji poprzez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone 
są do klasy odporności ogniowej danego elementu. Przejścia instalacji przez przepusty o 
średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, nie stanowiących elementów oddzieleń 
przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60 lub 
wyższa, zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do 
odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Dylatacje przechodzące przez elementy 
oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone są do klasy odporności ogniowej tych 
oddzieleń. 

Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe 
wyposażone są w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI tych przegród, 
zamykane samoczynnie na sygnał z systemu sygnalizacji pożaru. 

Wydzielenia pożarowe opisane powyżej zostały wykonane zgodnie z 
powyższą tabelą jak dla budynku zaprojektowanego w klasie B odporności 
pożarowej.  

Wszystkie elementy oddzielenia przeciwpożarowego są wykonane z materiałów 
niepalnych. 

Wszystkie drzwi wykonane w klasie odporności ogniowej są wyposażone w 
samozamykacze. 

6. Dojazd pożarowy. 

Do budynku Hali Widowiskowo Sportowej w Krakowie Czyżynach, zgodnie z § 11 
ust.1, pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
zapewniono drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. 

Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 (j.w.) 
posiadają połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości dostosowanej do ilości 
osób i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub 
drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. 

Bliższa krawędź drogi pożarowej jest oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla 
obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku 
nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o 
wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające prowadzenia akcji ratowniczej tj. 
dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników, drabin mechanicznych itp. 

Droga pożarowa zapewnia przejazd bez cofania lub powinna być zakończona 
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m (względnie można przewidzieć inne 
rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu). Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi 
pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie 
przez cofanie pojazdu. 

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej 
niż 11 m. 

Zapewniono dojazd pożarowy do obiektu od strony ul. Lema poprzez 
projektowane zjazdy. Wewnętrzny układ dróg zapewnia obsługę zespołu dla klientów i 
pracowników, jak i samochodów dostawczych. Zapewniono dojazd pożarowy dookoła 
obiektu z możliwością wykorzystania podnośnika hydraulicznego „Bronto Skylift 66 
2T2”. Drogi wokół wraz z utwardzonymi placami manewrowymi, spełniają funkcję dróg 
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pożarowych. i umożliwiają dojazd ciężkich samochodów jednostek ratowniczo - 
gaśniczych. 

Droga pożarowa została oznaczona znakami pionowymi. 

7. Warunki ewakuacji z budynku. 

Zgodnie z § 11, ust 1 rozporządzenia MSWiA z każdego miejsca przeznaczonego na 
pobyt ludzi w obiekcie, powinny być odpowiednie warunki ewakuacji1), uwzględniające 
w szczególności liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, a także jego 
funkcję, konstrukcję i wymiary oraz zastosowano techniczne środki zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, polegające w szczególności na: 

1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 
2) zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść 

ewakuacyjnych; 
3) zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg 

ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem2) wymienionych w przepisach techniczno 

- budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń 
zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno - 
budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 

5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) oraz 
przeszkodowego        w wymaganych przepisami miejscach; 

6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów 
głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach. 

Zgodnie z § 236, ust 1 warunków technicznych z pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi w budynku powinny być możliwości ewakuacji w bezpieczne miejsce na 
zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 
komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". 

Z poszczególnych pomieszczeń i zespołów pomieszczeń zachowano możliwość 
ewakuacji drzwiami o szerokości nie mniejszej niż proporcjonalnie 0,6 m na każde 100 
osób mogących przebywać wewnątrz. Minimalne wymiary (odpowiednio szerokość i 
wysokość) drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne wynosić będzie nie mniej niż 0,9 x 
2,0 m w świetle znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 5,0 m względem siebie. 
Minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych odpowiadać będzie wymaganej 
szerokości wynikającej z ilości ewakuowanych danym obszarem osób, przy czym w 
żadnym przypadku szerokość ta nie będzie mniejsza niż 1,4 m. 

Z każdego z pomieszczeń w którym przebywać może ponad 50 osób zapewniono 
co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne o wymiarach nie mniejszych niż 0,9 x 2,0 m, 
oddalone od siebie nie mniej niż 5,0 m.  

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie garażu nie przekracza 
dopuszczalnych 60 m. (długość podstawowa 40 m powiększona o 50% z uwagi na 
zastosowanie mechanicznej wentylacji oddymiającej, uruchamianej czujkami dymu 
systemu sygnalizacji pożaru). 

 
                                                        
1)   rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznych, zapewniający możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy 

zagrożonej lub objętej pożarem; 
2)   rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie 

widoczności lub toksyczność, uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację; 
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Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach na kondygnacjach 
zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, liczona od najdalszego miejsca w 
którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjść do korytarza (holu 
windowego), nie przekracza 40 m.  

Długości dojść ewakuacyjnych na poszczególnych piętrach w strefach 
ZLIII nie przekraczają 30,0 m przy jednym i 60 przy dwóch kierunkach 
ewakuacji. 

 Drzwi z pomieszczeń prowadzące na drogi ewakuacyjne, po całkowitym otwarciu, 
nie zawężają ich szerokości poniżej wartości wymaganych przepisami. 

Trzony klatek schodowych w części nadziemnej obudowane są ścianami o klasie 
REI 60 odporności ogniowej. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia zapobiegające 
ich zadymieniu.  

Klasa odporności ogniowej biegów i spoczników klatek schodowych wynosi co 
najmniej R 60.  

Klatki schodowe posiadają wymagane minimalne parametry w zakresie szerokości 
biegów 1,20 m i spoczników 1,50 m. Z klatek schodowych zapewniono na parterze 
wyjścia ewakuacyjne, prowadzące na zewnątrz poprzez przedsionki pożarowe i 
wydzielone korytarze ewakuacyjne. Korytarze te zabezpieczone są wentylacją 
nadciśnieniową klatek schodowych analogicznie jak przedsionki przeciwpożarowe na 
pozostałych kondygnacjach. Drzwi wyjść z klatek schodowych oraz z korytarzy 
ewakuacyjnych na zewnątrz budynku posiadają szerokość wynikającą z maksymalnej 
ilości osób mogących przebywać na najbardziej obciążonej ludźmi kondygnacji typowej, 
przy czym nie mniejszą niż 1,2 m w świetle. Poprzez poszczególne korytarze 
ewakuacyjne prowadzona jest ewakuacja nie więcej niż z jednej klatki schodowej. Klatki 
schodowe posiadają na parterze zabezpieczenie przed omyłkowym zejściem ludzi na 
niższy poziom ewakuujących się osób. 

W budynku zaprojektowano zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych 
klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych, szybu dźwigu dla ekip ratowniczych 
zgodnie z PN-EN 12101-6; 2005 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 
Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy 
urządzeń”. 

W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne zgodne z PN-EN 
1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, oraz PN-EN 50172 „Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Niezależnie od powyższego przewidziano 
zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające 
wymaganiom normowy m PN-92/N-01256/02, w zakresie szczegółowych rodzajów i 
wymiarów. W obrębie garaży, klatek schodowych, holu wejściowego i w obrębie 
korytarzy ewakuacyjnych podstawową funkcję oznakowania ewakuacyjnego spełniać 
będzie oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne - kierunkowe, ze znakami w wykonaniu „na 
jasno” (stale podświetlonymi).  
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W obiekcie uwzględniono:  

1. Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz i są 
wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne. 

2. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia ewakuacyjne, a także być stosowane 
na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów 
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 
- otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, 
- samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru 

lub awarii drzwi. 

3. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. 

4. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami.  

5. Drzwi i bramy dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w automatyczne 
regulatory kolejności zamykania skrzydeł, tzw. RKZ. 

6. W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych znajdują się 
drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian 
powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów 
ewakuacji. 

7. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń, w którym może 
przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze 
ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, są wyposażone w urządzenia przeciw 
paniczne. 

8. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 

9. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi 
krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między 
wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej 
balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane 
urządzenia oraz elementy budynku.  

10. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów 
do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. 

11. Zgodnie z § 252 warunków technicznych schodów i pochylni ruchomych nie 
zalicza się do dróg ewakuacyjnych. 

12. Zgodnie z § 238, ust 1 warunków technicznych pomieszczenie powinno mieć 
co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m                     
w przypadkach, gdy: 
- jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób,  
- znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 

m2. 

Układ komunikacyjny w hali głównej, przewidziany do ewakuacji ludzi, oparto na 
przejściach radialnych wewnątrz widowni, prowadzących do korytarzy obejściowych na 
piętrach 2, 3 i 4 (poziom 5 piętra nie jest dostępny dla publiczności) i dalej do klatek 
schodowych. Na poziomie 3 piętra usytuowano loże dla VIP-ów, boxy mediów i 
reżyserkę, posiadające bezpośrednie wyjścia na korytarz obejściowy. Poniżej tych lóż 
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wydzielono dwa lub trzy rzędy siedzisk jako trybunę VIP-ów, która została oddzielona 
stałą barierą od pozostałej części trybuny dolnej.  

Publiczność z trybun ewakuuje się niezależnie na trzy poziomy tzw. korytarzy 
obejściowych: 

 z trybuny górnej na poziom 4 piętra do klatek schodowych, 
 z trybuny VIP, lóż VIP i boxów mediów na poziom 3 piętra do klatek 

schodowych, 
 z trybuny dolnej na poziom 2 piętra do wyjść na zewnątrz budynku, 
 z płyty areny do wyjść na zewnątrz na poziomie płyty. 

Większość wyjść z widowni głównej prowadzi poprzez womitoria, ale występują 
także przypadki (na 3 i 4piętrze), kiedy prowadzą bezpośrednio na korytarze. Wokół 
obwodu widowni głównej wydzielono obszar komunikacyjny w postaci korytarzy 
obejściowych o zmiennej szerokości, którymi umożliwiono przemieszczanie się ludzi 
wzdłuż i w poprzek po całym obwodzie hali.  

Z korytarzy dostępne są pomieszczenia zaplecza i usług oraz 16 klatek 
schodowych, łączących parter i piętra 2, 3 i 4. Każdą z klatek obudowano ścianami o 
klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięto drzwiami klasy EI 30-CS. Biegi posiadają 
konstrukcję żelbetową, a ich szerokość wynosi od 250 cm (8 klatek 2-biegowych) do 
510 cm (8 klatek 1-biegowych). Wejścia do klatek schodowych na poszczególnych 
poziomach prowadzą poprzez drzwi o szerokości od 1,0 do 2,2 m. Każda z klatek 
posiada bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń na poziomie 2 piętra,. Z poziomu 2 
piętra prowadzą bezpośrednie wyjścia na zewnątrz obiektu. Jest to 8 zespołów wyjść, z 
których każde posiada od 5 do 7 par drzwi 2-skrzydłowych o szerokości 1,8 - 2,0 m. 
Ponadto wyjście ludzi na zewnątrz obiektu umożliwiają poszczególne klatki schodowe 
(drzwi 2-skrzydłowe o szerokości od 1,5 - 2,4 m). Ewakuacja ludzi z poziomu płyty 
areny jest możliwa poprzez dwa zespoły wyjść zlokalizowanych w osi L, prowadzących 
poprzez hole wjazdowe areny. W każdym zespole znajduje się brama z drzwiami 
ewakuacyjnymi o sumarycznej szerokości przejścia 6,0m. Pozwala to na normatywną 
ewakuację 2000 osób. Z poziomu areny ewakuacja ludzi jest możliwa również przez 
parking podziemny poprzez przedsionek obustronnie zamknięty dwiema parami drzwi o 
szer. 2,10m każda w klasie EI 30 CS (1400 osób) oraz przez przejście do strefy 
szatniowej a stamtąd na zewnątrz obiektu poprzez dwa zespoły wyjść, z drzwiami 2-
skrzydłowymi o szerokości 1,8 m i 2,8m – ewakuacja 500 osób. Przy maksymalnej 
pojemności płyty areny wynoszącej 3900 osób sumaryczna szerokość wyjść 
ewakuacyjnych jest wystarczająca gdyż wynosi ponad 25 m. 

Ewakuacja ludzi z poziomu areny hali treningowej prowadzi bezpośrednio na 
zewnątrz budynku poprzez zespoły wyjść zlokalizowane w ścianie zewnętrznej 
umożliwiające ewakuację ok. 2000 widzów drzwiami o łącznej szerokości przejścia 
wynoszącej ponad 12m. 

Ewakuacja z trybun stałych dla 304 widzów odbywa się przez hol bezpośrednio na 
zewnątrz. 

Na etapie projektowania ewakuacji z Hali widowiskowo-Sportowej, przyjęto na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń, że czas ewakuacji z analizowanych przestrzeni 
nie będzie przekraczał: 
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 sala widowiskowa:           14 minut, 
 hall komunikacyjny:             4 minuty, 
 garaż jednopoziomowy VIP:            5 minut, 
 garaż dwupoziomowy zamknięty:    6 minut. 

8. Instalacje użytkowe. Instalacja elektryczna. 

Budynek zasilany jest z dwóch niezależnych źródeł z odrębnych 
podstacji, kablami prowadzonymi odrębnymi trasami w ziemi. Każde z 
zasileń pokrywa w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną urządzeń 
przeciwpożarowych budynku. Przewiduje się wzajemne rezerwowanie urządzeń 
przeciwpożarowych zasilania poprzez układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR). 

Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza związanymi z funkcjonowaniem 
technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu zlokalizowany jest w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu BMS/ochrony 
znajdującym się na parterze budynku. W tym samym pomieszczeniu umieszczony 
zostanie czytelnie i jednoznacznie oznakowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu części 
podziemnej (garaży). Ewentualnym trzecim wyłącznikiem zlokalizowanym w tym 
pomieszczeniu będzie wyłącznik centralnych układów UPS w przypadku ich 
zastosowania w budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie opisany, które 
strefy pożarowe wyłącza i będzie oznakowany następującym znakiem: 

 
Wyłączniki przeciwpożarowe prądu po zadziałaniu nie pozbawiają zasilania: 

 pomp instalacji przeciwpożarowej hydrantowej i tryskaczowej, 
 wentylatorów nawiewnych zapewniających utrzymanie nadciśnienia w 

ewakuacyjnych klatkach schodowych i korytarzach ewakuacyjnych, 
 wentylatorów nawiewnych zapewniających utrzymanie nadciśnienia w szybie 

dźwigu ratowniczego, 
 wentylatorów oddymiających poszczególne strefy oddymiania w obrębie 

garażu, podziemnego zamkniętego, 
 zasilania dźwigu ratowniczego, 
 zasilania klap oddymiających szyby dźwigów użytkowych, 
 centrali systemu sygnalizacji pożaru, 
 dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
 jak również ewentualnych innych obwodów instalacji i urządzeń, których praca 

jest niezbędna w razie pożaru. 

Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie powoduje samoczynnego 
załączenia drugiego źródła energii, jak również nie powoduje zadziałania agregatu 
prądotwórczego.  

Trasy kablowe zasilające część nadziemną przechodzące tranzytem przez część 
podziemną obudowane będą na całej długości w obrębie podpiwniczenia w klasie REI 
120 odporności ogniowej w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem ekip ratowniczych 
w razie pożaru w garażu. 
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Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych (pomp instalacji hydrantowej, 
wentylatorów oddymiających, wentylatorów nadciśnieniowych, dźwigów ratowniczych, 
okien zapewniających właściwe różnicowanie ciśnień, centrali systemu sygnalizacji 
pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz innych niezbędnych w trakcie 
pożaru) realizowane jest sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. Przewody i kable 
zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają 90 minut odporności 
ogniowej (PH 90). Taką samą odporność posiadają zawiesia i elementy mocujące tych 
przewodów. Pompy instalacji hydrantowej, wentylatory oddymiające i nadciśnieniowe, 
okna zapewniające właściwe różnicowanie ciśnień pomiędzy holem dźwigów, a 
przestrzenią użytkową oraz dźwig ratowniczy zasilane są z wydzielonych obwodów 
posiadających wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i wyodrębnione w 
rozdzielni niskiego napięcia. Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń spełnia wymagania 
dotyczące instalacji bezpieczeństwa zgodnie z aktualną PN. 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
są zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przez 
pozostałe elementy są uszczelnione materiałem niepalnym. Szachty instalacyjne 
elektryczne wysoko i niskoprądowe, obudowane są ścianami w klasie REI 120 i 
zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych mają klasę 
odporności ogniowej EI, taką samą jak te oddzielenia. Przepusty instalacyjne 
przechodzące przez zewnętrzne ściany znajdujące się poniżej poziomu terenu 
zabezpieczone są przed możliwością przedostawania się gazu do budynku. Pozostałe 
przepusty uszczelnione są materiałami niepalnymi. 

9. Instalacja oświetlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne. 

W budynku w tym w obrębie garaży wykonane jest oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” 
oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Wykonane są 
oprawy ewakuacyjne w całym budynku. Dotyczy to pomieszczeń przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi i dróg komunikacji wewnętrznej oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym. 

W pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie braku 
zasilania podstawowego (pomieszczenia techniczne, pompownia pożarowa, 
pomieszczenia elektroenergetyczne, pomieszczenia ochrony), zastosowano oprawy 
oświetlenia awaryjnego zapasowego, zapewniające uzyskanie natężenia oświetlenia na 
poziomie 10% natężenia oświetlenia podstawowego. 

Zapewniono natężenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 1,0 lx na 
powierzchni dróg w czasie załączenia do 2 sekund. Czas działania opraw wynosi nie 
mniej niż jedna godzina. Oświetlenie ewakuacyjne - kierunkowe w obrębie garaży, 
klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane jest w systemie „na 
jasno”, to jest jako działające w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. 
Uzupełniająco zastosowano oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN. W budynku 
instalacja wykonana jest w oparciu oprawy indywidualne nadzorowane w sposób ciągły 
przez centralkę monitorującą umożliwiającą kontrolę sprawności poszczególnych opraw i 
baterii akumulatorowych. 
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10. Dźwigi osobowe. 

Szyby wszystkich dźwigów wykonane zostały jako wydzielone elementami w klasie 
nie mniejszej niż REI 60 odporności ogniowej. Drzwi przystankowe dźwigów na 
wszystkich kondygnacjach posiadają klasę EI 30 odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 
81-58:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych”.  

Szyby dźwigów użytkowych posiadają samoczynne urządzenia oddymiające w 
postaci klap dymowych o powierzchni czynnej 0,50 m2 i zamknięte są drzwiami w klasie 
odporności ogniowej EI 30. Do oddymiania zastosowano klapy oddymiające o czynnej 
powierzchni każdej z klap oddymiających wynoszącej 0,60 m2. Dopływ powietrza 
uzupełniającego do oddymiania zapewniają nieszczelności szybów dźwigów oraz 
otwarte i zablokowane w razie pożaru w pozycji otwartej drzwi szybu na poziomie 
parteru.  

Kabiny wszystkich dźwigów w razie wykrycia pożaru w budynku realizują 
scenariusz ruchu do poziomu parteru, otwarcia ich drzwi i zablokowania w pozycji 
otwartej, do czasu ustąpienia sygnału alarmu pożarowego. W razie zaniku napięcia 
zasilania każda z kabin dźwigów zastosowanych w budynku realizuje scenariusz ruchu 
do najbliższego przystanku, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji 
otwartej. Kabiny wszystkich dźwigów wyposażone są w oświetlenie awaryjne. 

11. Dźwigi dla ekip ratowniczych. 

Budynek Hali Widowiskowo - Sportowej wyposażony jest w dźwig ratowniczy o 
wymiarach kabiny 1,1 x 2,1 m i nośności 1.000 kg, zgodny z PN-EN 8172 „Przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej”.  

Szerokość wejścia do kabiny dźwigu ratowniczego wynosi co najmniej 0,8 m. 
Drzwi przystankowe dźwigu na wszystkich kondygnacjach posiadają klasę EI 30 
odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 81-58:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności 
ogniowej drzwi przystankowych”. Czas przejazdu kabiny dźwigu ratowniczego pomiędzy 
skrajnymi (najbardziej oddalonymi) przystankami nie przekracza 60 s (liczony od chwili 
zamknięcia drzwi dźwigu). Zasilanie dźwigu pożarowego realizowane jest sprzed 
wyłącznika przeciwpożarowego prądu kablami o odporności ogniowej E 90. Ponadto 
każdy dźwig wyposażony jest w zasilanie gwarantowane wykonane z drugiego przyłącza 
energetycznego i zabezpieczone układem SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) oraz 
oświetlenie awaryjne kabiny. Dźwig wyposażony jest w interkom pomiędzy kabiną, a 
spocznikiem przed dźwigiem na poziomie parteru. Dźwig ratowniczy posiadał będzie 
odpowiednie oznakowanie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Podszybie dźwigu 
wyposażone jest w kanalizację odwadniającą zabezpieczającą przed zalaniem 
podszybia. 

Szyb dźwigu ratowniczego zabezpieczony jest przed zadymieniem poprzez 
wentylację nadciśnieniową zapewniającą utrzymanie nadciśnienia w całym szybie na 
poziomie nie przekraczającym 50 Pa. Zapewniono co najmniej dwa punkty dostarczania 
powietrza do przestrzeni dźwigu. 

Kabiny wszystkich dźwigów w budynku, w tym dźwigu pożarowego w razie 
wykrycia pożaru w budynku realizować będą scenariusz zjazdu do poziomu parteru, 
otwarcia drzwi i zablokowania w pozycji otwartej, do czasu ustąpienia sygnału alarmu 
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pożarowego. Uruchomienie kabiny dźwigu pożarowego możliwe będzie po podjęciu 
takiej decyzji przez kierującego akcją ratowniczą, wyłącznie poprzez użycie klucza 
znajdującego się w pomieszczeniu ochrony w pobliżu recepcji w holach wejściowych 
każdego z budynków. W razie zaniku zasilania kabiny poszczególnych dźwigów w tym 
dźwigu ratowniczego realizują scenariusz zjazdu do najbliższego przystanku, otwarcia 
drzwi i zablokowania ich w pozycji otwartej. Hol dźwigów na wszystkich poziomach 
wyposażony jest w instalację zabezpieczającą przed jego zadymieniem. Kabiny 
wszystkich dźwigów wyposażone są w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 

12. Instalacja gazowa. 

Budynek nie będzie wyposażony w instalację gazową zasilaną z miejskiej sieci 
gazowej. W jego obrębie nie będzie również użytkowany ani przechowywany gaz 
płynny propan butan. 

13. Instalacja zabezpieczająca przed zadymieniem ewakuacyjne klatki 
schodowe i szyby dźwigów ratowniczych. 

Przewiduje się zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek 
schodowych, przedsionków przeciwpożarowych, holi windowych i szybów dźwigu dla 
ekip ratowniczych oraz oddymianie szybów dźwigów użytkowych. 

Jako podstawy projektowania oddymiania garaży oraz zabezpieczenia przed 
zadymieniem klatki schodowej i przedsionków w części wysokiej, szybu dźwigu 
pożarowego przyjęto: 

 PN-EN 12101-6; 2005 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 
6 Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy 
urządzeń”, 

  BS 7346-4: 2003 “Components for smoke and heat control systems. Functional 
recommendations and calculations methods for smoke and heat exhaust 
ventilation systems, employing steady - state design fires. Code of practice”. 

W celu zapewnienia skutecznego usuwania dymów i gazów pożarowych 
przewidziano: 

 nadciśnienie na poziomie 50 Pa w obrębie ewakuacyjnych klatek, prędkość 
przepływu powietrza nie mniej niż 2,0 m3/s, 

 nadciśnienie co najmniej 45 Pa w obrębie holu dźwigów, prędkość przepływu 
powietrza nie mniej niż 2,0 m3/s (przy uwzględnieniu jednego skrzydła drzwi 
prowadzących do powierzchni biurowych i/lub do garażu), 

 nadciśnienie co najmniej 50 Pa w obrębie szybu dźwigu dla ekip ratowniczych. 

Wydzielone ewakuacyjne klatki schodowe w każdym z budynków wyposażone są 
w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Instalację nadciśnienia w klatkach 
schodowych zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12101-6:2005 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące 
systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń”. 

Ewakuacyjne klatki schodowe posiadają indywidualne wentylatory nawiewne, 
nadciśnieniowe. W klatkach w warunkach pożaru utrzymywane jest nadciśnienie na 
poziomie do 50 Pa. W klatkach schodowych zainstalowano klapy upustowe 
zapewniające nieprzekroczenie górnej granicy nadciśnienia, w celu uniknięcia 
nadmiernych oporów związanych z otwarciem drzwi ewakuacyjnych. Wydajność 
powietrza nawiewanego została określona przy uwzględnieniu niżej opisanych kryteriów 
przepływu powietrza oraz różnicy ciśnień.  
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Siła potrzebna do otwarcia drzwi ewakuacyjnych w żadnym przypadku nie będzie 
przekraczać wartości 100 N. 

14. Instalacja odgromowa. 

Zgodnie z § 53, ust. 2 rozporządzenia [3] budynek Hali Widowiskowo - Sportowej 
jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych z obowiązkiem 
wynikającym z Polskiej Normy [51] dotyczącej ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych. 

Zgodnie z § 184, ust. 3 rozporządzenia [3] instalacja piorunochronna jest 
wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej kompleksów wg 
projektu wykonawczego. 
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V. INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE. 
W obiekcie wykonano następujące instalacje: 

 wentylacja mechaniczna, 
 centralne ogrzewanie, 
 instalacja ciepła technologicznego do kurtyn powietrznych, 
 instalacja ciepła technologicznego do aparatów grzewczo-wentylacyjnych, 
 woda zimna dla celów gospodarczych, 
 woda ciepła dla celów gospodarczych, 
 kanalizacja sanitarna, 
 kanalizacja deszczowa, 
 instalacja wody zimnej dla celów przeciwpożarowych, 
 instalacja elektryczna. 

Instalacje techniczne, stanowiące wyposażenie obiektu, wykonane zostały zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki 
sposób, aby nie stanowiły przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 

1. Zasilanie w energię elektryczną. 

Zgodnie z § 181, ust 1 warunków technicznych budynek Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Krakowie Czyżynach zasilany jest z dwóch niezależnych, samoczynnie 
załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażony został w samoczynnie 
załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Doprowadzenie 
energii zapewnione dwoma niezależnymi kablami o odporności ogniowej co najmniej 
EI60, zasilanym z dwóch różnych transformatorów, poprzez sekcjonowaną rozdzielnię 
niskiego napięcia wyposażoną w układ samoczynnego załączania napięcia. Przełączenie 
zasilania następuje automatycznie. 

Zasilanie oświetlenia i sygnalizacji w energię elektryczną przeprowadzone jest ze 
stacji transformatorowych, wyposażonych w transformatory rezerwowe (100% rezerwa 
mocy) oraz zabezpieczone dodatkowo urządzeniami UPS i rozdzielone na sekcje. 

Zgodnie z § 187, ust. 3 warunków technicznych przewody i kable elektryczne oraz 
światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, 
stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z 
zastrzeżeniem, że czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub 
sygnału do urządzeń, powinien być wydłużony do 60 minut jako rozwiązanie 
zastępcze w stosunku do powiększenia stref pożarowych. Zgodnie z § 183, 
ust 2 warunków technicznych przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający 
dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 
pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 
1.000 m3. Z dyspozycji powyższego zapisu wynika, że przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu zostały wykonane w budynku w następujący sposób: 

-  jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla wszystkich stref 
pożarowych nadziemnych, 

-  jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla wszystkich stref 
pożarowych garażu. 
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Przeciwpożarowe wyłączniki prądu umieszczone są w pomieszczeniu BMS/ochrony i 
odpowiednio oznakowane.  

Ewentualnym trzecim wyłącznikiem zlokalizowanym w tym pomieszczeniu będzie 
wyłącznik centralnych układów UPS w przypadku ich zastosowania w budynku. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować 
samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 
prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być w dyspozycji dowódcy akcji 
ratowniczo-gaśniczej. 

Zasilanie obwodów oświetlenia zewnętrznego terenu wokół obiektu jest niezależne 
od przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Jest to konieczne dla uniknięcia chaosu w I 
fazie akcji ratowniczo-gaśniczej, kiedy prowadzona będzie jednocześnie ewakuacja ludzi 
z obiektu, klienci będą opuszczać budynek, a w tym samym czasie dojeżdżać będą 
pojazdy straży pożarnej rozpoczynając interwencję.  

2. Ochrona i instalacja odgromowa. 

Zgodnie z § 53, ust. 2 rozporządzenia [3] budynek Hali Widowiskowo - Sportowej 
jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych z obowiązkiem 
wynikającym z Polskiej Normy [51] dotyczącej ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych. 

Zgodnie z § 184, ust. 3 rozporządzenia [3] instalacja piorunochronna jest 
wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej kompleksów wg 
projektu wykonawczego. 

3. Wentylacja i klimatyzacja. 

Obiekt posiada wentylację mechaniczną i grawitacyjną oraz klimatyzację. 
Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji są  z materiałów niepalnych. 
W miejscach przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego,  zabudowano 
przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności ogniowej 
danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego, zamykające się samoczynnie w 
warunkach pożaru, na sygnał z centralki pożarowej, niezależnie od wyzwalaczy 
termicznych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, 
wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
 W przypadku wykrycia pożaru przez instalację sygnalizacyjno-alarmową pożaru 
albo po uruchomieniu ręcznego sygnalizatora pożaru  nastąpi automatyczne wyłączenie 
wszystkich central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  

 Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego i 
innych, dla których postawiono określone wymagania w zakresie odporności ogniowej, 
posiadają  odporność ogniową przenikanego elementu. 

4. Instalacja elektryczna. 

Powinna być poddawana okresowym przeglądom i badaniom co najmniej raz na 5 
lat, w zakresie: 

- skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwpożarowej, 
- rezystancji izolacji przewodów roboczych, 
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- dopuszczalnych wartości napięć i obciążeń. 
Z przyczyn bezpieczeństwa wskazane są częstsze pomiary – raz w roku. 

5. Przewody kominowe i wentylacyjne. 

Przewody kominowe w budynku należy poddawać okresowej kontroli polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej raz w roku. 

6. Instalacje przeciwpożarowe. 

6.1. System sygnalizacji pożarowej. 

W budynku Hali Widowiskowo - Sportowej wraz z wszystkimi pomieszczeniami 
przynależnymi do niej, wykonano system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania pożaru i 
przekazywania informacji o pożarze. 

W celu wczesnego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym, zainstalowano system 
sygnalizacji pożaru. Centrala sygnalizacji pożaru analizuje i przetwarza sygnały 
przychodzące ze wszystkich zainstalowanych czujników i w zależności od rodzaju 
wystąpienia zdarzenia sygnalizuje odpowiednie stany. Powiadomienie o pożarze będzie 
zawierać dokładną lokalizację pożaru, adres elementu oraz opis pomieszczenia w formie 
wydruku, wyświetlenie na panelu operatora centrali SSP. Jednocześnie poprzez 
urządzenia monitoringu powiadomienie o pożarze musi być przesłane do odpowiedniej 
jednostki PSP w Krakowie.  

Zarządca budynku w którym istnieje obowiązek ich wykonania zgodnie z §5, ust.1 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej zobowiązany jest połączyć urządzenia systemu 
sygnalizacji pożarowej z najbliższą komendą PSP – tzn. z Komendą Miejską PSP w 
Krakowie w ramach tzw. monitoringu pożarowego. 

System sygnalizacji pożaru w Hali Widowiskowo - Sportowej będzie także 
wykorzystywany do sterowania pracą między innymi następujących urządzeń:  

1. uruchomienia instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w 
całym obiekcie zapewniający możliwość podania komunikatów ewakuacyjnych 
i ostrzegawczych, 

2. zamykania bram przeciwpożarowych przesuwnych, normalnie utrzymywane w 
pozycji otwartej, 

3. zamykania drzwi przeciwpożarowych, normalnie utrzymywane w pozycji 
otwartej za pomocą elektrotrzymaczy, 

4. uruchomienia urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych 
(wentylacja nadciśnieniowa klatek schodowych), 

5. uruchomienia urządzeń zapobiegających zadymieniu szybów dźwigów 
ratowniczych (wentylacja nadciśnieniowa), 

6. uruchomienia samoczynne urządzeń oddymiających (klapy dymowe) w 
szybach dźwigów, za wyjątkiem szybów dźwigów ratowniczych, 

7. uruchomienia instalacji zapobiegającej zadymieniu poziomych dróg 
ewakuacyjnych (wentylacja mechaniczna, wyciągowa), 

8. uruchomienia wentylacji oddymiającej w postaci klap oddymiających,  
9. uruchomienia mechanicznej kanałowej wentylacji oddymiającej garaż 

usytuowany w piwnicy budynku, 
10. zamknięcie/otwarcie właściwych klap przeciwpożarowe sterujących 

zastosowanych na kanałach wentylacji oddymiającej oraz wentylacji 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 43 z 114 
 

nadciśnieniowej, 
11. zamknięcie klap przeciwpożarowych odcinających, zastosowanych na 

kanałach wentylacyjnych bytowych w miejscach ich przejść przez elementy 
oddzieleń przeciwpożarowych, 

12. właczenia instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach 
ewakuacyjnych nieoświetlonych światłem dziennym,  

13. zatrzymania systemu wentylacji i klimatyzacji, 

6.2. Dźwiękowy system ostrzegawczy. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO – to system do rozgłaszania sygnałów 
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób 
przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału 
z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. 

Zgodnie z § 29, ust 1, punkt 5 rozporządzenia MSWiA w budynku jest 
zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy w całym budynku.  

W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy nie 
powinny być stosowane inne pożarowe urządzenia alarmowe akustyczne służące 
alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony. 

Wykrycie przez adresowalne czujki pożarowe lub zgłoszenie przez ROP i 
zweryfikowanie pożaru przez CSP lub ludzi obsługujących spowoduje przekazanie 
sygnałów i komunikatów alarmowych w zagrożonym odcinku przez DSO.  
  W zależności od przyjętej koncepcji ewakuacji zastosowano: 

- alarm strefowy – ogłaszany w strefie objętej pożarem, 
- alarm ogólny – ogłoszony w pozostałych strefach pożarowych w budynku. 

  W momencie przyjęcia alarmu system DSO (lub SAP) przerywa realizację funkcji 
niezwiązanych z ostrzeganiem jeżeli pełni rolę systemu nagłośnienia, umożliwiającego 
np. nadawanie muzyki. 
  System jest zdolny do rozgłaszania w ciągu 10 s po pierwszym lub powtórnym 
włączeniu zasilania oraz wciągu 3 s od zaistnienia stanu zagrożenia (automatycznie po 
otrzymaniu sygnału z CSP lub przez operatora). 

System dźwiękowy ostrzegawczy podzielony jest na dwa systemy. Każdy system 
DSO jest skomunikowany ze swoją centralą pożarową. Podział systemu pozwala na 
niezależne nadawanie komunikatów w przypadku alarmu pożarowego.  

Zadaniem systemu jest nadawanie różnego rodzaju sygnałów alarmu, 
komunikatów i informacji w trybie sterowania ręcznego, a także we współpracy z 
centralą SSP. Wykonano podział całego obszaru na strefy rozgłaszania alarmowego. 
System pozwala na dowolne grupowanie stref i rozgłaszanie  w wielu strefach tego 
samego lub różnych komunikatów w tym samym czasie.  

Mikrofon strażaka umieszczony został w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu 
ochrony. Poszczególne głośniki w korytarzach i w pomieszczeniach zasilane są 
naprzemiennie co najmniej z dwóch linii głośnikowych. Głośniki umieszczone w obrębie 
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowych na parterze, w obrębie garażu i dróg 
ewakuacyjnych zasilane są naprzemiennie z dwóch pętli głośnikowych. 
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6.3. Oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne). 

Awaryjne oświetlenie zapasowe w budynku jest wymagane zgodnie z 
wymaganiami § 181, ust 2 warunków technicznych w pomieszczeniach, w których po 
zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w 
niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego 
oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych 
czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego 
umożliwiający łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia 
podstawowego. Wymóg jego stosowania wynika z § 181 ust.3 lit. d i e warunków 
technicznych. 

Oświetlenie awaryjne wykonano zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi w tym 
zakresie. Ewakuację dostosowano do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. 

6.4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

W budynku stosownie do § 18, ust.1 rozporządzenia MSWiA  zapewniono 
zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru polegające na wyposażeniu 
obiektu i pomieszczeń w instalację wodociągową przeciwpożarową  z następującymi 
rodzajami punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych, z zasilaniem 
zapewnionym przez co najmniej 2 godziny: 

 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, zwane dalej "hydrantami 25"; 
 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, zwane dalej „hydrantami 33”, 
 zawory hydrantowe 52. 

Instalacja przeciwpożarowa wykonana jest z rur stalowych, jako odrębna od wody 
użytkowej. Instalację hydrantową w garażu zaprojektowano jako nawodnioną, 
obwodową zasilaną poprzez zestaw pompowy, ze zbiornika zapasu 100 m3. Zapewniono 
doprowadzenie wody do instalacji obwodowej w dwóch miejscach możliwe oddalonych, 
przeciwległych względem siebie. 

Hydranty wewnętrzne spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących tych 
urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). 

Hydranty 25 z wężem półsztywnym wykonano na drogach ewakuacyjnych w 
pasażach i przejściach budynku oraz w klatkach schodowych. 

Hydranty 33 z wężem półsztywnym wykonano w garażach zamkniętych na 
kondygnacjach podziemnych. 

Niezależnie od instalacji hydrantowej w przedsionkach każdej z klatek schodowych 
zastosowano po jednym nawodnionym pionie zaworów hydrantowych 52. Piony te 
posiadają na każdej kondygnacji powyżej 25 m wysokości budynku oraz na kondygnacji 
poniżej parteru, po dwa zawory hydrantowe 52 natomiast na pozostałych 
kondygnacjach po jednym tego typu zaworze. Piony na najwyższej kondygnacji 
posiadają połączenie przewodem o średnicy nominalnej Dn 80. 

Zasięg hydrantów 25 i 33 w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionych 
pasaży, przejść w częściach nadziemnych, garaży, pomieszczeń magazynowych i 
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technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego 
przekraczającej 500 MJ/m2 z uwzględnieniem zasięgu hydrantów 25 i 33 wyposażonych 
w odcinek węża i prądownicę dla prądów rozproszonych stożkowych, równej 33 m; 

Wykonano monitoring (system) wykrywający użycie hydrantów zewnętrznych                                
i wewnętrznych z sygnalizacją stanu ich użycia do SOP i centrali sygnalizacji pożarowej.  

Zawory odcinające hydrantów 25, 33 i zaworów 52 są umieszczone na wysokości 
1,35±0,1 m od poziomu podłogi. 

Przed hydrantami wewnętrznymi zapewniono dostateczną przestrzeń do 
rozwinięcia linii gaśniczej. 

Minimalna wykonana wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy 
wynosi: 

 dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s; 
 dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s; 
 dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s; 

Ciśnienie na zaworze hydrantu wewnętrznego zapewnia wydajność określoną wyżej 
dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy 
dyszy prądownicy wynoszącej 15 i 30 mm. 

Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i 
opory hydrauliczne, dla wydajności określonej wyżej, nie jest mniejsze niż 0,2 MPa. 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie 
przekracza 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 52 nie przekracza 
0,7 MPa. 

Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje 
się hydranty wewnętrzne, wynoszą co najmniej: 

 DN 25 - dla hydrantów 25; 
 DN 50 - dla hydrantów 33, 52 i zaworów 52; 

W instalacji suchej czas pojawienia się wody na najbardziej niekorzystnie 
położonym hydrancie nie przekracza 3 minut licząc od momentu uruchomienia 
hydrantu. 

Zapewniono doprowadzenie wody do przewodów zasilających instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej co najmniej z dwóch stron, w miejscach możliwie 
najbardziej odległych od siebie, ponieważ: 

 liczba pionów w obiekcie, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 
trzy; 

 na przewodach obwodowych zainstalowano więcej niż pięć hydrantów 
wewnętrznych. 

Zapewniono możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów 
zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy 
doprowadzeniami wyżej wymienionymi. 
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6.5. BMS. 

System zarządzania budynkiem dotyczy: 

- instalacji elektrycznej, 
- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
- monitoringu oddymiania. 

Instalacje te współpracują razem na obiekcie stanowią nierozerwalną całość jako 
zintegrowany system. Zastosowano komunikacje pozwalającą wymieniać dane peer to 
peer. Komunikacja ta polega na tym, że sterowniki umiejscowione w różnych szafach 
sterowniczych wymieniają dane bezpośrednio między sobą bez udziału jednostki 
nadrzędnej, jej brak lub awaria nie ma najmniejszego wpływu na poprawność działania 
systemu.  
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VI. ZASADY SERWISOWANIA I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA 
BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA W OBIEKCIE. 

1. System sygnalizacji pożarowej. 

  System SSP powinien być konserwowany przez uprawnioną firmę, również w 
okresie po gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie wszystkich czujek 
dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie ROP-ów poprzez wciśnięcie przycisków, 
sprawdzenie sygnalizatorów oraz napięcia akumulatorów .  

W celu ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie 
kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie 
powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy 
obiekt jest użytkowany, czy też nie.  

Konserwacja powinna być prowadzona wyłącznie przez osoby właściwie 
przeszkolone, które są również specjalistami w zakresie kontroli, obsługi technicznej i 
napraw instalacji.  

Właściwe przeszkolenie oznacza, że osoby te powinny być przeszkolone również 
przez producenta lub dostawcę systemu.   

Książka eksploatacji powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla osób 
upoważnionych (najlepiej w pomieszczeniu CSP lub w pobliżu). W książce należy 
odnotować wszystkie zdarzenia związane z instalacją.   

Protokół każdej kontroli okresowej powinien być wystawiony na piśmie. Fakt 
kontroli powinien być odnotowany w książce eksploatacji instalacji.  

Prace przeprowadzone przy instalacji należy odnotować w książce eksploatacji. 
Szczegóły prac powinny być zapisane, albo w książce eksploatacji, albo oddzielnie i 
przechowywane razem z dokumentacją instalacji.  

Po zakończeniu kwartalnej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za 
przeprowadzenie prób powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej podpisany protokół 
przeprowadzenia prób wraz z informacją,  że o wykrytych wadach instalacji została 
zawiadomiona osoba odpowiedzialna.  
 
Obsługa codzienna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy 
sprawdzono:  

− wskazania stanu dozorowania central CSP, lub czy każde odchylenie od stanu 
dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji,  

− podjęte odpowiednie działania po każdym alarmie zarejestrowanym z 
poprzedniego dnia,  

− prawidłowy stan dozorowania instalacji po wyłączeniu, przeglądzie lub 
wykasowanej sygnalizacji, ta została przywrócona do stanu dozorowania.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce 
eksploatacji oraz możliwie szybko usunięta.     
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Obsługa miesięczna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:  
− zagwarantować wystarczający zapas papieru, taśmy dla drukarki systemowej,  
− przeprowadzić test wskaźników optycznych, a każdy fakt niesprawności jakiegoś 

wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji.  
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce 

eksploatacji i możliwie szybko usunięta.  
 
Obsługa kwartalna:  

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na 
każde trzy miesiące, osoba kompetentna:  

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

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

− sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;  
− sprawdziła zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy 

drzwi;  
− tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży 

pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego;  
− przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub 

producenta;  
− dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub 

jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia 
czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych.  

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

Obsługa roczna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, 
specjalista:  

− przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,  
− sprawdził każda czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

UWAGA:  Chociaż  każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się  
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.  

− sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych.  

UWAGA:   Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom.  

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

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

− sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.  

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

Przeglądy okresowe i obsługa techniczna nie mogą powodować alarmów 
fałszywych.  

Jeżeli podczas przeglądów będzie kontrolowane łącze do oddalonego centrum 
alarmowego, to przed przeprowadzeniem prób należy powiadomić o tym centrum.     

Ludzie przebywający w obiekcie powinni być powiadomieni przed każdą próbą 
instalacji, która może spowodować zadziałanie urządzeń alarmowych.  

Przeglądy okresowe i obsługa techniczna nie mogą powodować niepożądanego 
uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczającego.  

Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, to: 

 przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, ale też 
inne urządzenia, 

 powinny zostać wyłączone, chyba, że próba ma na celu również sprawdzenie 
tych urządzeń.  

 Jeżeli instalacja sygnalizacji pożarowej automatycznie uruchamia drzwi 
pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby ludzie znajdujący się w 
obiekcie zostali poinformowani o możliwych skutkach prób.  
 
Uwagi dla użytkownika: 

Zainstalowanie systemu alarmowego pożaru nie zwalnia użytkownika obiektu od 
przestrzegania odpowiednich przepisów pożarowych i porządkowych.  

W pomieszczeniu, w którym znajduje się centralka umieszczono:  
− plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,  
− opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,  
− protokoły z pomiarów,  
− książkę eksploatacji uszkodzeń i awarii systemu.  

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną 
za nadzór nad systemem. Ponadto zaleca się przekazać system w konserwację 
specjalistycznemu zakładowi. Należy dopilnować odpowiedniego przeszkolenia 
personelu pracującego w całym obiekcie.  

Odpowiedzialność: 

Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, 
powinna wyznaczyć jedną lub więcej osób fizycznych, które będą odpowiedzialne za 
przeprowadzenie następujących działań:  

− zapewnienie stałej od początku wdrażania i przez cały okres eksploatacji, 
zgodności systemu z zaleceniami PN 54 oraz z zaleceniami jednostki uznającej,  

− opracowania procedur postępowania na wypadek wszystkich alarmów oraz 
zgłoszeń uszkodzeniowych i innych zdarzeń wywołanych przez instalację,  

− przeszkolenie personelu,  
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− utrzymanie sprawności instalacji,  
− utrzymanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół i poniżej każdej czujki,  
− usuwanie przeszkód, które mogłyby ograniczyć ruch produktów spalania do 

czujek,  
− zapewnienie wolnego dostępu do ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  
− zapobieganie alarmom fałszywym przez podejmowanie  odpowiednich  środków 

zaradczych przed zadziałaniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, 
spawanie, piłowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;  

− zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli zaistnieją istotne zmiany 
przeznaczenia lub konfiguracji budynków;  

− prowadzenie książki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeń 
wywoływanych przez instalację lub wpływających na nią;  

− zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we właściwych odstępach 
czasu;  

− zapewnienie właściwej obsługi instalacji powstaniu uszkodzenia, pożaru lub 
innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na instalację.  

 Nazwisko (-a) osoby (osób) odpowiedzialnej (-ych) powinno (-y) być zapisane w 
książce eksploatacji i na bieżąco aktualizowane. Jeżeli osoba sprawująca nadzór nad tą 
częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, nie wyznaczy  żadnej osoby 
odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna być wykazana jako osoba 
odpowiedzialna.   

Niektóre lub wszystkie obowiązki mogą być scedowane w trybie umowy na inną 
osobę fizyczną lub prawną (np. instalatora lub prowadzącą konserwację).  

Niniejsza instrukcja nie określa podziału odpowiedzialności w takiej sytuacji.  
Odpowiedzialność za konserwację instalacji sygnalizacji pożarowej spoczywa ona 

na użytkowniku i/lub właścicielu instalacji. 

2. Instalacja tryskaczowa. 

W budynku Hali Widowiskowo – Sportowej zastosowano stałe urządzenia gaśnicze 
wodne tryskaczowe z tryskaczami szybkiego reagowania (RTI<50) w obrębie całego 
budynku.  

Urządzenia tryskaczowe zostały zaprojektowane wg standardu: PN-EN 
12845+A2:2010 „Stałe urządzenia gaśnicze — Automatyczne urządzenia tryskaczowe – 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja”. 

Zastosowana zostanie pełna ochrona tryskaczowa budynków wraz z 
kondygnacjami podziemnymi oraz garażem. 

Sygnał zadziałania instalacji tryskaczowej przekazywany będzie do Straży Pożarnej 
w ramach monitoringu jako sygnał alarmu pożarowego.  

Zgodnie z wytycznymi PN-EN w czasie eksploatacji instalacji na bieżąco należy 
wykonywać następujące czynności kontrolne: 

1. codziennie : 
- sprawdzenie napełnienia zbiornika, 
- sprawdzenie ciśnienia i poziomu w zbiorniku hydroforowym, 
- działanie urządzeń grzewczych (podczas sezonu grzewczego). 

W przypadku urządzeń których gotowość pracy jest monitorowana można 
zrezygnować z kontroli codziennych, jednak muszą być one wykonywane minimum raz 
na tydzień. 
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2. co tydzień : 
- sprawdzenie urządzenia alarmowego, 
- sprawdzenie automatycznego rozruchu pomp, 
- sprawdzenie przesyłania alarmu do straży pożarnej. 

3. co miesiąc : 
- sprawdzenie wzrokowe stanu sieci przewodów rurowych, tryskaczy i mocowań, 
- sprawdzenie urządzeń uzupełniania, napełniania, 
- próba działania urządzeń napełniania, 
- próba działania urządzenia monitorującego, 
- sprawdzenie wysokości składowania. 

4. kwartalnie  (nie rzadziej niż co 13 tygodni): 
- sprawdzenie kwalifikacji do klas zagrożenia pożarowego, 
- sprawdzenie tryskaczy, 
- sprawdzenie przewodów rurowych i ich uchwytów, 
- sprawdzenie zasilania wodą i przynależnych im urządzeń alarmowych, 
- sprawdzenie zasilania energią elektryczną, 
- sprawdzenie elementów armatury odcinającej, 
- sprawdzenie wskaźników przepływu, 
- sprawdzenie części zapasowych. 

5. co pół roku : 
- sprawdzenie zaworów kontrolno – alarmowych powietrznych, 
- sprawdzenie przesyłania alarmu do straży pożarnej, 

6. co rok : 
- sprawdzenie wydajności pomp, 
- sprawdzenie armatury regulującej wielkość dopływu do zbiorników, 
- sprawdzenie filtrów po stronie ssawnej 

7. co 3 lata : 
- sprawdzenie zbiorników zapasu i hydroforu, 
- sprawdzenie armatury odcinającej, zaworów zwrotnych i zaworów kontrolno – 

alarmowych. 

8. co 15 lat  - opróżnienie zbiorników wody, oczyszczenie i sprawdzenie od środka, 

9. co 25/12,5 lat - sprawdzenie całej sieci przewodów rurowych i urządzeń 
tryskaczowych wodnych, a po 12,5 latach urządzeń tryskaczowych powietrznych. 

Z powyższych czynności należy sporządzać wpisy do książki eksploatacji instalacji 
tryskaczowej.  

W pomieszczeniu zaworów kontrolno – alarmowych należy przechowywać 
zapasowe tryskacze w ilości nie mniejszej niż 24 przy urządzeniach w klasie OH i 36 w 
przypadku urządzeń HHS. Stan tryskaczy zapasowych po pobraniu powinien być 
natychmiast uzupełniony.         

W pomieszczeniu tym (odpowiednio dla danych sekcji) powinien znajdować się 
również schemat instalacji i szczegółowa instrukcja obsługi.  

Ewentualna wymiana elementów instalacji może być dokonywana tylko na 
elementy nowe dopuszczone do obrotu i stosowania i zgodne z wymaganymi 
parametrami technicznymi i jakościowymi. 
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3. Oświetlenie ewakuacyjne. 

RODZAJ TESTU – ZAKRES: 

Test codzienny 

Wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być sprawdzane 
wzrokowo. Inspekcja wzrokowa wskaźników ma rozpoznać stan gotowości systemu do 
pracy oraz rozpoznać, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. 

Test comiesięczny 

Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki krótkotrwałych 
testów należy rejestrować. 

Zakres: 

a)  Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku 
wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez 
symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do 
upewnienia się, że każda lampa świeci. Podczas tego okresu należy sprawdzać 
wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są 
czyste oraz, czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu każdego testu okresowego 
zaleca się przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie 
każdej lampki kontrolnej lub urządzenia w celu upewnienia się, że wskazują 
one na przywrócenie zasilania podstawowego. 

b)  Dodatkowo do a), w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy 
sprawdzić prawidłowość działania systemu monitorowania. 

c)  Dodatkowo do a), w przypadku zespołu generatorów, należy odnieść się do 
wymagań wg ISO 8528-12. 

 
Test coroczny 

Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki pełnych 
znamionowych testów czasu trwania należy rejestrować. 

Zakres: 

a)  Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować 
przez taki czas, jak dla testów comiesięcznych, jednakże w przypadku pełnego 
znamionowego czasu trwania –zgodnie z instrukcją producenta. 

b) Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą 
lampkę kontrolną lub urządzenie w celu upewnienia się, że wskazują one na 
przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie poprawności 
działania układu testowania. 

c)  W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki. 
d) Dodatkowo, w przypadku zespołu generatorów, należy odnieść się do 

wymagań wg ISO 8528 - 12. 
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4. Hydranty wewnętrzne. 

Doroczne przeglądy i konserwacje: 

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzone przez osobę kompetentną. 
Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, poddany ciśnieniu i sprawdzić 
następujące punkty czy: 

a) Urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie są 
skorodowane lub przeciekające. 

b) Instrukcje obsługi są czyste i czytelne. 
c) Miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane. 
d) Mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie 

zamontowane. 
e) Wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika 

przepływu oraz miernika ciśnienia). 
f) Miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim 

zakresie pomiarowym. 
g) Wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia 

czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony 
na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. 

h) Zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte. 
i) Koszyk wężowy obraca się lekko w obu kierunkach. 
j) Dla wychylonego koszyka wężowego sprawdzić, czy obraca się łatwo i czy 

wychyla się o 180o. 
k) Dla ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa 

łatwo i prawidłowo. 
l) Dla zwijadeł automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidłowa 

oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa. 
m) Stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną 

uwagę zwrócić  na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub 
zniszczenia. 

n) Jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i 
czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają. 

o) Prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. 
p) Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany 

„USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym 
użytkownika/właściciela. 

Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży 

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

Przegląd i konserwację hydrantów należy zlecić firmie specjalistycznej, w miarę 
możliwości posiadającej certyfikat na usługi w tym zakresie. 

Dokumentowanie przeglądów i konserwacji 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydrantu wewnętrzne 
powinny być przez kompetentne osoby oznakowane „SPRAWDZONE”. Osoba 
odpowiedzialna (Inspektor ds. BHP i Ppoż.) powinien przechowywać trwałe zapisy o 
wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zwierać: 
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- datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów; 
- wyniki testów; 
- wykaz i datę zainstalowania części zamiennych; 
- dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane; 
- datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów; 
- wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i/lub z 

wężem płasko składanym. 
Z przeprowadzonej kontroli i konserwacji hydrantów wewnętrznych należy 

sporządzić protokół, który przechowywany będzie u Inspektora ds. BHP i P.poż.. 
 Zauważone podczas kontroli i konserwacji usterki powinny być niezwłocznie 
usunięte.   

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne 
powinny być przez kompetentne osoby oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. 

Odpowiedzialnym za terminową kontrolę wyżej wymienionego sprzętu jest 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.  

5. Ochrona przed zadymieniem. 

Zakres konserwacji instalacji oddymiającej w klatce schodowej:  
Konserwacja bieżąca. 

Konserwacja bieżąca, którą przeprowadza użytkownik polega na sprawdzeniu 
stanu ogólnego:  

- czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów 
korozji, 

- czy są poprawnie osadzone i zamykają się bez oporu, 
- czy nie są blokowane lub zastawiane. 

Przegląd okresowy.  

Konserwację i przegląd okresowy przez firmę upoważnioną należy przeprowadzać 
co najmniej raz na 6 miesięcy zgodnie z zaleceniem producenta.  

Przegląd okresowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi, 
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem drzwi (luz musi 

wynosić 5 mm  1,5 mm), 
- sprawdzenie powłoki lakierniczej, 
- sprawdzenie mocowania i działania zamków, 
- sprawdzeniu czy nie ma luzów na śrubach mocujących zawiasy i przykręceniu 

ich, 
- sprawdzić stan mosiężnej podkładki łożyskowej w zawiasach (zużytą wymienić 

na nową) 
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej czy nie są uszkodzone lub zużyte 

(ewentualnie wymienić na nowe), 
- sprawdzeniu działania samozamykaczy, skrzydło otwarte pod kątem 45O 

powinno się swobodnie zamykać, 
- regulację samozamykaczy, 
- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych , 
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego, po przeglądzie należy 

wymienić lub naprawić części uszkodzone lub zużyte przez uprawnioną firmę. 
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6. Dźwiękowy system ostrzegawczy. 

Podając w instrukcjach obsługi systemu, czynności które należy wykonać zgodnie z 
ustalonymi, dobrze wypróbowanymi procedurami, powinno być możliwie uzyskanie 
szybkich odwołań się, raczej w formie dobitnie wyrażanych i trwale wyświetlanych 
informacji na każdym stanowisku sterowniczym. 

Jeżeli jest to możliwe, zaleca się, stosowanie piktogramów, a tam gdzie jest 
potrzebny tekst, zaleca się, aby był on zrozumiały, czytelny i w preferowanym(ch) 
języku(ach). 

Instrukcje obsługi powinny być aktualizowane po uzupełnieniach lub 
modyfikacjach systemu, ewentualnie wykorzystując praktyczne doświadczenia albo po 
nowelizacji procedur. 

Instrukcja powinna zawierać: 

- funkcjonalne działanie systemu, 
- czynności, które podejmuje się w przypadku uszkodzenia systemu. 

Należy dołączyć związane z instrukcją kopie instrukcji eksploatacyjnych. 

Przechowywane dokumenty 

Zapisy dotyczące instalacji, dziennik operacyjny i notatki dotyczące konserwacji 
powinny być przechowywane - przez użytkownika i/lub firmę przeprowadzającą 
konserwację, zaangażowaną przez użytkownika. Powinny się w nich znajdować co 
najmniej informacje na niżej podane tematy: 

a) Instalacja: 

1. wyszczególnienie lokalizacji wszystkich elementów sprzętu, 
2. pomiary funkcjonowania zainstalowanego systemu, łącznie z: 

- pomiarami głośników obciążonych przez układ w trybie zagrożenia, 
- ustawieniem każdego regulowanego elementu systemu, łącznie z poziomem 

wyjściowym wzmacniaczy mocy, 
- poziomami ciśnienia dźwięku, 
- poziomami zrozumiałości. 

b) Dziennik operacyjny: 

Dziennik operacyjny w sztywnych okładkach powinien być przechowywany i zaleca 
się aby, był w nim pełny zapis dotyczący użytkowania systemu i okoliczności wszystkich 
uszkodzeń, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie zapisami, włączając w to: 

1. daty i czasy użytkowania systemu, 
2. szczegóły sprawdzeń i wykonane badania okresowe, 
3. czas i datę wystąpienia każdego uszkodzenia, 
4. szczegóły znalezienia uszkodzenia i okoliczności jego znalezienia (na przykład 

podczas okresowej konserwacji), 
5. działania prowadzące do usunięcia usterki lub wykonania naprawy, 
6. datę, czas i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę systemu, 
7. podpis osoby odpowiedzialnej, jeśli zdarzyło się jakiekolwiek uszkodzenie lub 

zostało ono naprawione. 
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Konserwacja. 

Powinna być ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, 
wtórnego testowania sytemu dźwiękowego i sprzętu według zaleceń konstruktora 
systemu wspólnie z producentem oraz zgodnie z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi i krajowymi. Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba 
przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji. Należy 
wyznaczyć odpowiedzialną osobę aby mieć pewność, że procedura ta będzie 
przebiegała prawidłowo. 

Instrukcje dotyczące konserwacji. 

Zaleca się, aby w umieszczonej w sztywnych okładkach instrukcji dotyczącej 
konserwacji były podawane szczegóły wszystkich prac wymaganych do konserwacji 
instalacji i sprzętu, we właściwym porządku ich wykonywania, zawierające określone 
kryteria funkcjonowania i wszystkie inne wymagania według niniejszej normy i innych 
odpowiednich norm międzynarodowych i krajowych. Zaleca się ustalanie, w sposób 
jasny: 

a. metody konserwacji, 
b. kolejności odnoszącej się do konserwacji, 
c. identyfikacji części wymagających konserwacji, przez podanie lokalizacji 

poszczególnych elementów na rysunkach razem z fabrycznymi numerami 
lokalizacji producenta oraz adresów, numerów telefonów i faksów dostawców 
materiałów i części, 

d. oryginalnej wersji katalogów sprzętu i materiałów, 
e. list i lokalizacji części zapasowych, 
f. list i lokalizacji narzędzi specjalnych. 

Zaleca się, aby instrukcje konserwacji zawierały również: 

g. certyfikaty badań, które są wymagane podczas kontroli przez odnośne władze, 
h. komplet dokumentacji montażowej. 
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VII. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową budynku sprawuje bezpośrednio 
Dyrektor zarządzający budynkiem Hali Widowiskowo – Sportowej w 
Krakowie Czyżynach przy ulicy Lema. 

2. Sprawy ochrony przeciwpożarowej w budynku  prowadzi osoba 
upoważniona przez Dyrektora. 

3. Zadania szczegółowe pracowników i zajmowanego stanowiska określono 
w dalszej części instrukcji. 

 

Obowiązki pracowników. 
 
Obowiązki Dyrektora: 

1. Dyrektor Hali Widowiskowo - Sportowej zobowiązany jest do: 

- organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie,  
- zapewnienia przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, 

instalacyjnych i technologicznych w budynku, 
- zapewnienia wyposażenie budynku i terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy 

oraz środki gaśnicze, 
- zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie  lub na terenie 

bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, 
- przygotowania obiektu  i  terenu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, 
- ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 
- zapewnienia zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 
- prawidłowej realizacji planów dostosowania budynku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, o ile będą sporządzane z uwagi na okoliczności, 
- rozpatrywania i wdrażanie wniosków zmierzających do poprawy stanu 

bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, zgłaszanych przez osobę 
prowadzącą sprawy ochrony przeciwpożarowej, nadzoru wszystkich szczebli 
oraz pozostałych pracowników, 

- zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, 

- nadzorowania przestrzegania przez osoby zatrudnione w obiekcie przepisów 
przeciwpożarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli, 

- okresowego rozpatrywania stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
obiekcie. 

Obowiązki Kierownika – technika obiektu: 

Kierownik – technik  zobowiązany jest do: 

- znajomości i stosowania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w 
szczególności dotyczących prawidłowego utrzymania i eksploatacji  budynku , 
urządzeń technologicznych i istniejących w budynku instalacji, jak również 
kontrolowania przestrzegania tych przepisów, 

- nadzoru nad instalacjami: elektryczną, odgromową, uziemiającą, łączności, 
ogrzewczą, wentylacyjną, sygnalizacji pożaru, tryskaczową, wodociągową 
ppoż., kanalizacyjną, kontrolno - pomiarowymi - w przypadku instalacji 
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wykonanej w całym budynku do egzekwowania sprawności technicznej, 
terminów przeglądów itp.),  

- dokonywania przeglądów tych instalacji i prowadzenia dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

- utrzymywania instalacji w należytym stanie technicznym, a w razie potrzeby 
do przeprowadzenia ich modernizacji, 

- realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych przeglądów i kontroli i 
instalacji, 

- ustalania form instruktażu i szkolenia konserwatorów, 
- współdziałania z pracownikami sprawującymi funkcje kierownicze  i 

pracownikiem prowadzącym sprawy  ppoż. w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego urządzeń, instalacji, i pomieszczeń, 

- określania zasad postępowania w przypadku awarii urządzeń i instalacji. 
- prognozowania  zagrożenia wywołanego zewnętrznymi awariami lub aktami 

o charakterze dywersyjnym, 
- uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej założeń techniczno-

ekonomicznych inwestycji budowlanych, 
- uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów 

branżowych, 
- uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej wszelkich zmian w 

założeniach techniczno-ekonomicznych i w projektach, 
- zapoznania wykonawców z postanowieniami niniejszej instrukcji, 
- realizacji zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisanych do 

dziennika budowy, 
- uzyskania wszystkich wymaganych przy odbiorze przez Komendę Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej protokołów pomiarów i sprawdzeń. 

Obowiązki pracownika prowadzącego sprawy  bhp i ppoż.: 
 Pracownik prowadzący sprawy  ppoż. zobowiązany jest do: 

- kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz prowadzenia działalności propagandowej w tym 
zakresie, 

- opracowania projektów rozmieszczenia sprzętu pożarniczego, oraz nadzór 
nad właściwą i terminową konserwacją tego sprzętu,  

- uczestniczenia w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoż., prowadzonych przez  
jednostkę nadrzędną lub osobę upoważnioną, 

- wyposażania budynku w sprzęt gaśniczy i ratowniczy, 
- wyposażania obiektu w instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

(alarmowe), 
- wyposażania obiektu w pożarnicze tablice informacyjne, 
- współpracy z Kadrą kierowniczą obiektu  w zakresie określania sposobu  

zabezpieczenia ppoż. pomieszczeń i prowadzonych w tych pomieszczeniach 
czynności, 

- opiniowania pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż. 
projektów modernizacji pomieszczeń i procesów technologicznych oraz 
uzgadniania zabezpieczeń ppoż., 

- zgłaszania kierownictwu jednostki organizacyjnej wniosków w zakresie 
zabezpieczenia ppoż., 
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- współpracy z  Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie , 
- nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych, 
- prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną ppoż., zawierającej m.in. 

protokoły kontroli i meldunki o realizacji zaleceń pokontrolnych, wykazy 
sprzętu pożarniczego i plan jego rozmieszczenia, plany dostosowania 
obiektów do wymagań ochrony ppoż., 

- rozpatrywania wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa 
pożarowego w budynku, wpływających od pracowników, i przedstawienia ich 
Dyrektorowi do akceptacji. 

Obowiązki pracowników ochrony: 

 Pracownicy ochrony zobowiązani są do: 

- uwzględnianie w planach zabezpieczenia budynku wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, a w szczególności zagadnień ewakuacji, 

- zapewnienia kontrolowania całego obiektu, a w szczególności miejsc, w 
których występuje duże zagrożenie pożarowe, lub w których prowadzono 
prace pożarowo niebezpieczne, 

- ścisłego współdziałania z Kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie 
kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego po zakończeniu prac 
remontowych, zwłaszcza gdy były to prace pożarowo - niebezpieczne, 

- realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisanych do książki 
służby lub zleconych przez przełożonych, 

- znajomości rozmieszczenia środków alarmowania i sposobu ich użycia, 
- znajomości miejsca przechowywania kluczy do pomieszczeń i zasad 

postępowania w przypadku konieczności ich użycia, 
- interweniowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ppoż. przez 

dowolne osoby przebywające w budynku, 
- znajomości zasad ewakuacji ludzi oraz zasad ewakuacji mienia z miejsc o 

szczególnym znaczeniu, 
- znajomości budynku oraz  informacji ułatwiających interwencję Straży 

Pożarnej, 
- natychmiastowego powiadamiania o zaistniałym pożarze lub innym 

miejscowym zagrożeniu przełożonych, 
- ogłaszania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia alarmu z 

równoczesnym wezwaniem Straży Pożarnej oraz do podjęcia akcji 
ratowniczo-gaśniczej wszystkimi dostępnymi środkami, 

- w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, do wydania zakazu 
wstępu do obiektu osobom niezatrudnionym, za wyjątkiem upoważnionych 
pracowników jednostek nadrzędnych oraz osób uprawnionych do gaszenia  
pożaru, 

- wskazania straży pożarnej miejsca pożaru (innego miejscowego zagrożenia), 
sposobu dojścia do ognia, punktów poboru wody, miejsc przechowywania 
środków neutralizacyjnych, telefonów itp., 

- utrzymanie ładu i porządku w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, 
- zabezpieczenia pogorzeliska lub miejsca zdarzenia. 
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Obowiązki  wszystkich pracowników: 

        Wszyscy pracownicy zobowiązani są do: 

- przestrzegania przepisów ppoż., 
- uczestniczenia w szkoleniach ppoż. i poddawania się sprawdzianom wiedzy, 
- realizacji poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu 

bezpieczeństwa pożarowego w budynku, 
- utrzymywania należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego 

otoczeniu, 
- prawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, a w 

szczególności przestrzegania zakazów samodzielnego "naprawiania" 
bezpieczników, użytkowania urządzeń grzejnych nie mających związku z 
wykonywaną pracą oraz umieszczania na punktach świetlnych osłon i 
dekoracji z materiałów palnych,  

- posiadania umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
- przestrzegania warunków bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji, 
- znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru, 
- zgłaszania przełożonym lub upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu 

sprawy  ppoż. zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
ppoż., 

- uczestniczenia w akcjach gaśniczych i ratowniczych w przypadku pożaru lub 
innego miejscowego zagrożenia. 
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VIII. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO 
MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I DROGI JEGO 
ROZPRZESTRZENIANIA. 

1.  Potencjalne źródła powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

Pożary najczęściej powstają tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa jest źle 
zorganizowana, a znajomość przepisów, zagadnień profilaktycznych jest obca ogółowi 
pracowników, bądź też przepisy z tej dziedziny nie są przestrzegane, a wręcz 
lekceważone. Możliwość  szybkiego  rozprzestrzeniania  się  płomieni,  a  co  za  tym  
idzie  błyskawiczne  przemieszczanie  się  dymów  i  gazów  pożarowych  przy  
jednoczesnym  wydłużeniu  dróg  ewakuacji  prowadzących  do  bezpiecznego  obszaru  
stwarza  szereg  nieznanych  wcześniej  przeszkód  dla  działań  zmierzających do  
zapewnienia  odpowiedniego  stopnia  ochrony  ludziom  przebywającym  w  obiektach  
tego  typu.   

Źródłami pożaru w budynku mogą być: 

1. Stany awaryjne urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 
- zwarcia, 
- przeciążenia, 
- przepięcia. 

2. Stany awaryjne urządzeń technologicznych, w których są przechowywane, 
przerabiane lub stosowane materiały palne, a w szczególności ciecze i gazy 
palne. 

3. Nieprzestrzeganie wymagań ochrony ppoż.  wymienionych w instrukcjach 
technologiczno-ruchowych. 

4. Brak nadzoru i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, uziemiających, odgromowych i zabezpieczających. 

5. Nieprzestrzeganie przepisów ppoż. 
6. Zaprószenie ognia przez użytkowników obiektu. 
7. Zaprószenie ognia podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. 
8. Umyślne podpalenie. 

Źródłami innych miejscowych zagrożeń, pochodzących od otoczenia mogą być: 

1. Nieprzestrzeganie instrukcji technologiczno-ruchowych obowiązujących 
podczas transportu i stosowania substancji, które mogą stanowić zagrożenie 
dla życia zdrowia lub mienia. 

2. Brak nadzoru i konserwacji urządzeń technologicznych i instalacji. 
3. Niesprawność urządzeń zabezpieczających. 
4. Nieostrożność w obchodzeniu się z substancjami stwarzającymi zagrożenie. 
5. Błędy w obsłudze urządzeń. 

W budynku należy uwzględnić możliwość innych zagrożeń wywołanych celowo, 
takich jak spowodowanie silnego zadymienia poprzez wrzucenie świecy dymnej, 
wrzucenie pojemników z gazami łzawiącymi lub obezwładniającymi, podrzucenie 
substancji zapachowych, toksycznych itp, napad rabunkowy. 
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2.  Drogi rozprzestrzeniania się pożaru. 

1. W kierunku poziomym pożar rozprzestrzenia się wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach. 

2.  W kierunku pionowym pożar rozprzestrzenia się poprzez: 
- nie wydzielone pożarowo klatki schodowe, 
- oknami po elewacji budynku, 
- kanałami wentylacji. 

3. Pożar może rozprzestrzeniać się również poprzez systemy połączeń 
technologicznych między pomieszczeniami. 

3. Inne miejscowe zagrożenia.  

Praktycznie mogą powstać tylko w przypadku objęcia budynku strefą zagrożenia w 
wypadku działań o charakterze dywersyjnym lub awarii zewnętrznej. 
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IX. ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU POŻARÓW. 
 Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należy zapobieganie 
możliwości powstania pożaru i miejscowego zagrożenia. W tym celu należy ściśle 
przestrzegać przepisy przeciwpożarowe oraz postanowienia niniejszej instrukcji. Do 
szczegółowych zadań w tym zakresie należy: 

- Właściwe wyposażenie obiektu w sprzęt pożarniczy oraz utrzymywanie go w 
stałej sprawności poprzez poddawanie okresowym przeglądom legalizacyjnym. 

- Poddawanie okresowym badaniom i specjalistycznym pomiarom instalacji 
elektrycznych. Badania i pomiary może wykonać wyłącznie osoba lub firma 
posiadająca wymagane uprawnienia. Z wykonywanych pomiarów należy 
sporządzić protokół. 

- Stosowanie do wystroju wnętrz materiałów co najmniej trudno zapalnych, nie 
kapiących i nie wydzielających toksycznych gazów pod wpływem wysokiej 
temperatury. 

- Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas prac remontowych ze 
szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych z otwartym ogniem lub przy 
użyciu materiałów łatwopalnych. 

- Przestrzeganie  instrukcji obsługi urządzeń. 
- Codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń i natychmiastowe zgłaszanie 

zauważonych usterek kierownictwu. 
- Okresowe prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla 

wszystkich pracowników. 
- Zwracanie uwagi wszystkim osobom nie stosującym się do przepisów 

przeciwpożarowych. 

W obiekcie i na terenie przyległym  zabrania się  
wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, 
jego rozprzestrzenianie się i utrudnienia prowadzenia 
działania ratowniczego lub ewakuacji, a  w  szczególności: 

- Używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych. 
- Porzucania niedopałków papierosów i zapałek na podłogę, do koszy na śmieci, 

itp., a pomieszczenia w których nie obowiązuje zakaz palenia tytoniu powinny 
być zaopatrzone w niepalne popielniczki. 

- Użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na 
podłożu palnym, w odległości mniejszej niż 50 cm od wszelkich materiałów 
palnych, oraz pozostawiania ich włączonych do sieci elektrycznej bez dozoru.  

- Przechowywania (składowania) materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 
cm od innych urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą 
nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C.. 

- Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych. 
- Używania cieczy łatwo zapalnych jak benzyna, spirytus, denaturat, nafta, itp. np. 

do zmywania, rozcieńczania, czyszczenia, itp. 
- Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

celom ewakuacji. 
- Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie. 
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Zabrania się uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: 

 urządzeń przeciwpożarowych takich jak: gaśnice, hydranty wewnętrzne, 
urządzenia alarmowe, itp., 

 wyjść ewakuacyjnych, 
 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz 

przeciwpożarowego wyłącznika   prąd elektrycznego, 
 dokonywania samodzielnych napraw instalacji elektrycznej, w tym naprawy 

uszkodzonych bezpieczników, 
 pozostawiania po zakończonej pracy włączonych urządzeń nie 

przystosowanych do pracy ciągłej. 

Zabrania się używania w pomieszczeniach materiałów niebezpiecznych pożarowo, tj.: 

 cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 550C, 
 gazów palnych, 
 ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu, 
 ciał wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, 
 materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

Ponad wyżej wymienione zasady, w celu ograniczenia możliwości powstania 
pożaru osoba Zarządzająca oraz każdy zatrudniony w obiekcie zobowiązany 
jest do: 

 odbycia szkolenia przeciwpożarowego, 
 znajomości przepisów przeciwpożarowych i ich przestrzegania, 
 znajomości sposobów alarmowania straży pożarnych, 
 znajomości zasad użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego i środków 

gaśniczych, 
 dbałości o właściwy stan zabezpieczeń przeciwpożarowych na swoim 

stanowisku pracy, 
 niezwłocznego usuwania źródeł zagrożenia pożarowego, co także odnosi się 

do klientów, których należy bacznie obserwować czy swoim zachowaniem nie 
stwarzają zagrożenia pożarowego. 
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X. ZABEZPIECZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. 
PPrraaccee  nniieebbeezzppiieecczznnee  ppoożżaarroowwoo,,  jjaakk  nnpp..::  pprraaccee  rreemmoonnttoowwoo--bbuuddoowwllaannee,,  zzwwiiąązzaannee  

zz  uużżyycciieemm  ooggnniiaa  oottwwaarrtteeggoo,,  pprroowwaaddzzoonnee  wweewwnnąąttrrzz  oobbiieekkttuu  oorraazz  nnaa  tteerreenniiee  pprrzzyylleeggłłyymm  
ddoo  nniieeggoo  nnaalleeżżyy  pprroowwaaddzziićć  ww  ssppoossóóbb  uunniieemmoożżlliiwwiiaajjąąccyy  ppoowwssttaanniiee  ppoożżaarruu  lluubb  wwyybbuucchhuu..  
PPrraaccaammii  ttyymmii  ssąą  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii::  ssppaawwaanniiee  eelleekkttrryycczznnee  ii  ggaazzoowwee,,  cciięęcciiee  mmeettaallii,,  
zzggrrzzeewwaanniiee,,  lluuttoowwaanniiee,,  iittpp..  PPrroowwaaddzzeenniiee  tteeggoo  ttyyppuu  pprraacc,,  nniieeppoowwiiąązzaannyycchh  zz  pprroocceesseemm  
pprroodduukkccyyjjnnyymm  bbaarrddzzoo  cczzęęssttoo  ppoowwoodduujjee  ppoowwssttaanniiee  ppoożżaarruu  ww  oobbiieekkcciiee..  PPoożżaarryy  ppoowwssttaajjąą  
zzaarróówwnnoo  ww  ttrraakkcciiee  pprroowwaaddzzeenniiaa  rroobbóótt  ((zzaappaalleenniiee  mmaatteerriiaałłóóww  lluubb  ppaallnnyycchh  kkoonnssttrruukkccjjii  
oobbiieekkttuu  nniieeooddppoowwiieeddnniioo  zzaabbeezzppiieecczzoonnyycchh))  oorraazz  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  pprraacc  ((bbrraakk  kkoonnttrroollii  
mmiieejjssccaa  pprraacc))..  NNaaddzzóórr  nnaadd  pprroowwaaddzzeenniieemm  tteeggoo  ttyyppuu  pprraacc  ppoowwiinniieenn  bbyyćć  sszzcczzeeggóóllnniiee  
nnaassiilloonnyy  zzee  ssttrroonnyy  zzaarrzząąddccyy  --  uużżyyttkkoowwnniikkaa  oobbiieekkttuu..  NNaalleeżżyy  ppoołłoożżyyćć  sszzcczzeeggóóllnnyy  nnaacciisskk  nnaa  
ddoobbóórr  oossóóbb  ppoossiiaaddaajjąąccyycchh  ooddppoowwiieeddnniiee  kkwwaalliiffiikkaaccjjee  oorraazz  ooddppoowwiieeddnnii  --  sspprraawwnnyy  
ii  tteerrmmiinnoowwoo  kkoonnttrroolloowwaannyy  sspprrzzęętt  ddoo  wwyykkoonnyywwaanniiaa  pprraacc  ppoożżaarroowwoo  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  ((nnpp..  
sspprrzzęętt  ssppaawwaallnniicczzyy::  aatteessttyy  ddllaa  bbuuttllii  zz  ttlleenneemm  ii  aacceettyylleenneemm,,  kkoonnttrroollaa  wwęężżyy  ssppaawwaallnniicczzyycchh,,  
bbeezzppiieecczznniikkóóww))..  

PPrrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm  wwyyżżeejj  wwyymmiieenniioonnyycchh  pprraacc  zzaarrzząąddzzaajjąąccyy  oobbiieekktteemm  oorraazz  
wwyykkoonnaawwccaa  ssąą  oobboowwiiąązzaannii::  

1. ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 
2. ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu, 
3. wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg 

oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac, 
4. zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, 
5. zaznajomić osoby wykonujące prace pożarowo niebezpieczne z zagrożeniami 

pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz 
z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub 
wybuchu. 

SSzzcczzeeggóółłoowwee  zzaassaaddyy  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweeggoo  pprraacc,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa,,  
jjaakk  rróówwnniieeżż  wwaarruunnkkii  uuzzyysskkaanniiaa  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  iicchh  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee,,  ppoowwiinniieenn  ookkrreeśślliićć  
zzaarrzząąddzzaajjąąccyy  oobbiieekktteemm  ww  „„pprroocceedduurraacchh  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzyy  wwyykkoonnyywwaanniiuu  pprraacc  ppoożżaarroowwoo  
nniieebbeezzppiieecczznnyycchh””..  

PPrrzzyykkłłaaddoowwyy  wwzzóórr  pprroottookkoołłuu  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  pprraacc  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  ppoożżaarroowwoo  
pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  zzaałłąącczznniikkuu  nnrr  11,,  aa  ww  zzaałłąącczznniikkuu  nnrr  22  --  wwzzóórr  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  pprroowwaaddzzeenniiee  
ttyycchh  pprraacc..  

PPrrzzyy  wwyykkoonnyywwaanniiuu  pprraacc  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  ppoożżaarroowwoo  nnaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  
nnaassttęęppuujjąąccyycchh  zzaassaadd::  

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

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

3. zapewnić w miejscu wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych sprzęt 
umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

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

5. używać do wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych wyłącznie sprzętu 
sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem 
pożarowym. 

Do obowiązków osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem 
pożarowym należy: 

1. znajomość obowiązujących w zakresie prowadzonych prac przepisów oraz 
nadzorowanie przestrzegania ich przez podległych pracowników, 

2. przeprowadzenie oceny zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym 
prowadzone będą prace, określenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu 
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienie się pożaru lub wybuchu oraz 
wskazanie osób realizujących te prace i odpowiedzialnych za zabezpieczenia 
miejsca po ich zakończeniu,  

3. wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym zgodnie z załącznikiem, 

4. dopilnowanie wykonania wszelkich czynności zabezpieczających wskazanych w 
rejestrze prac niebezpiecznych, 

5. wstrzymania prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji stwarzających 
niebezpieczeństwo. 

Obowiązki osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem 
pożarowym. 

Do obowiązków osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym 
należy: 

1. znajomość obowiązujących w zakresie prowadzonych prac przepisów oraz zasad 
postępowania na wypadek powstania pożaru, 

2. realizacja wszelkich przedsięwzięć zabezpieczających określonych w rejestrze 
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 

3. wyposażenie stanowiska pracy w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, 
4. przerwanie prac w przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji stwarzających 

niebezpieczeństwo, 
5. powiadomienie osób nadzorujących prowadzenie prac o ich rozpoczęciu i o 

zakończeniu prowadzenia prac, 
6. dokonanie sprawdzenia stanowiska pracy po zakończeniu prac dla stwierdzenia 

czy nie wywołały one zagrożenia. 
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Wskazania przeciwpożarowe dla prowadzenia prac spawalniczych. 
 

Przygotowanie budynków i pomieszczeń: 

 budynki „pomieszczenia lub miejsca „ w których mają się odbywać prace 
spawalnicze należy oczyścić ze wszystkich materiałów palnych, 

 palne przedmioty lub niepalne w palnych opakowaniach należy odsunąć na 
bezpieczną odległość od miejsca spawania celem uniemożliwienia 
przedostawania się odprysków spawalniczych ewentualnie zabezpieczyć przed 
działaniem odprysków spawalniczych przez osłonięcie kocami azbestowymi , 
arkuszami blachy lub w inny skuteczny sposób, 

 wszelkie materiały mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego 
znajdujące się w tym samym lub sąsiednich pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć przed zapaleniem, 

 jeśli w pobliżu miejsca spawania znajdują się otwory przelotowe, instalacyjne, 
wentylacyjne bądź inne otwory technologiczne należy je uszczelnić w celu 
niedopuszczenia się odprysków spawalniczych do innych pomieszczeń, 

 drogi ewakuacyjne i dojścia do miejsc spawania powinny gwarantować 
bezpieczną ewakuację ludzi z miejsca objętego pożarem, 

 po zakończeniu prac spawalniczych należy prowadzić dokładną kontrolę w 
rejonie spawania i w pomieszczeniach sąsiednich w celu stwierdzenia 
ewentualnych oznak powstania pożaru. Kontrolę należy prowadzić 
bezpośrednio po zakończeniu prac a następnie dwukrotnie w odstępach 4 
godzin, 

 przy określeniu wymagań przeciwpożarowych należy uwzględnić: 
   właściwości pożarowe materiałów w rejonie prowadzenia prac oraz 

konieczność i sposób ich usunięcia z pomieszczeń, 
   rodzaj urządzeń i instalacji technologicznych oraz sposób usunięcia bądź 

zabezpieczenia materiałów palnych w nich znajdujących się,  
   usunięcie wszelkich zanieczyszczeń palnych w rejonie prowadzenia prac, 
   potrzebę dokonania pomiarów stężeń par cieczy lub gazów mogących 

wytworzyć mieszaninę wybuchową w rejonie prac, 
   właściwe zabezpieczenie materiałów i urządzeń przed działaniem 

rozprysków spawalniczych, 
   sposób zabezpieczenia pomieszczeń sąsiednich bądź połączonych 

instalacjami technologicznymi, 
   przy ocenie zagrożenie należy uwzględnić również palne elementy 

konstrukcyjne budynków lub wystroju wnętrz. 

Zabezpieczenia sprzętu spawalniczego. 
 sprzęt spawalniczy powinien być w pełni sprawny technicznie i zabezpieczony 

przed możliwością zainicjowania pożaru, 
 butle z gazami technicznymi powinny być umieszczone w odległości min. 1 m 

od grzejników centralnego ogrzewania , a od źródeł ognia otwartego min. 10 
m, 

 przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych należy 
przeprowadzić kontrolę sprzętu spawalniczego i zabezpieczyć go przed 
możliwością uszkodzenia w czasie prac, 
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 węże z gazami technicznymi nie mogą przebiegać w pobliżu przewodów 
elektrycznych pod napięciem, 

 stanowisko pracy powinno być zorganizowane w taki sposób aby rozpryski 
spawalnicze nie przepalały węży gumowych ani izolacji przewodów 
elektrycznych, 

 należy zapewnić możliwość natychmiastowego odcięcia dopływu prądu w 
przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa podczas prowadzenia prac za 
pomocą agregatu elektrycznego. 

Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze. 

 każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w sprawny 
technicznie sprzęt gaśniczy, umożliwiający likwidację wszelkich źródeł ognia, 

 każde stanowisko spawalnicze  należy wyposażyć w 1 gaśnicę proszkową i 
jeden koc gaśniczy ; jeśli w rejonie prowadzenia prac występują materiały 
,które mogą się tlić i żarzyć stanowisko należy wyposażyć dodatkowo w 1 
hydronetkę wodną, 

 jeśli okoliczności stanowią inaczej stanowiska należy wyposażyć w sprzęt 
gaśniczy określony w karcie rejestru prac niebezpiecznych pożarowo. 

 
Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumie się prace wykonywane  

przy użyciu ognia otwartego (spawanie gazowe, elektryczne, lutowanie, 
zgrzewanie itp.). 

Prace niebezpieczne pożarowo, jak prace remontowo-budowlane 
związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz budynku lub na 
przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
powstanie pożaru lub wybuchu. 
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PPRRZZYYKKŁŁAADDYY  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRAACC  PPOOŻŻAARROOWWOO  
NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

 

 
Rys.1. Materiały palne, których nie można odsunąć poza zasięg rozprysków 

spawalniczych osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo:1-ekran z 
blachy, 2-koc z tworzywa szklanego. 

 

 
 
Rys.2. Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji 

budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu 
nich należy skutecznie chłodzić: 1-przewód doprowadzających wodę, 2-zwoje 
sznura z włókna szklanego, 3-koc szklany. 
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Rys.3.  Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń pozostające 
w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione materiałem 
niepalnym. 

 
 

Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy 
usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie 
potrzeby chłodzić skutecznie: 1-przewody doprowadzające wodę, 2-zwoje 
sznura z włókna szklanego. 
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Rys.5.  Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu od płomienia lub na skutek 
przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi należy 
zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1-palna ścianka, 2-niepalna wykładzina, 
3-haki podtrzymujące instalację. 

 

 
Rys.6. Sposób prawidłowego zabezpieczenia spawania metalowego elementu 

konstrukcji przechodzącego przez drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-
szczeliwo z włókna szklanego, 3-koc szklany. 
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Rys.7. Cięte lub spawane pojemniki mogące zawierać gazy lub pary palnych cieczy 

należy przed przystąpieniem do prac wypełnić gazem obojętnym np. gazami 
spalinowymi poprzez urządzenie do wyłapywania iskier: 1-urządzenie do 
wyłapywania iskier, 2-woda, 3-przewód. 

 

 
 

Rys.8.  Niewielkie pojemniki mogące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych 
zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napełniając je 
wodą. 
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XI. ZASADY ROZMIESZCZENIA I UŻYCIA PODRĘCZNEGO 
SPRZĘTU GAŚNICZEGO. 

Budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty 
gaśnicze w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi oraz 
wielkości obciążenia ogniowego. W budynku ZL jedna jednostka podręcznego sprzętu 
zawierającego co 2 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 300 m2 
powierzchni chronionej stałą instalacją gaśniczą. Dodatkowo wymaga się, aby długość 
dojścia do sprzętu nie była większa niż 30 m.  

Przy rozmieszczaniu odręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące 
zasady: 

1. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
np. przy wejściach, przy klatkach schodowych, przy przejściach, w 
korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń. 

2. W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych 
miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli jest to w danych warunkach możliwe. 

3. Miejsce usytuowania sprzętu powinno być oznakowane zgodnie z PN. 
4. Do sprzętu powinno być zapewnione dojście o szerokości co najmniej 1 m. 
5. Sprzętu nie należy umieszczać w miejscach, gdzie jest narażony na 

uszkodzenia mechaniczne, oraz w pobliżu źródeł ciepła. 

 Do gaszenia pożarów w zarodku (w początkowej fazie rozwoju) przewiduje się 
stosowanie hydrantów wewnętrznych, gaśnic proszkowych, śniegowych oraz koców 
gaśniczych. Rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dobiera się zależnie od istniejących 
w obiekcie materiałów palnych. W zależności od przeznaczenia, na każdej gaśnicy 
podaje się oznaczenia literowe podane w tabeli poniżej i piktogram.  

Oznaczenia na gaśnicach: 

Rodzaj materiału palnego Oznaczenie 
(grupa pożaru) Środek gaśniczy 

Ciała stałe pochodzenia 
organicznego, żarzące się  A Woda ,piana, proszek 

Ciecze palne, substancje 
stałe topiące się pod 
wpływem ciepła 

B 
Piana mechaniczna, 
proszek, CO2,  

Gazy palne C proszek,  CO2 

Metale (np. sód, potas, 
magnez) D proszek specjalny 

tłuszcze F piana 
 
UWAGA: Wg starych przepisów do gaszenia pożarów materiałów wymienionych w 
tabeli, w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem, mogą być stosowane gaśnice 
oznaczone indeksem E. Dodatkowo w przypadku ograniczeń podawano wartość 
napięcia, poniżej której wolno było używać gaśnicy (np. oznaczenie BCE oznaczało 
możliwość stosowania gaśnicy bez ograniczenia ze względu na napięcie, natomiast 
BCE500 oznaczało możliwość gaszenia pożarów wymienionych grup w obrębie urządzeń 
pod napięciem do 500 V). Obecnie informację o możliwości i warunkach bezpieczeństwa 
podczas gaszenia urządzeń pod napięcie podaje się na gaśnicy w formie tekstu. 
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Na terenie budynku Hali Widowiskowo - Sportowej ilości sprzętu i jego rodzaj są 
zgodne z normatywem. Należy zaznaczyć, że ze względu na zagadnienia dostępu do 
pomieszczeń i ruchu osobowego ilość sprzętu przekracza podane wyżej normatywy. 
Zagadnienie wewnętrznej instalacji wodociągowej ppoż., a zatem rozmieszczenia 
hydrantów wewnętrznych jest uregulowane innymi przepisami.  
 
Zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego 

1. Hydrant wewnętrzny. 

Jest to obudowany zespół składający się z zaworu hydrantowego, jednego  
odcinka węża pożarniczego i prądownicy. Hydranty mogą być użyte do gaszenia pożaru 
w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek gaśniczy można stosować wodę (grupa A). 

UWAGA: Gaszenie wodą pożarów w obrębie urządzeń elektrycznych pod 
napięciem jest zabronione. 

Sposób użycia hydrantu jest następujący: należy otworzyć szafkę, rozwinąć wąż, 
otworzyć zawór hydrantowy i skierować strumień wody na palące się materiały, 
zraszając powierzchnię, na której występuje proces palenia od brzegu ku środkowi. 
Przy pożarach przedmiotów ustawionych pionowo nie należy gasić od góry do dołu. 
Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby. 

2. Koc gaśniczy. 

Stanowi „płachtę” z tkaniny azbestowo-bawełnianej lub z włókna szklanego, 
całkowicie niepalną. Koce gaśnicze przechowuje się w specjalnych futerałach. Służą do 
tłumienia pożaru poprzez odcięcie dostępu powietrza do strefy spalania. Nadaje się do 
gaszenia niedużych powierzchniowo pożarów grup A,B,C. Sposób użycia: Wyjąć koc z 
futerału, rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi 
należy ratowaną osobę przewrócić i przykryć kocem. 

UWAGA: Nie wolno przewracać kobiet w ciąży. 

3. Gaśnice śniegowe. 

Gaśnice tego typu wykonywane są jako wysokociśnieniowe butle zaopatrzone w 
zawór i dyszę wylotową. Zbiorniki tych gaśnic poddawane są stale oddziaływaniu 
wysokiego ciśnienia i w związku z tym są wyposażone w zawór bezpieczeństwa 
(przeponę). Gaśnica tego typu może być użyta do gaszenia pożarów grup B i C. 

Sposób użycia: trzymając za dyszę otworzyć zawór i skierować strumień CO2 na 
ognisko pożaru. W czasie gaszenia gaśnicę i dyszę należy trzymać tylko za uchwyty. 
Ponieważ wypływający  z dyszy dwutlenek węgla silnie oziębia się, nie wolno używać 
gaśnic śniegowych do gaszenia ludzi. Gaśnicę należy chronić przed możliwością 
nagrzania się powyżej 35oC. 

4. Gaśnice proszkowe. 

Gaśnice tego typu wykonywane są w dwóch odmianach: pod stałym ciśnieniem, w 
których środek gaśniczy znajduje się w zbiorniku stale pod ciśnieniem gazu roboczego 
oraz z dodatkowym zbiornikiem zawierającym gaz roboczy. W pierwszym przypadku 
wypływ proszku przez dyszę jest możliwy bezpośrednio po wyciągnięciu zawleczki i 
otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest poprzedzone przebiciem 
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przepony (najczęściej) dodatkowego zbiornika z gazem roboczym, co umożliwia jego 
przepływ do zbiornika środka gaśniczego. Technika gaszenia jest identyczna jak w 
przypadku gaśnicy śniegowej. Gaszenie można w każdej chwili przerwać zwalniając 
dźwignię zaworu. 

UWAGA: Gaśnice proszkowe mają konstrukcję podobną do budowy syfonu. Z 
tego powodu nie należy odwracać ich dnem do góry w czasie gaszenia. 

UWAGA: Ponieważ konstrukcje gaśnic w szczegółach różnią się, przed 
użyciem najlepiej jest zapoznać się z piktogramem lub instrukcją 
podawanymi na każdej gaśnicy. Po użyciu, w przypadku niecałkowitego 
opróżnienia zbiornika, należy skierować gaśnicę do serwisu. 
 
 Plan rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego przedstawiono na rzutach 
poszczególnych kondygnacji. 
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XII. OZNAKOWANIE OBIEKTU POŻARNICZYMI TABLICAMI 
INFORMACYJNYMI. 

 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (DZ. U. Nr 109 poz. 719) Właściciel, użytkownik lub zarządca 
jest zobowiązany do oznakowania obiektu pożarniczymi tablicami informacyjnymi,                            
a w szczególności do: 

- umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz 
instrukcji postępowania na wypadek pożaru, 

- oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji zgodnie z PN-92/N-01256/02, 
- oznakowania miejsc usytuowania urządzeń sterujących urządzeniami ppoż., 
- oznakowania miejsc usytuowania ppoż. wyłączników prądu, głównego zaworu 

gazu oraz miejsc w których występują materiały niebezpieczne pożarowo. 

Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie ul. Lema jest oznakowany 
zgodnie z przedstawionymi wyżej wymaganiami tablicami fotoluminescencyjnymi, 
widocznymi również w przypadku zaniku oświetlenia i znakami podświetlanymi.. 
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Znaki bezpieczeństwa- Ewakuacja: rodzaj i ilość. 
PN-N-01256/02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

NAZWA 
ZNAKU 

Znaczenie  uwagi/wymiary 

Znak nr 1 
Kierunek  
drogi ewakuacyjnej 

15x45 cm 

Znak nr 2 Wyjście ewakuacyjne 20x40 cm 

Znak nr 3 Drzwi ewakuacyjne 20x20 cm 

Znak nr 5 
Kierunek do wyjścia 
ewakuacyjnego 
(piktogramy) 

20x40 cm 
(w prawo/lewo) 

Znak nr 6 
Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej schodami w 
dół 

20x40 cm 

Znak nr 8 Pchać aby otworzyć 20x20 cm 

Znak nr 9 
Miejsce zbiórki po 
ewakuacji 

 

 
SYMBOLE GRAFICZNE ZNAKÓW DO TABELI POWYŻEJ: 

 

Znak nr 1 Kierunek drogi ewakuacyjnej 
 

        

Znak nr 2 Wyjście ewakuacyjne 
 

Znak nr 3 Drzwi ewakuacyjne 
        

Znak nr 5 Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego  

 

Znak nr 6 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 
schodami w dół 

 

 

Znak nr 8 Pchać, ciągnąć aby otworzyć 
 

Znak nr 9 Miejsce zbiórki po ewakuacji 

 
 
 
 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 78 z 114 
 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa rodzaj i ilość: 
PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

NAZWA ZNAKU Znaczenie  wymiary 

Znak nr 1 Alarm pożarowy 20x20 cm 

Znak nr 4 
Zestaw  
sprzętu pożarniczego 

20x20 cm 

Znak nr 5 Gaśnica 20x20 cm 

Znak nr 6 Hydrant wewnętrzny 35x35 cm 

Znak nr 12 Zakaz palenia 20x20 cm 

Znak nr 14 

Kierunek do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego lub 
urządzenia ostrzega. 

20x20 cm 

Znak nr 15 Nie zastawiać 35x35 cm 

 
SYMBOLE GRAFICZNE ZNAKÓW DO TABELI POWYŻEJ: 

 

Znak nr 1 Alarm pożarowy 
 

Znak nr 4 Zestaw sprzętu pożarniczego 
 

Znak nr 5 Gaśnica 
 

Znak nr 6 Hydrant wewnętrzny 
 

       Znak nr 12 Zakaz palenia 
 

       Znak nr 15 Nie zastawiać 
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Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

 

NAZWA ZNAKU Znaczenie 
Uwagi/ 

wymiary 

Znak nr 18 Nasada tłoczna 20x30 cm 

Znak nr 26 Drzwi przeciwpożarowe 20x30 cm 

WG 
załączonego 
wzoru 

INSTRUKCJA ALARMOWA 
Przy 
hydrantach 

 
 

SYMBOLE GRAFICZNE ZNAKÓW DO TABELI POWYŻEJ. 
 

Znak nr 18 Nasada tłoczna 

 

Znak nr 26 Drzwi przeciwpożarowe 
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XIII.  ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI. 
 

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi powinny być zapewnione 
odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy 
zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób 
przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także powinny 
być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: 

1. zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 
2. zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść 

ewakuacyjnych, 
3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych 

oraz pomieszczeń, 
4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-

budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń 
zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-
budowlanych zapewniających usuwanie dymu, 

5. zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz 
przedszkolnego i kierunkowego w obiektach, w których jest ono niezbędne 
do ewakuacji ludzi. 

W większości przypadków, pożary w pomieszczeniach powodują konieczność 
nagłej ewakuacji ludzi. Konieczność ta wynika z bezpośredniego zagrożenia temperaturą 
palenia się, a także ze względu na rozprzestrzenianie się dymów i gazów wydzielanych 
w czasie palenia. 

 
 

W obliczu bezpośredniego zagrożenia należy 
równocześnie z podjęciem akcji gaśniczej 

rozpocząć ewakuację. 
 

Ewakuacja musi być podjęta przez pracowników jeszcze przed 
przybyciem straży pożarnej, gdyż każda zwłoka utrudnia bądź uniemożliwia 
ratowanie. 
 
Postanowienia ogólne: 
 
 W celu zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku Hali 
Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach zabrania się: 
- składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, 
- ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów 

utrudniających ewakuację, 
- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

otwarcie, 
- uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, 
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- stosowania na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji palnych 
elementów wystroju wnętrz; okładziny ścienne powinny spełniać wymagania dla 
elementów nie rozprzestrzeniających ognia, 

- stosowania łatwo zapalnych wykładzin podłogowych na drogach służących celom 
ewakuacyjnym, 

- prowadzenia instalacji zawierających media palne wzdłuż dróg ewakuacyjnych, 
- prowadzenia przewodów, którymi przepływają media palne, przecinających drogi 

ewakuacyjne, bez płaszczy osłonowych, 
- zmian organizacji ruchu osobowego i systemu dostępu do pomieszczeń bez 

uwzględnienia wymagań ewakuacyjnych. 
 
 
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla 
pracowników w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej. 
 
Ustala się dwa rodzaje alarmów: 

Alarm I stopnia  - informacja o prawdopodobnym pożarze na terenie budynku. 

Alarm II stopnia – polecenie natychmiastowej ewakuacji. 

W razie zarządzenia alarmu II stopnia: 

- otwórz najbliższe drzwi ewakuacyjne, 
- staraj się wyprowadzić ludzi co najmniej 15m od obiektu, 
- do momentu przybycia Straży Pożarnej wszelkie działania ratownicze 

koordynuje Służba Ochrony, 

Jeżeli zauważysz objawy pożaru, a nie ogłoszono alarmu: (dym, płomienie, objawy 
paniki wśród osób przebywających w hali ) 

- SPOKOJNIE! Naciśnij najbliższy przycisk Ręcznego Ostrzegacza Pożaru. 
- POWIADOM o zdarzeniu pracowników w najbliższym otoczeniu wyraźnie, ale nie 

krzycz. 
- POWIADOM telefonicznie ochronę obiektu. 
- OTWÓRZ najbliższe drzwi ewakuacyjne. 
- STARAJ się wyprowadzić ludzi co najmniej 15m od obiektu. 
- SPRÓBUJ gasić ogień wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy. 
- TOWAR zostaje wewnątrz obiektu za wyjątkiem tego ze strefy już za kasami. 

 
Warunki zarządzenia ewakuacji. 
 

Ewakuację ludzi z budynku lub jego części zarządza się w przypadku powstania 
zdarzenia, którego rozmiary wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia osób 
znajdujących się w obiekcie. Za takie zdarzenie należy uznać: 

- pożar powstały w pomieszczeniach, w których stosowane są materiały łatwo 
zapalne, z uwagi na możliwość szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru, 

- pożar, w wyniku którego wydzielają się substancje toksyczne lub powstaje duże 
zadymienie, 

- pożar, który powstał w pobliżu klatki schodowej lub przejść na inne 
kondygnacje i w wyniku dalszego rozwoju może uniemożliwić ewakuację, 
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- pożar, którego nie udało się ugasić podręcznym sprzętem gaśniczym, 
- każde inne niż pożar zdarzenie stanowiące zagrożenie dla konstrukcji budynku 

lub zagrażające zdrowiu lub życiu przebywających w nim osób. 

W budynku ewakuacja ludzi z budynku zostaje ogłoszona natychmiast w 
następujących przypadkach: 

- sygnału o pożarze z jednego z zainstalowanych ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych, 

- po zadziałaniu instalacji gaśniczej, 
- w przypadku alarmu pożarowego pochodzącego z jednej z czujek pożarowych 

zainstalowanych w obiekcie; w tym przypadku wymagane jest potwierdzenie 
pożaru przez ochronę - pracownik ochrony ma określony czas na sprawdzenie 
przyczyn alarmu. Jeżeli w tym czasie alarm zostanie potwierdzony lub nie 
zostanie przekazana informacja upoważniająca do skasowania alarmu, system 
sygnalizacji pożaru  wykona wszystkie zaprogramowane zadania. 

 
Do przekazania informacji o ewakuacji należy wykorzystać wszelkie 

możliwe środki powiadamiania. 
 

Przejście centralki systemu sygnalizacji pożaru spowoduje dodatkowo wykonanie 
następujących zaprogramowanych zadań: 

- przekazanie sygnału o pożarze do Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 

- odblokowanie wszystkich drzwi objętych systemem kontroli dostępu, 
- zatrzymanie wentylacji ogólnej i klimatyzacji w obiekcie, 
- zamknięcie klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych 

przechodzących przez granice strefy pożarowej, 
- uruchomienie systemu oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem, 
- uruchomienie pompowni pożarowej, 
- nadanie komunikatu o ewakuacji, 
- sprowadzeniem wszystkich dźwigów osobowych i towarowych w bezpieczne 

miejsce – na parter i otwarcie drzwi, 
- uruchomienie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego. 

 
Postępowanie po ogłoszeniu ewakuacji. 

Operator systemu sygnalizacji pożaru – technik obiektu powinien: 

- upewnić się, czy została zaalarmowana Państwowa Straż Pożarna; w 
przeciwnym przypadku powinien spowodować natychmiastowe jej 
zaalarmowanie, 

- spowodować podjęcie działań ratowniczo - gaśniczych z wykorzystaniem 
technicznych systemów zabezpieczeń obiektu i podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 

- ocenić sytuację pożarową, a w szczególności czy zagrożeni są ludzie, 
- powiadomić o zdarzeniu Dyrektora obiektu lub osobę przez niego upoważnioną 

lub szefa zmiany ochrony, 
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Do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej kierownikiem 
akcji ratowniczo-gaśniczej jest Dyrektor, technik obiektu lub szef  
zmiany ochrony.  
 
Kierując akcją powinien podjąć następujące działania: 

- zapoznać się z zaistniałym zdarzeniem, 
- wydać polecenia bezpośrednim podwładnym w zakresie akcji ratowniczej i 

ewakuacyjnej, głównie spośród pracowników ochrony i służb technicznych; 
kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szefowie podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność w obiekcie wyznaczają pracowników  
do przeprowadzenia ewakuacji (kierowania ewakuowanymi, wskazania dróg i 
kierunków ewakuacji, miejsca zbiórki, sprawdzenia, czy wszyscy opuścili 
pomieszczenia, zabezpieczenia i ewakuacji mienia), 

- w zależności od potrzeb wydać polecenie zaalarmowania innych niż Państwowa 
Straż Pożarna służb miejskich, 

- nie dopuścić do powstania paniki wśród ewakuowanych, 
- przystąpić do organizacji ewakuacji ludzi, 
- wydać polecenia o zabezpieczeniu stanowisk pracy i dokumentacji znajdującej 

się w posiadaniu jednostki oraz co do sposobu zabezpieczenia mienia, 
- polecić przeprowadzenie utworzonych  grup ewakuacyjnych na teren dla 

ewakuowanych  zgodnie z ustalonymi kierunkami ewakuacji, 
- kontrolować przebieg ewakuacji z poszczególnych części obiektu, 
- po przyjeździe straży niezwłocznie zapoznać Dowódcę z zaistniałą sytuacją, 

podjętymi decyzjami i przekazać mu kierowanie akcją, 
- przez cały czas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych powinien 

współdziałać z Dowódcą Straży Pożarnej, 
- decyzję o ewakuacji mienia wydać na wyraźne polecenie kierującego akcją 

ratowniczo-gaśniczą Dowódcy Straży Pożarnej, 
- czynnie uczestniczyć w likwidacji zagrożeń i zabezpieczaniu mienia i urządzeń 

znajdujących się w obiekcie, 
- wydać decyzję w sprawie doraźnej opieki nad ewakuowanymi, 
- ustalić miejsce dla ewakuowanego mienia, 
- zabezpieczyć teren zdarzenia po zakończeniu akcji przed osobami postronnymi 

wydając stosowne dyspozycje.  
 
Na sygnał alarmu, wszyscy pracownicy przerywają pracę, wyłączają 

wszystkie urządzenia i realizują polecenia oraz ustalone zadania w zakresie 
przygotowania ewakuacji i jej sprawnego przeprowadzenia – wg procedur. 

 Każdy pracownik zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydanym 
przez Dowódcę przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 
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Zasady ewakuacji. 

 Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest współpraca oraz ścisłe 
podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 Osoby znajdujące się bezpośrednio w zasięgu zagrożenia powinny ewakuować się 
najbliższym wyjściem.  

 Należy przyjąć jako zasadę wychodzenie najkrótszą drogą bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. Należy unikać ewakuowania się przez inne części 
obiektu. 

UWAGA: 

- ostatni pracownik opuszczający pomieszczenie zamyka je i klucz pozostawia w 
zamku, 

- w strefie pożaru nie należy otwierać okien, 
- po opuszczeniu pomieszczenia należy poruszać się zgodnie z ustalonym 

kierunkiem ewakuacji kierując się do klatki schodowej, a następnie do wyjścia na 
zewnątrz budynku, 

- w miejscu dla ewakuowanych należy czekać na dalsze polecenia. 

W czasie  ewakuacji ludzi i po podjęciu decyzji o ewakuacji mienia należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 
1. W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z tych pomieszczeń, w których 

powstał pożar lub inne zagrożenie, które znajdują się na drodze 
rozprzestrzeniania się tego zagrożenia, oraz z pomieszczeń, z których wyjście 
może być odcięte. 

2. Należy pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o 
ograniczonej zdolności poruszania się; strumień ruchu powinny zamykać osoby w 
pełni sprawne. 

3. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup 
należy niezwłocznie, dostępnymi środkami (bezpośrednio lub przy pomocy osób 
znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy) powiadomić o tym kierownika akcji. 

4. Ludzi odciętych od dróg wyjścia, znajdujących się w strefie zagrożenia należy 
zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia i w miarę 
posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować na zewnątrz za 
pomocą sprzętu własnego lub jednostki ratowniczo-gaśniczej. 

5. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji 
pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej ( w dolnych partiach 
pomieszczeń jest najmniej dymu i najwięcej tlenu); usta i drogi oddechowe 
należy w miarę możliwości zasłonić chustka zamoczoną w wodzie. 

6. Podczas poruszania się wzdłuż dróg ewakuacyjnych przy silnym zadymieniu 
należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji. 

7. Bez wyraźnej potrzeby nie należy otwierać drzwi do pomieszczeń, które mogą 
być objęte pożarem - gwałtowny dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu  
się ognia; jeżeli sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczeń należy 
skryć się za framugą - nie stać naprzeciw drzwi. 

8. Nie należy blokować drzwi wyposażonych w samozamykacze. 
9. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków koniecznych do 

ratowania ludzi. 
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10. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, szczególnie 
ważnych dokumentów i in. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie 
osoby mogące przeprowadzić czynności związane z zadaniami ewakuacyjnymi 
(np. demontaż, wynoszenie dokumentów, i wyposażenia itp.). W czynnościach 
tych należy wykorzystać sprzęt transportowy znajdujący się na terenie budynku 
oraz sprzęt jednostek PSP przybyłych na miejsce akcji. 

11. Po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy ludzie opuścili 
poszczególne pomieszczenia, kondygnacje i cały budynek, wykorzystując w 
przypadku pracowników m. in. dane o obecności z Działu Spraw Osobowych.  

W razie niezgodności stanu osobowego ludzi ewakuowanych z listą 
osób w obiekcie, należy ten fakt zgłosić jednostkom ratowniczym i 
przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń. 
 
Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla osób z 
zewnątrz: 

Po przybyciu do obiektu zapoznaj się z kierunkami i wyjściami ewakuacyjnymi. 
W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego niebezpieczeństwa: 

 poinformuj pracowników obiektu o niebezpieczeństwie nie tworząc paniki, 
 opuść budynek kierując się oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, 
 w razie braku możliwości korzystania ze schodów lub innych dróg 

ewakuacyjnych, pozostań w pomieszczeniu i oczekując na pomoc, sygnalizuj o 
swoim pobycie. 

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym zagrożeniu należy: 

- przerwać natychmiast wszelką działalność, 
- opuścić pomieszczenie, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego 

ewakuację zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami ewakuacyjnymi, 
- poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych, 

zachowując spokój, 
- nie zatrzymywać się ani też poruszać w kierunku przeciwnym do ewakuacji, 
- pod żadnym pozorem nie zawracać do pomieszczenia czy budynku. 

 
Rejon  dla ewakuowanych 

Jako rejon dla ewakuowanych wyznacza się teren wokół budynku. 
 

 

JJeeżżeellii  ww  oobbiieekkcciiee  mmooggąą  pprrzzeebbyywwaaćć  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  
lluubb,,  oo  ooggrraanniicczzoonneejj  zzddoollnnoośśccii  ppoorruusszzaanniiaa  ssiięę,,  kkiieerroowwnniiccttwwoo  
pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  zzoobboowwiiąązzaannee  jjeesstt  zzaappeewwnniićć  mmoożżlliiwwoośśćć  
bbeezzppiieecczznneejj  eewwaakkuuaaccjjii  ttyycchh  oossóóbb..    
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XIV.  ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB 
INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA – Instrukcja Postępowania 
na Wypadek Pożaru. 
 
W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla 
zdrowia, życia lub mienia należy: 

- nacisnąć najbliższy przycisk sygnalizacji pożaru (ręczny ostrzegacz pożarowy), 

- zaalarmować najbliższe otoczenie, 

- zaalarmować  pracowników ochrony, 

- w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że informacja o pożarze nie została 
automatycznie przekazana do Stanowiska Kierowania PSP powiadomić Państwową 
Straż Pożarną, tel.998 podając następujące informacje: 

   jakie zdarzenie miało miejsce, 

   gdzie miało miejsce to zdarzenie, 

   na której kondygnacji zaistniało to zdarzenie i które pomieszczenia są zagrożone, 

   czy zagrożeni są ludzie, 

   swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się alarmuje, 

- po zaalarmowaniu Straży Pożarnej w pierwszej kolejności należy przystąpić do 
ratowania ludzi prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu, 

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru, 

- usunąć z zasięgu ognia materiały palne, wybuchowe, a także cenne elementy 
wyposażenia pomieszczeń, a następnie przy użyciu sprzętu gaśniczego przystąpić do 
likwidacji pożaru (innego miejscowego zagrożenia), 

- do czasu przybycia Straży Pożarnej, akcją kieruje Dyrektor, technik obiektu lub szef 
zmiany służby ochroniarskiej. 
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Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji 
i przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom przepisów  
wewnętrznych lub Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń. 
 
Wykaz telefonów pocztowych do służb ratowniczych i 
pomocniczych: 
 

Rodzaj służby Tel. alarmowy Tel. miejski 
Policja 997  
Straż pożarna 998  
Pogotowie Ratunkowe 999  
Pogotowie Gazowe 992  
Pogotowie Energetyczne 911  
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

 
 
W przypadku innych zdarzeń można informować bezpośrednio: 

TELEFON ALARMOWY BUDYNKU       …………………… 

RECEPCJA                                       …………………... 

DZIAŁ TECHNICZNY                    …………………… 
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XV. SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE PRACOWNIKÓW. 
Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialny jest: Pracodawca 

(każdy odnośnie swoich pracowników) w porozumieniu z pracownikiem prowadzącym 
sprawy osobowe. Szkolenie przeciwpożarowe  ma na celu zapoznanie pracowników z 
zagrożeniami występującymi w obiekcie oraz: 

- zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożeń pożarowych i 
innych miejscowych, a także zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami ppoż., 

- wskazanie pracownikom sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia w tym ich zadań podczas ewakuacji, 

- nauczenie pracowników posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczymi 
urządzeniami gaśniczymi oraz z zasadami ich użycia, 

- zapoznanie pracowników z zadaniami i obowiązkami w zakresie ochrony ppoż. 
w zależności od zajmowanego stanowiska. 

 
Wszyscy pracownicy są objęci następującymi rodzajami szkolenia: 

Szkolenie instruktażowe wstępne. Szkoleniu temu podlegają wszyscy pracownicy 
przed dopuszczeniem do pracy. Szkolenie to powinno być przeprowadzone przez osobę 
uprawnioną. Szkolenie wstępne powinno być udokumentowane, np. poprzez wpis do 
rejestru potwierdzony, podpisem szkolonego i osoby przeprowadzającej szkolenie, 
wydaniem zaświadczenia oraz oświadczeniem osoby przeszkolonej (wg wzoru nr 5). 

Szkolenie instruktażowe wstępne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym. 
Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie mogą być następujące 
przypadki: 

 -  kiedy firma zmienia profil lub technologię, 
 - wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpożarowej w 

obiekcie, 
 -  zostały wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoż. obiektu. 

 
Szkolenie okresowe. 
   
Instruktaż na stanowisku pracy.  

Temu rodzajowi szkolenia podlegają wszyscy nowi pracownicy lub pracownicy 
zmieniający stanowisko pracy. W czasie szkolenia, pracownicy są zapoznawani z 
zagrożeniami pożarowymi na stanowisku pracy, warunkami bezpieczeństwa, 
instrukcjami technologiczno-ruchowymi, instrukcjami ppoż. obowiązującymi na 
stanowisku pracy. 
 Przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy jest dokumentowane 
odpowiednim wpisem do książki, którą prowadzi Kierownik  (przełożony) i podpisami 
osoby szkolącej i szkolonej (może być wpisane do karty bhp). 

UWAGA: Zagadnienia ochrony ujęte są w programach szkolenia okresowego i szkoleń 
okresowych z zakresu bhp. 
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Alarmy próbne ewakuacyjne1. 

 Alarmy próbne stanowią praktyczną formę szkolenia. Alarmy te należy 
przeprowadzać co najmniej jeden raz na 2 lata z udziałem wszystkich pracowników  
przebywających w budynku w dniu przeprowadzenia alarmu, z zachowaniem zasad 
zabezpieczenia mienia. O terminie alarmu należy powiadomić Komendę Miejską PSP w 
Krakowie nie później niż tydzień przed jej przeprowadzeniem. Z przeprowadzonego 
alarmu ewakuacyjnego sporządza się notatkę z wnioskami stanowiącymi podstawę do 
działań korygujących warunki ewakuacji oraz jej organizację oraz poziom przygotowania 
załogi. Próbne alarmy powinny być organizowane i przeprowadzane przez technika 
obiektu i szefa ochrony.  
 
 
 
 
XVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

1. W sprawach nie ujętych w niniejszej Instrukcji obowiązują aktualne przepisy 
przeciwpożarowe oraz Polskie Normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

2. Plany dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
opracowuje pracownik prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej. 

 

                                                        
1  Zgodnie z §131 rozporządzenia MSW i A z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych 
obiektów budowlanych i terenów stanowi: Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 
50 osób będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do ZL IV zagrożenia ludzi, powinien raz na dwa lata przeprowadzić 
praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji. 
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XVII.    WZORY DOKUMENTÓW. 
 
 
 

Wzór  nr 1 
..................................................... 
           (Imię i nazwisko) 
 
.................................................... 
          (Wydział i stanowisko) 
 
 
 
      O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami zawartymi w 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Hali Widowiskowo - Sportowej,  których 
zobowiązuję się przestrzegać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………., dn. ....................20...... r.                                         .................................... 
                 (Podpis pracownika) 
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Wzór nr  2 
               Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych. 
 
 Nazwa i określenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się 
     wykonywanie  prac spawalniczych ...................................................................................... 
     ............................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................... 
2.  Kategoria  niebezpieczeństwa pożarowego, zagrożenia wybuchem oraz właściwości 
     pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
3.  Rodzaj elementów budowlanych /zapalność/ występujących w danym budynku, 
     pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych ..................................... 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 
4.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, 
     urządzenia itp. na okres wykonywania prac ..................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 
5.  Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac 
     spawalniczych .................................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... 
 Środki i sposoby alarmowania  straży  pożarnej oraz współpracowników w razie  
     zaistnienia pożaru ............................................................................................................ 
     .......................................................................................................................................... 
7.  Osoby odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczeń przeciwpożarowych 
     toku prac spawalniczych ................................................................................................ 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
8.  Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 
     wykonywania prac spawalniczych ................................................................................. 
     . ....................................................................................................................................... 
9.  Osoba odpowiedzialna do przeprowadzenia  kontroli rejonu prac spawalniczych po 
     ich zakończeniu .............................................................................................................. 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                                                                         Podpisy członków komisji: 
 
 
..............................                 ..................................             ..................................... 
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 Wzór  nr  3 
                                        Zezwolenie nr ....................... 
                      na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 
 
1. Miejsce prowadzenia prac...................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................ 
 Rodzaj prac:........................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................... 
3.  Czas prowadzenia prac - dzień: ............................................................................................ 
                                                       od godz. ............................. do godz. .................................. 
4.  Zagrożenie pożarowo-wybuchowe ...................................................................................... 
     ............................................................................................................................................... 
5.  Sposoby zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru - wybuchu.................... 
     ............................................................................................................................................... 
6.  Środki zabezpieczenia .......................................................................................................... 
 przeciwpożarowe............................................................................................................. 
 BHP ................................................................................................................................. 
 inne .................................................................................................................................. 

7.  Sposób wykonania prac ....................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................. 
8.  Odpowiedzialni za : 

 przygotowanie miejsca pracy i środków zabezpieczających oraz zabezpieczenie toku 
        prac niebezpiecznych  pożarowo: 
        - nazwisko i imię ........................................... wykonano ............................................. 
8.2.  wyłączenie rejonu prac spod napięcia elektrycznego: 
       - nazwisko i imię ............................................wykonano ............................................. 
8.3.  dokonano analizy stężeń par, cieczy, gazów, pyłów: 
       - nazwisko i imię ............................................wykonano .............................................. 
8.3.  instruktaż stosowania środków  zabezpieczenia , organizacja pracy: 
       - nazwisko i imię ............................................. wykonano ...........................................                 

      Przyjąłem do wykonania ..................................................................................................... 
                                                       nazwisko i imię                                podpis 
9.  Zezwalam na rozpoczęcie prac ............................................................................................. 
     w dniu ................................ w godz.   od................................... do ..................................... 
 
   ZEZWOLENIE JEST WAŻNE TYLKO PO ZŁOŻENIU PODPISÓW PRZEZ OSOBY 
                                          WYMIENIONE W PUNKCIE 8 
 
10.  Prace zakończono w dniu ..................................... o godz. ............................................ 

wykonawca nazwisko i imię ............................................... podpis .............................. 
 Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone  i nie stwierdzono zaniedbań       

mogących zainicjować pożar. 
 
Stwierdzam odebranie robót.                                             Skontrolował: 
                                                
.............................................                                            ................................ 
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Wzór  nr 4 
 
 
Książka kontroli prac spawalniczych. 
 
Nazwa budynku, pomieszczenia, w którym wykonywano spawanie. 
 
Data i godzina rozpoczęcia spawania oraz z czyjego polecenia. 
 
Imiona i nazwiska spawaczy wytypowanych do pracy. 
 
Godzina przeprowadzenia kontroli toku prac oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej. 
 
Uwagi i polecenia wydane spawaczowi w trakcie kontroli prac. 
 
Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac spawalniczych. 
 
Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrole. 
 
Podpisy osób przeprowadzających kontrolę. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie Czyżynach 
____________________________________________________________________________________________ 

Bez pisemnej zgody autora niniejsze opracowanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 
  Strona 95 z 114 
 

Wzór nr 5  
 

 Program szkolenia okresowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
 

 

Lp. Temat szkolenia Ilość godzin Uwagi 

1. 
Zagrożenie pożarowe w budynku, przyczyny 
powstawania i rozprzestrzeniania się 
pożarów 

1 godz.  

2. 
Zadania i obowiązki personelu budynku w 
zakresie zapobiegania pożarom 

0,5 godz.  

3. 
Zadania i obowiązki personelu i obsługi 
technicznej budynków w wypadku powstania 
pożaru 

0,5 godz.  

4. Ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji 1 godz.  

5. 
Podręczny sprzęt gaśniczy, umiejętność 
praktycznego użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego 

0,5 godz.  

   R a z e m : 3,5 godz.  

 
W ramach powyższej tematyki należy uwzględnić wymagania „INSTRUKCJI 

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTU” 
 

 
 

ZATWIERDZAM  
 
 
 

_____________________________ 
dyrektor Hali Widowiskowo - Sportowej 
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Wzór nr 6 
______________________________  
                                 Pieczęć zakładu  

Łódź, dnia ______________ 
______________________________ 
                       imię i nazwisko pracownika  
______________________________ 
                                  stanowisko  

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

ze szkolenia wstępnego 
 

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Krakowie a w szczególności znane mi są zasady i sposoby:  

 
1) zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru na stanowisku pracy  

i w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Krakowie,  
 
2) postępowania na wypadek pożaru,  
 
3) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w miejscu 

pracy.  
 
 

„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się 
przestrzegać jej postanowienia.  

 
 
 
 

_____________________________  
podpis składającego oświadczenie  

 
 
 
 
________________________________  
podpis przyjmującego oświadczenie  
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WZÓR INSTRUKCJI OBSŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW 
Strona/stron 1/8 
Wydanie NR……….. 
OBIEKT 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDOW SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 
 
Data aktualizacji     ………… 
Opracował:………………..                                                                                          Zatwierdził: 
……………….. 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1. Cel instrukcji. 
Celem instrukcji jest doskonalenie systemu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie                      
(podać nazwę i adres obiektu …………………………………………………………………………………) 
2. Przedmiot instrukcji. 
Przedmiotem instrukcji jest określenie zasad obsługi i konserwacji instalacji sygnalizacji 
pożaru wraz ze sterowaniami. 
3. Podstawa prawna. 
§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006 r. poz. 563). Dokumentacja techniczno – ruchowa 
urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru firmy ………………… oraz CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja 
Techniczna. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14 -Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
4. Zakres stosowania instrukcji. 
INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE NA TERENIE OBIEKTU (podać nazwę i adres obiektu)…………… 
5. Odpowiedzialność. 
Nadzór nad poprawnością pracy systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego sprawuje 
Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej. 
W związku z tym zapisem Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej powinien być 
informowany o wszelkich pracach, awariach i wyłączeniach instalacji. 
Odpowiedzialność za wykonanie konserwacji i obsługi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 
została podzielona w następujący sposób: 
_ obsługa bieżąca – odpowiedzialny Kierownik Zmiany Ochrony. 
_ obsługa codzienna – odpowiedzialny Kierownik Serwisu Technicznego. 
_ obsługa kwartalna oraz naprawy serwisowe – odpowiedzialny …….. (firma specjalistyczna 
………………………). 
II. CZĘŚĆ SZCZEGOŁOWA. 
Przeprowadzenie obsługi i konserwacji systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego polega na 
prowadzeniu: 
1. Obsługi bieżącej. 
2. Obsługi codziennej. 
3. Konserwacji kwartalnej. 
Ad. 1. Zakres obsługi bieżącej: 
1.1. Bieżące obsługiwanie centrali sygnalizacji pożaru. 
1.2. Zapisywanie w „Książce Przeglądów i Konserwacji Instalacji sygnalizacji pożaru” alarmów 
pożarowych i innych zdarzeń sygnalizowanych przez system. 
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1.3. Powiadamianie o awariach i wyłączeniu elementów z systemu inspektora ds. ochrony 
przeciwpożarowej. 
1.4. Podjęciu stosownych reakcji w przypadku alarmu pożarowego potwierdzonego. 
Ad. 2 .Zakres obsługi codziennej: 
2.1. Sprawdzenie poprawności, pracy centrali w następującym zakresie: 
_ sprawdzenie poprawności zasilania centrali, 
_ sprawdzenie czy w poprzednim dniu jakieś elementy dozorowe (czujki, ROP itp.) nie zostały 
odłączone i czy zostało to zgłoszone inspektorowi ds. ochrony przeciwpożarowej, 
_ ciągłe sprawdzanie wizualne czujek np. czy nie są przysłonięte folią w części gdzie 
prowadzone były prace budowlane, czy ręczne ostrzegacze pożarowe posiadają szybki i nie są 
zastawione itp. 
2.2. Odnotowanie w „Książce Przeglądów i Konserwacji Instalacji sygnalizacji pożaru” uwag o 
pracy centrali. 
2.3. Informowanie inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej o jakichkolwiek 
nieprawidłowościach w pracy instalacji. 
Ad. 3. Zakres kontroli i konserwacji kwartalnej systemu sygnalizacji pożaru. 
Czynności jakie należy wykonywać co najmniej raz na kwartał: 
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy: 
· Pętla dozorowa, z której przynajmniej 25% elementów powinno być wprowadzone w stan 
alarmu, w celu sprawdzenia działania procedur pożarowych zatwierdzonych dla obiektu 
………………………………. 
· Każda czujka winna być wprowadzona w stan alarmu pożarowego przynajmniej raz w roku. 
Sprawdzenie pętli dozorowej: 
· Odłączyć urządzenie transmisyjne (sygnał do PSP), 
· Używając programu diagnozującego ……………. przetestować pętle na zwarcia, doziemienia, 
sprawdzić pobory prądu które powinny odpowiadać prądom w dokumentacji instalacyjnej. 
· Przeprowadzić kontrolę wzrokową (czujki, sygnalizatory, oprzewodowanie itp.) pod kątem 
uszkodzeń mechanicznych – uszkodzenia usunąć poprzez naprawę lub wymianę na fabrycznie 
nowe elementy. 
· Wprowadzić wybrane czujniki z poszczególnych pętli dozorowych w stan alarmu w razie 
braku reakcji czujnika należy wykorzystać program diagnostyczny …………oraz gniazdo 
serwisowe w celu przetestowania czujnika. 
· Czujki temperatury sprawdzać gorącym powietrzem o temp. 50oC (nie używać opalarek). 
· Minimum raz w roku należy sprawdzić czujki w stanie alarmu. Należy wykorzystać program 
diagnostyczny ………. oraz gniazdo serwisowe w celu przetestowania czujnika. 
· Minimum raz w roku należy sprawdzić wszystkie czujki, pod względem stanu technicznego. 
Należy wykorzystać program diagnostyczny ………… oraz gniazdo serwisowe. W razie 
uszkodzenia czujnika należy go wymienić na fabrycznie nowy, a w razie zabrudzenia poddać 
procedurze czyszczenia. 
· Po zakończeniu sprawdzania systemu zresetować czujki poprzez załączenie odpowiedniej 
linii dozorowej. 
Czyszczenie czujników: 
· Lekkie zabrudzenie – rozebrać czujkę wykorzystując odpowiednie przyrządy, wewnętrzną 
obudowę czujki i płytkę elektroniki z sensorami oczyścić delikatnym pędzelkiem lub odessać 
cienką ssawką odkurzacza. 
Podczas każdorazowego przeglądu konserwacyjnego należy sprawdzić: 
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- poprawność pracy systemu przy odłączonym napięciu 220V w centrali – alarm 
uszkodzeniowy powinien pojawić się na CSP. Wszystkie urządzenia powinny nadal pracować 
normalnie, 
- zmierzyć napięcie wyjściowe akumulatorów (przy odłączonych powinno wynosić powyżej 
12,5V). 
- sygnalizatory powinny zostać sprawdzone (podczas testowego alarmu pożarowego lub 
ręcznie z centrali CSP). 
- procedurę zatrzymania wentylacji, 
- procedurę załączenia wentylatorów oddymiania, 
- procedurę załączenia nadciśnienia w klatkach schodowych, 
- procedurę zatrzymania schodów i sprowadzenia wind na poziom 0.00, 
- procedurę zamknięcia bram przeciwpożarowych, 
- procedurę otwarcia klap dymowych i opuszczenia kurtyny dymowej, 
- procedura zamknięcia drzwi dymoszczelnych, 
- procedurę odblokowania drzwi automatycznych, 
- procedurę nadawania komunikatów ewakuacyjnych i wyłączenia nagłośnienia. 
III. ZASADY PROWADZENIA PRAC I POTWIERDZANIE WYKONANIA KONTROLI. 
PRACE ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BIEŻĄCĄ, CODZIENNĄ ORAZ PRACE PROGRAMOWE NA 
CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU NP. ZMIANA OPISU POSZCZEGOLNYCH CZUJEK, NIE 
WYMAGAJĄ ZEZWOLENIA NA PRACE WYDAWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA OBIEKTU. 
PRACE PROGRAMOWE NA CENTRALI, MOGĄ BYĆ PROWADZONE PRZEZ FIRMĘ 
ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI SERWISOWE TYLKO PO UZYSKANIU USTNEJ ZGODY INSPEKTORA DS. 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
Prace związane z kontrolą kwartalną systemu sygnalizacji i alarmu pożaru wymagają 
określenia warunków i uzyskania zgody Administratora Obiektu. 
Wszystkie prace programowe, kontrolne i konserwacyjne muszą być potwierdzone „Książce 
Przeglądów i Konserwacji Instalacji sygnalizacji pożaru”. Jako stałe miejsce przechowywania 
w/w Książki... ustala się pomieszczenie ……… 
Dodatkowo prace wchodzące w zakres kontroli kwartalnej systemu sygnalizacji i alarmu 
pożaru wykonywane przez firmę specjalistyczną ………. muszą zostać potwierdzone 
stosownym 
protokołem. 
UWAGA! 
1. Prace kontrolne i konserwacyjne prowadzone zarówno przez Serwis Techniczny, jak 
również przez Firmę …………..nie mogą powodować utrudnień w funkcjonowaniu obiektu. 
2. W przypadku prowadzenia prac przez Firmę…….. należy wystąpić do Miejskiego Stanowiska 
Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w ………….. nr fax…………………z informacją, która 
powinna zawierać: 
- nazwę i adres obiektu, 
- rodzaj prowadzonych prac, 
- czas prowadzenia prac (data, godziny od – do), 
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia Firmy ……………..za prowadzenie prac z 
numerem telefonu kontaktowego. 
Pismo należy przesłać, co najmniej na 3 dni przed planowanymi pracami 
3. Prace związane ze sprawdzaniem i uruchamianiem poszczególnych sterowań można 
wykonywać od godziny 22.00 do godziny 8.00. 
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4. W przypadku przeróbek, rozbudowy lub remontu (np. wymiana uszkodzonej czujki) 
instalacji sygnalizacji i alarmu pożarowego wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na 
wymienione prace zgody Administratora Obiektu. 
5. Po wykonaniu przeróbek instalacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Inspektorowi ds. ochrony przeciwpożarowej następujących dokumentów: 
- protokołu z przeprowadzonych prac, 
- rysunku powykonawczego instalacji objętej przeróbkami. 
Powyższe nie dotyczy wymiany uszkodzonych elementów dozorowych. 
6. W przypadku uzasadnionego wzbudzenia czujki np. na skutek prowadzonych prac lub 
pożaru Kierownik Zmiany Ochrony powinien zablokować przedmiotową czujkę a 
pomieszczenie nakazać przewietrzyć. Po usunięciu dymu z pomieszczenia czujkę należy 
odblokować. O zaistniałym 
fakcie Kierownik Zmiany Ochrony powinien powiadomić Inspektora ds. ochrony 
przeciwpożarowej obiektu oraz odnotować go w „Książce Przeglądów i Konserwacji Instalacji 
sygnalizacji pożaru”. 
7. W przypadku odłączenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizacji pożaru ze względu 
na uszkodzenie lub ciągłe nieuzasadnione wzbudzanie należy dokonać stosownego wpisu w 
„Książce Przeglądów i Konserwacji Instalacji sygnalizacji pożaru” oraz przekazać 
przedmiotową informację przedstawicielowi firmy konserwującej system sygnalizacji pożaru 
(Pan ……………. tel. …………….. lub …………) i powiadomić o tym fakcie Inspektora ds. ochrony 
przeciwpożarowej tel. ………………………... 
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WZÓR KSIĄŻKI  
PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI 
„KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZENIA GAŚNICZEGO – 
INSTALACJA TRYSKACZOWA”  

Obiekt: 
Data wydania ……….. 
Opracował:         Zatwierdził: 
 

KONTROLA CODZIENNA:  MIESIĄC: ……………… 2013 r. 
 
Typ prac 
 

Data Wykonania 
 
 

Podpis 
Obsługującego: 
 
 

Uwagi dotyczące 
pracy instalacji 
 

Uwagi osoby 
nadzorującej 
instalację: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
Odpowiedzialny za realizację: …………Nadzorujący instalację…………………… 
 
    
    

Obsługa 
codzienna 
(zakres zgodnie 
z instrukcją) 

    
 
 

KONTROLA TYGODNIOWA MIESIĄC: ………..… 2013 r. 
 
 

Typ prac 
 

Data Wykonania 
 
 

Podpis 
Obsługującego: 
 
 

Uwagi dotyczące 
pracy instalacji 
 

Uwagi osoby 
nadzorującej 
instalację: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
Odpowiedzialny za realizację: …………Nadzorujący instalację…………………… 
 
    
    

Obsługa 
tygodniowa 
(zakres zgodnie 
z instrukcją) 
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OBSŁUGA MIESIĘCZNA 2013 r. 
 

 
 

KONTROLA PÓŁROCZNA/ROCZNA 2013 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ prac 
 

Data Wykonania 
 
 

Podpis 
Obsługującego: 
 
 

Uwagi dotyczące 
pracy instalacji 
 

Uwagi osoby 
nadzorującej 
instalację: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
Odpowiedzialny za realizację: …………Nadzorujący instalację…………………… 
 
styczeń    
luty    
marzec    
kwiecień    
Maj    
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    

Obsługa 
miesięczna 
(zakres zgodnie 
z instrukcją) 

grudzień    

Typ prac 
 

Data Wykonania 
 
 

Podpis 
Obsługującego: 
 
 

Uwagi dotyczące 
pracy instalacji 
 

Uwagi osoby 
nadzorującej 
instalację: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
Odpowiedzialny za realizację: …………Nadzorujący instalację…………………… 

    

Obsługa - 
(zakres zgodnie 
z instrukcją) 
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WZÓR UMOWY NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ 
PRZECIWPOŻAROWYCH 
 
UMOWA nr …../P.POŻ/01/2013 
Zawarta w dniu ……………. r. w ………………………pomiędzy: 
1. ……………………………Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………….. (adres: 
………………..) zarejestrowaną w sądzie rejonowym ……………. pod numerem KRS 
…………………………., reprezentowaną przez ………………………………………………. zgodnie z okazanym 
odpisem z KRS, Regon:………………………. NIP: ………………………. 
Zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a 
2. ………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………… (adres: 
…………………………………..), o nadanym numerze podatkowym NIP: ………………………… i Regon: 
…………………………, reprezentowanym przez Pana ………………………………………….. zwanymi dalej 
WYKONAWCĄ o treści następującej: 
§ 1. 
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na stałej 
konserwacji urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami sterującymi i 
zamykającymi drzwi i bramy przeciwpożarowe wg Załącznika nr 1, zamontowane w obiekcie 
………………………………………………………………... 
2. Stała konserwacja w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje prace polegające na 
utrzymaniu instalacji sygnalizacji pożaru przy pomocy wszelkich dostępnych środków w 
należytym stanie technicznym – co oznacza, że system w miarę eksploatacji swoimi 
parametrami nie może odbiegać od stanu w momencie przekazania obiektu do eksploatacji. 
Prace konserwacyjne urządzeń należy przeprowadzać co najmniej jeden raz na kwartał, 
zgodnie z „Instrukcją przeglądów instalacji sygnalizacji pożaru” obowiązującą w obiekcie 
………………., instrukcją eksploatacji urządzeń, Dokumentacją Techniczno Ruchową    oraz wg 
wskazań zawartych załączniku nr 2. 
3. W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego stanu pracy urządzeń 
systemu sygnalizacji pożaru lub po pożarze, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii       
i przywrócenia instalacji do gotowości w ramach stałej konserwacji w terminie do 24 godzin     
od momentu zgłoszenia. 
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, remontu lub wymiany podzespołu, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółową kalkulację związanych z 
tym kosztów. Prace powyższe, mogą zostać rozpoczęte po otrzymaniu dodatkowego zlecenia 
od Zamawiającego. Nie dotyczy to drobnych napraw i regulacji. Jako koszt drobnej naprawy i 
regulacji, które dokonywane są w ramach prac określonych w punkcie poprzednim, ustala się 
kwotę do wartości 250,00 zł netto. 
5. W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego zmian w nazewnictwie pomieszczeń obiektu 
……………….., Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w opisie centrali 
sygnalizacji pożaru wg wskazań Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej …………………………… 
w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia. Usługa powyższa wykonywana będzie w 
ramach prac określonych   w pkt 1. 
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6. Wykonawca oświadcza, że: 
- posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, autoryzacje oraz środki produkcji niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, 
- zapoznał się z warunkami terenowymi i technicznymi zleconych prac konserwacyjnych oraz 
nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
§ 2. 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający oświadcza, że nadzór nad Instalacją w jego imieniu sprawuje Inspektor ds. 
Ochrony Przeciwpożarowej ………………………….. i będzie honorował wszystkie jego dyspozycje        
i polecenia skierowane do Wykonawcy. 
2. Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia prac 
wynikających z § 1 pkt 2 i3 oraz zapewni udział personelu technicznego obiektu jako asystę          
i dozór przy prowadzonych pracach. 
§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
- wykonywania prac bez wyłączania obiektu lub jego części z eksploatacji, 
- przeszkolenia personelu technicznego i pracowników ochrony w zakresie prawidłowego 
stałego dozoru urządzeń systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego i potwierdzenia tego faktu 
stosownym protokołem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, 
- zachowania przy wykonywaniu prac przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów 
przeciwpożarowych, 
- wykonywania prac serwisowych przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne 
aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty oraz do dostarczenia ich 
Zamawiającemu przed użyciem tychże materiałów, 
- realizacji robót instalacyjnych zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej               
i wiedzy technicznej oraz z najwyższą starannością, 
- realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z porządkowymi 
postanowieniami zezwolenia na prace, które wydaje administracja obiektu Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania takiego pozwolenia. 
- zaprowadzenia w obiekcie „Książki ……”, do której upoważnieni pracownicy Wykonawcy 
będą zobowiązani wpisywać wszelkie uwagi o stanie działaniu instalacji, a w szczególności                     
o zauważonych nieprawidłowościach. 
- każdorazowego potwierdzania protokołem, wszystkich czynności wymienionych w § 1 pkt 2 
i 3 
§ 4. 
Terminy 
1. Terminy wykonania konserwacji będą corocznie ustalane w harmonogramie konserwacji 
systemów przeciwpożarowych w ……………….i zostaną przekazane Wykonawcy do końca 
grudnia mijającego roku kalendarzowego. 
2. Zamawiający może zmienić termin wykonania konserwacji informując o tym Wykonawcę        
z miesięcznym wyprzedzeniem. 
3. O gotowości dokonania protokolarnego przekazania wykonanych prac konserwacyjnych, 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie na 
dzień przed tym terminem. 
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§ 5. 
Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace wynosi :……………zł netto płatne w 
okresach kwartalnych (słownie: ……………..) łącznie z przejazdem serwisu Wykonawcy. 
2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według stawki 
ustawowej, obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
3. Na podstawie protokołu z przeprowadzonego serwisu oraz stosownego wpisu do „Książki 
…………..”, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. 
4. Wykonawca gwarantuje utrzymanie ceny usługi w ciągu roku kalendarzowego od 
momentu 
przedstawienia umowy. 
5. Waloryzacja ceny odbywać się będzie 1 raz w roku zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych GUS za 12-mcy poprzedzających datę waloryzacji. Zmiana 
ceny wymaga formy pisemnej – aneksu do umowy. 
6. Należność Wykonawcy regulowana będzie co kwartał, przelewem na konto Wykonawcy 
……………. w ciągu 21 dni od daty przyjęcia i zaakceptowania faktury. 
§ 6. 
Rozwiązanie umowy 
Umowa obowiązuje na czas nieoznaczony , od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 10. 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć powyższą umowę z trzymiesięcznym terminem 
wypowiedzenia. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli: 
a) Wykonawca przekroczy termin rozpoczęcia prac wyznaczony w Harmonogramie 
konserwacji systemów przeciwpożarowych w …………………………... 
b) Wykonawca wykonuje prace konserwacyjne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.       
W takim przypadku Zamawiający powierzy dokończenie prac na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 
3. Wykonawca, w przypadku rozwiązana umowy, jest zobowiązany pod rygorem Kar 
umownych do protokolarnego przekazania obowiązków. 
§ 7. 
Kary umowne 
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca będący w 
zwłoce zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
0,2% wartości wynagrodzenia, na każdy dzień zwłoki. 
2. Jeżeli kwoty kar umownych nie pokryją poniesionych strat strony dopuszczają możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
§ 8. 
Postanowienia dodatkowe 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 
numer identyfikacyjny NIP: …………….. oraz że jest upoważniony do wystawiania i 
otrzymywania faktur VAT. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 
numer identyfikacyjny NIP: ………………….. oraz że jest upoważniony do wystawiania i 
otrzymywania faktur VAT. 
3. Strony ustalają adresy korespondencyjne: 
1) Zamawiający: …………………………….. 
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2) Wykonawca: ……………………………… 
4. Wszelkie zawiadomienia kierowane na podane adresy uważa się za doręczone skutecznie 
po upływie 5 dni od nadania pisma listem poleconym. 
§ 9. 
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu w miejscu wykonania umowy. 
5. Integralna częścią umowy są : 
- Załącznik nr 1 : „Wykaz urządzeń podlegających stałej konserwacji.” 
- Załącznik nr 2 : „Wykaz czynności kontrolnych systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego” 
§ 10 
Postanowienia przejściowe 
1. Niniejsza umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym w postaci skutecznego 
rozwiązania przez Zleceniodawcę umowy z dotychczasowym Wykonawcą prac opisanych w 
terminie 3 (trzy) miesiące od dnia jej zawarcia. 
2. W przypadku nieziszczenia się warunku zawieszającego, umowa wygasa, a Strony zgodnie 
oświadczają, że nie będą podnosiły żadnych wzajemnych roszczeń z tytułu zawarcia niniejszej 
umowy. 
3. W przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego, niniejsza umowa wchodzi w życie z 
dniem doręczenia pisemnego zawiadomienia na adres Wykonawcy o skutecznym rozwiązaniu 
umowy z dotychczasowym wykonawcą. 
................................ 
.................................... 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR ………../PPOŻ./……/2013 
„Wykaz podstawowych urządzeń systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego podlegających 
stałej 
konserwacji” 
Lp. Wyszczególnienie Nr katalogowy 1 2 3 
1. Centralka …………. – , obudowa ……………….. 
2. Karta wejść/wyjść I/O …………… 
……………………………………………………. 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR…………./PPOŻ./………../2013 
„Wykaz czynności kontrolnych kwartalnych instalacji sygnalizacji pożaru” 
1. Sprawdzeniu podlegają następujące elementy: 
· Pętla dozorowa, z której przynajmniej 25% elementów powinno być wprowadzone w stan 
alarmu, w celu sprawdzenia działania procedur pożarowych zatwierdzonych dla obiektu 
……………………………………………. 
· Każda czujka winna być wprowadzona w stan alarmu pożarowego przynajmniej raz w roku. 
2. Sprawdzenie pętli dozorowej: 
· Odłączyć urządzenie transmisyjne (sygnał do PSP), 
· Używając programu diagnozującego ……….. przetestować pętle na zwarcia, doziemienia, 
sprawdzić pobory prądu, które powinny odpowiadać prądom w dokumentacji instalacyjnej. 
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· Przeprowadzić kontrolę wzrokową (czujki, sygnalizatory, oprzewodowanie itp.) pod kątem 
uszkodzeń mechanicznych – uszkodzenia usunąć poprzez naprawę lub wymianę na fabrycznie 
nowe elementy. 
· Wprowadzić wybrane czujniki z poszczególnych pętli dozorowych w stan alarmu w razie 
braku reakcji czujnika należy wykorzystać program diagnostyczny oraz gniazdo serwisowe w 
celu przetestowania czujnika. 
· Czujki temperatury sprawdzać gorącym powietrzem o temp. 500C (nie używać opalarek). 
· Minimum raz w roku należy sprawdzić czujki w stanie alarmu. Należy wykorzystać program 
diagnostyczny …. oraz gniazdo serwisowe w celu przetestowania czujnika. 
· Minimum raz w roku należy sprawdzić wszystkie czujki pod względem stanu technicznego. 
Należy wykorzystać program diagnostyczny oraz gniazdo serwisowe. W razie uszkodzenia 
czujnika należy go wymienić na fabrycznie nowy, a w razie zabrudzenia poddać procedurze 
czyszczenia. 
· Po zakończeniu sprawdzania systemu zresetować czujki poprzez załączenie odpowiedniej 
linii dozorowej. 
3. Czyszczenie czujników: 
Lekkie zabrudzenie – rozebrać czujkę wykorzystując odpowiednie przyrządy, wewnętrzną 
obudowę czujki i płytkę elektroniki z sensorami oczyścić delikatnym pędzelkiem lub odessać 
cienką ssawką odkurzacza. 
4. Podczas każdorazowego przeglądu konserwacyjnego należy sprawdzić: 
- poprawność pracy systemu przy odłączonym napięciu 220V w centrali – alarm 

uszkodzeniowy powinien pojawić się na CSP. Wszystkie urządzenia powinny nadal pracować 
normalnie, 

- zmierzyć napięcie wyjściowe akumulatorów (przy odłączonych powinno wynosić powyżej 
12, 5V). 
- sygnalizatory powinny zostać sprawdzone (podczas testowego alarmu pożarowego lub 

ręcznie z centrali CSP), 
- procedurę zatrzymania wentylacji, 
- procedurę załączenia wentylatorów oddymiania, 
- procedurę załączenia nadciśnienia w klatkach schodowych, 
- procedurę zatrzymania schodów i sprowadzenia wind na poziom 0.00, 
- procedurę zamknięcia bram przeciwpożarowych, 
- procedurę otwarcia klap dymowych i opuszczenia kurtyny dymowej, 
- procedura zamknięcia drzwi dymoszczelnych, 
- procedurę odblokowania drzwi automatycznych, 
- procedurę nadawania komunikatów ewakuacyjnych i wyłączenia nagłośnienia. 
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Wzór nr 7 
 
..................................................... 
           (Imię i nazwisko) 
.................................................... 
          ( stanowisko) 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

- zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami przeciwpożarowymi,   
- zostałem(am) zapoznany(a) z rozmieszczeniem i sposobem użycia podręcznego 

sprzętu gaśniczego, środkami alarmowania, drogami i sposobami ewakuacji, 
- zostałem(am) zapoznany(a) z zagrożeniem pożarowym występującym w budynku, 
- zostałem(am) zapoznany(a) ze spoczywającymi na mnie obowiązkami w zakresie 

zapobiegania pożarom i postępowania na wypadek powstania pożaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        .................................... 
                                                                                                                                            (Podpis pracownika) 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
……………………., dn. ....................20...... r.                                          
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XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 
 
Załącznik nr 1. Wykaz osób zapoznanych z instrukcją 
Załącznik nr 2. Arkusz rozdzielnika instrukcji 
Załącznik nr 3. Arkusz przeglądów aktualności treści instrukcji 
Załącznik nr 4. Arkusz zmian wprowadzonych w instrukcji. 
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XIX. ROZDZIELNIK. 
 
Instrukcję, w celu zapoznania się z zawartymi w niej postanowieniami, otrzymują wszystkie 
komórki budynku oraz firmy prowadzące działalność w budynku, wg załącznika nr 2. 
 
Załącznik nr 1 
WYKAZ OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ 

L.p. Komórka Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi 
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Załącznik nr 2 

ARKUSZ ROZDZIELNIKA INSTRUKCJI 

L.p. Komórka Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi 
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Załącznik nr 3 

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW AKTUALNOŚCI TREŚCI INSTRUKCJI 
L.p. Data Uwagi o przeglądzie, nazwisko i podpis dokonującego przeglądu 
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Załącznik nr 4 

ARKUSZ ZMIAN WPROWADZONYCH W INSTRUKCJI 
L.p Nr strony 

(rozdziału) 

Zmiana dotyczy Wprowadził 

Data 

Zatwierdził 

Data 
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XV. SCHEMATY EWAKUACJI. 
 
 
Rys.1  Plan sytuacyjny (zagospodarowanie) – drogi pożarowe, hydranty zewnętrzne, 

Rys.2  Rzut poziomu -3,55 – garaż publiczny,  

Rys.3  Rzut poziomu 0,00 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową,  

Rys.4 Rzut poziomu +2,10 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową, 

Rys.5 Rzut poziomu +5,90 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową, 

Rys.6 Rzut poziomu +11,06 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową, 

Rys.7 Rzut poziomu +16,50 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową, 

Rys.8 Rzut poziomu +23,0 z naniesionymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, 
podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzna siecią hydrantową. 

 


