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W S T Ę P 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 
r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2016 r.
poz. 191, 298. ) stanowi, że ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji 
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik 
budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany 
jest w szczególności: 

-  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych        
   i technologicznych, 
-  wyposażyć budynek w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz  środki gaśnicze, 
-  zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i  możliwość   
   ewakuacji, 
-  przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej, ustalić sposoby   
   postępowania na wypadek  powstania pożaru lub innego zagrożenia. 

  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  I  Administracji  z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
 i terenów postanowieniem zawartym w § 6. 1. obliguje użytkowników obiektów bądź ich 
części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji 
użyteczności publicznej, do opracowania i wprowadzenia do stosowania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego określającej: 

1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu
i sposobu jego użytkowania.

2) Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

jeżeli takie prace są przewidywane.
5) Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.
6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji

oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

    Powyższe stanowi podstawę do unormowania problematyki ochrony 
przeciwpożarowej w zespole pomieszczeń PKiN w Warszawie użytkowanych przez 
Kinotekę, w drodze ustaleń administracyjnych w celu zapewnienia wymaganego 
przepisami stanu bezpieczeństwa pożarowego  ludzi i obiektu.  

  Celem niniejszego opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych               w 
 zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić     w 
czasie eksploatacji obiektu, przeznaczonego głównie do celów użyteczności publicznej, 
z zapleczem socjalnym, technicznym i administracyjnym. 
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I.  USTALENIA  PODSTAWOWE 

      Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Kinoteki  zwana dalej INSTRUKCJĄ 
stanowi dokument określający w trybie administracyjnym podstawy bezpiecznego 
pożarowo funkcjonowania zespołu kinowego zlokalizowanego w części obiektu Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie jako realizującego  funkcje obiektu użyteczności 
publicznej.  

     INSTRUKCJA opracowana jest zgodnie z postanowieniami niżej wymienionych 
przepisów i dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz.

908, z 2016 r. poz. 191, 298. ),

2. Rozporządzenie  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),

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dział VI  Bezpieczeństwo pożarowe (Dz. U. Nr 75 poz. 690  z późniejszymi
zmianami).

4. Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pismo
nr WZ.6572/163/95 z dnia 18.11.1995 r uzgadniające jako prawidłowe
rozwiązania zawarte w Studium Naukowo Technicznym możliwości
dostosowania obiektu PKiN do wymagań przepisów przeciwpożarowych”.

5. Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pismo
nr WZ.5595.462.1.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. do "Aneksu do ekspertyzy
technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla części "B" Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie" opracowany przez mgr inż. Tadeusza Walendę                    i
mgr inż. Pawła Jabłońskiego.

    Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych. 

1. Do zapoznania z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy
pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko
służbowe.

2. Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników
przedsiębiorstw i firm (osób prawnych i fizycznych), oraz inne osoby czasowo
prowadzące działalność na  terenie Kinoteki. Obowiązek zapoznania tych osób
należy do kierownictwa, przy czym winien być realizowany według odrębnych
ustaleń. Warunek zapoznania z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń winien
także być zawarty w każdej umowie, na podstawie której osoby prawne lub
fizyczne prowadzą działalność na terenie Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki.

   Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych przepisów ustalenia zawarte              
w  niniejszej INSTRUKCJI wprowadza się do stosowania w zakresie związanym              
z funkcjonowaniem Kinoteki i użytkowaniem pomieszczeń PKiN z dniem jej 
zatwierdzenia. 
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II. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA  KINOTEKI 
 
   Część Pałacu Kultury i Nauki w strefie „B”, użytkowana jest bezpośrednio przez 
Kinotekę jako zespół kin. Zalicza się ona do kategorii zagrożenia ludzi. Powyższa 
klasyfikacja wynika  z przeznaczenia tej części obiektu do celów użyteczności 
publicznej.  
 

- do kategorii ZL I zalicza się powierzchnie i pomieszczenia przeznaczone dla ludzi    
w grupach powyżej 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie 
przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, 

-  do  ZL III zalicza się obiekty użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I.  
 

   Niektóre pomieszczenia tej części Pałacu, o przeznaczeniu techniczno-gospodarczym 
zalicza się do obciążonych ogniowo, ze średnim obciążeniem nie przekraczającym 
generalnie 1000 MJ/m2.  

 
  Ogólny schemat funkcjonalny powierzchni części B Pałacu Kultury i Nauki użytkowanej 
przez Kinotekę przedstawiony jest na opracowaniu graficznym instrukcji. 
 

  Strefa „B” tak jak i cały obiekt PKiN wybudowana została w roku 1955, kiedy to nie 
określono klas odporności ogniowej dla struktury architektoniczno budowlanej obiektu. 
Jednakże z przybliżeniem, analizując szczegóły architektoniczno budowlane można 
przyjąć, że  zasadnicze części konstrukcyjne strefy B obiektu PKiN posiadają klasę B 
odporności ogniowej, co spełnia wymagania dla tego typu obiektu. 
 

   Pomieszczenia strefy „B” obiektu PKiN są od roku 2000 adaptowane na potrzeby sal 
kinowych z pomieszczeń użytkowanych pierwotnie – w trakcie budowy PKiN, jako kina 
Przyjaźń,  Młoda Gwardia i Wiedza, oraz z powierzchni ogólnych, przy czym zakres 
przebudowy spowodował, że zostały zmienione całkowicie pierwotne warunki 
architektoniczno budowlane i techniczno instalacyjne.  
 

   Aktualnie w zespole Kinoteki występuje 8 użytkowanych sal kinowych z holami, 
kawiarenkami, drogami komunikacyjnymi pomieszczeniami pomocniczymi, socjalnymi    
 i biurowymi oraz pomieszczeniami technicznymi zlokalizowanych na 3 kondygnacjach 
strefy B obiektu PKiN. Poszczególne sale kinowe z uwagi na różny czasookres 
wykonywania poszczególnych sal zróżnicowany jest również stopień dostosowania ich 
do aktualnie określonych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
III. PROFILAKTYKA Z ZAKRESU  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

KINOTEKI 
 
 
1.   ZAGROŻENIA POŻAROWE 
 
 
    Do najczęstszych potencjalnych źródeł powstania pożarów na terenie Kinoteki 
w Pałacu Kultury i Nauki należą: 
 

- występowanie instalacji, urządzeń i wyposażenia zasilanych energią elektryczną. 
 

- stosowanie w działalności  przedmiotów, materiałów i substancji palnych , 
 

- występowanie urządzeń oraz systemu instalacji technicznych zagrożonych 
wydzielaniem ciepła zwłaszcza w warunkach pracy awaryjnej, 
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- występowanie palnych elementów wewnętrznego wystroju architektonicznego 
oraz dekoracji, 

 

- występowanie odpadów, opakowań i śmieci palnych. 
 

Do potencjalnych przyczyn powstania pożarów na terenie Kinoteki  należą : 
 

- nieprzestrzeganie wymagań eksploatacyjnych i technologicznych w tym badań 
okresowych dotyczących instalacji, urządzeń i wyposażenia zasilanych energią 
elektryczną. 

 

- nieprawidłowe stosowanie i zabezpieczenie  materiałów i substancji palnych , 
 

- nieprzestrzeganie wymagań bezpieczeństwa określonych dla prac pożarowo 
niebezpiecznych bez względu na wielkość i rangę prac, 

 

- nieprzestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego przez osoby 
przebywające na terenie Kinoteki. 

 
Do potencjalnych dróg  rozprzestrzeniania się pożarów w Kinotece należą: 
 
- ciągi komunikacyjne występujące w obiekcie, 
 

- systemy technologicznych połączeń pomiędzy pomieszczeniami, 
 

- połączenia pomiędzy pomieszczeniami stworzone istniejącymi warunkami 
architektoniczno budowlanymi. 

 
Rozprzestrzenianiu się pożarów w Kinotece może sprzyjać: 

 
- występowanie palnych elementów wykończenia wnętrz oraz wyposażenia 

pomieszczeń, 
 

- brak właściwych wydzieleń poszczególnych stref pożarowych, 
 

- brak wydzielenia pożarowego pomieszczeń technicznych i pomocniczych            
 z ciągów komunikacyjno ewakuacyjnych, 

 

- występowanie systemów technologicznych połączeń pomiędzy pomieszczeniami, 
 

   Istotnym zagrożeniem dla ludzi w warunkach pożarowych jest toksyczne i duszące 
oddziaływanie gazów i dymów pożarowych. Przenikaniu dymów i gazów pożarowych 
sprzyjają:  

- ciągi komunikacyjne o konwekcyjno-grawitacyjnym ruchu powietrza, 
 

- nieszczelności technologiczne w konstrukcji budynku. 
 

   Znaczącymi utrudnieniami w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych na terenie 
Kinoteki mogą być : 
 

- skomplikowane układy pomieszczeń i wewnętrznych dróg komunikacyjnych 
Kinoteki, 

 

- duża ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniach Kinoteki, 
 

- trudność w skutecznym oddymianiu znacznej kubatury pomieszczeń w budynku, 
 

- możliwość konwekcyjnego przemieszczania się dymów i gazów pożarowych       
na wyższe kondygnacje obiektu . 

 
Ponadto występuje część podziemna budynku (kondygnacja –1), która 

technologicznie ( m. inn. systemami wentylacji użytkowej ) związana jest                        
z pomieszczeniami Kinoteki, a więc również może powodować zagrożenia.  
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2. PRZEPISY PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY  
            PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
 
   W czasie eksploatacji obiektu należy przestrzegać przepisy profilaktyczne                   
o zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego, ograniczając w ten sposób możliwość 
powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, a także gwarantując środki ratownicze      
na  wypadek zaistnienia pożaru. 
    Przepisy przeciwpożarowe dotyczące użytkowania pomieszczeń Kinoteki określają 
warunki bezpieczeństwa w następujących sferach działalności: 
 

a) warunki ogólne, 
 

b) zapewnienie warunków ewakuacji osób i mienia, 
 

c) utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń, 
 

d) składowanie i przechowywanie materiałów palnych, 
 

e) organizowanie imprez artystycznych i innych zgromadzeń,  
 

f) wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,  
 

g) przeciwpożarowe instalacje techniczne, 
 

h) prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych. 
 

Ad. pkt a)  warunki ogólne zachowania bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania  
                  do  prowadzenia działań gaśniczo - ratowniczych w Kinotece. 

        
    Użytkownik obiektu jest zobowiązany do umieszczenia w miejscach 
ogólnodostępnych i widocznych wykazu telefonów alarmowych, oraz instrukcji 
postępowania na wypadek  powstania  pożaru. 
 
    Należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami : 
 

- drogi ewakuacyjne, oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno - 
budowlanych wymagane są, co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób 
zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

 

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,  
 

- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
 

- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu,  
 

- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 
 

- urządzenia i sprzęt służący celom ewakuacji, miejsca zbiórki do ewakuacji, 
miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 

 

- sprzęt i wyposażenie dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych), 
 

- przeciwpożarowe zbiorniki wodne.  
 

Istotnym warunkiem jest również stałe utrzymanie prawidłowego stanu oznakowania 
terenu Kinoteki znakami ochrona przeciwpożarowa wg PN/EN 
 
 Zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń sterujących 
instalacjami technicznymi, mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe  budynku,       
a zwłaszcza do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 
 
 
 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  8

 

Ad. pkt b)  dla zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji osób z Kinoteki  
                   zabrania się :  
 

 składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 
celom ewakuacji,  

 

 ustawiania w drzwiach wyjściowych, korytarzach i przejściach  jakichkolwiek 
przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia,  

 

 zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 
otwarcie, oraz uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść 
ewakuacyjnych,  

 

 użytkowania pomieszczeń zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL i dróg 
ewakuacji bez sprawnych systemów oświetlenia awaryjnego, 

 

 użytkowania pomieszczeń technicznych i pomocniczych nie wydzielonych 
pożarowo zgodnie z wymaganiami przepisów od dróg ewakuacji ludzi,  

 

 eksploatacji obiektu bez kompletnego oznakowania dróg wyjść i kierunków 
ewakuacji tablicami ewakuacyjnymi zgodnie z Polską Normą. 

 
 
 
Ad. pkt c)  Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej Kinoteki w celu zapewnienia    
                      prawidłowego stanu  technicznego   instalacji i urządzeń należy: 
 

 instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym      
 z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,              
 a w szczególności należy je   poddawać okresowym przeglądom i konserwacji. 

 

 eksploatacja urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się  
do powstania pożaru, wybuchu  jest zabroniona. 

 

 elektryczne urządzenia ogrzewcze lub inne źródła wydzielania ciepła należy 
ustawić na podłożu  niepalnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie 
z warunkami określonymi przez  producenta. 

 

 na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne, 
jeżeli umieszczone są w odległości, co najmniej 0.05 m od żarówki. 

 

 oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznych instalować na 
podłożu  

     niepalnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem 
przed    zapaleniem. 

 

 zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwać, co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa  częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

 
 
 

Ad. pkt d)    W  zakresie przechowywania i składowania materiałów palnych i innych      
              z grupy pożarowo – niebezpiecznych w  pomieszczeniach budynku        
               Kinoteki należy: 

 
 wszystkie czynności związane z transportem, użytkowaniem oraz składowaniem 

materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej, lub według wskazań ich producenta, 

 utrzymywać ilość materiału niebezpiecznego znajdującego się na stanowisku 
pracy nie większą niż dobowe zapotrzebowanie, jeżeli przepisy szczególne       
nie stanowią inaczej, 
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 przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych przekraczający wielkość 
dobową w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu, 

 

 przechowywać materiały niebezpieczne w sposób uniemożliwiający powstanie 
pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek 
wzajemnego oddziaływania, 

 

 przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C) wyłącznie 
w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, 
wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających 
ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia              
 i zabezpieczonych przed stłuczeniem / w jednej strefie pożarowej, 
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia oraz o przeznaczeniu innym niż 
handlowo-usługowe, jest dopuszczalne przechowywanie do 10 dm3 cieczy o 
temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21°C) oraz 50 dm3 cieczy 
o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55°C) /,  

 
 zabronione jest w pomieszczeniach Kinoteki stosowanie instalacji i urządzeń 

zasilanych gazem palnym w tym instalacji i urządzeń indywidualnych – 
przenośnych zasilanych gazem płynnym. / szczególne warunki stosowania 
urządzeń zasilanych gazem na przykład podczas konieczności wykonywania 
prac spawalniczych określone zostały w części instrukcji dotyczącej prac 
pożarowo – niebezpiecznych /.  

 
 
Ad. pkt. e)   organizowanie imprez artystycznych i innych zgromadzeń z udziałem ludzi , 

wykraczających poza podstawowy zakres działalności Kinoteki ( projekcja 
filmów ) w zakresie ochrony przeciwpożarowej wymaga : 

 
 opracowania planu bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia na wypadek 

pożaru lub innego zagrożenia planowanej imprezy, 
 
 pozytywnego uzgodnienia ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

budynku PKiN planu bezpieczeństwa i zabezpieczenia planowanej imprezy, 
 

 uzyskania zgody właściciela lub zarządcy obiektu Pałacu Kultury i Nauki              
 ( Zarządu PKiN Sp. z o. o. ) na przeprowadzenie planowanej imprezy, 

 
 realizacji zawartych w planie bezpieczeństwa postanowień podczas realizacji 

imprezy. 
 
   W przypadku gdy planowana impreza artystyczna lub inne zgromadzenie ma charakter 
imprezy masowej organizatora imprezy obowiązuje spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa ( w tym pożarowego ) w stosownych przepisach dotyczących imprez 
masowych. 
 
Ad. pkt f)  wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie rozmieszczania            

 i stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie Kinoteki zostały  
szczegółowo omówione w rozdziale V niniejszej instrukcji. 

 
 
Ad. pkt g)  pomieszczenia obiektu PKiN wyposażone są w przeciwpożarowe instalacje 

techniczne w następującym zakresie: 
 
 System wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z hydrantami wewnętrznymi 

wyposażonymi w  węże półsztywne  o średnicy 25 mm. System instalacji wraz z 
hydrantami i ich wyposażeniem podlega utrzymaniu w sprawności, okresowym 
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badaniom i konserwacji w zakresie zgodnym z normami EN/PN . 

 System wentylacji pożarowej, który w zakresie określonym przepisami nie w pełni 
chroni pomieszczenia Kinoteki, a jego cześć nie spełnia wymagań stosownych 
przepisów. Istniejąca cześć systemu wentylacyjnego została wykonana              
w ramach przebudowy pomieszczeń PKiN wykonywanej dla potrzeb Kinoteki, 
lecz nie została zarówno skonfigurowana jako całość i podłączona do systemu 
SAP. 

 

 System automatycznego wykrywania pożaru sygnalizowania alarmu pożarowego 
został wykonany według potrzeb na rok 2005. Wraz z pracami budowlano 
adaptacyjnymi wykonywanymi w latach 2000 – 2005 system SAP podlegał 
adaptacji w celu zapewnienia pełnej ochrony wszystkich pomieszczeń i kubatur. 

           Konserwacja systemu SAP prowadzona jest przez Zarząd PKiN sp. z o. o. ,  
zaś obsługa operatorska systemu SAP podlega bezpośrednio Kinotece.  

          System SAP podłączony jest do monitoringu centrum alarmowania KM PSP 
za pośrednictwem centrali Master w PKiN.  

 
 
Ad. pkt h) w czasie prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych nieprzewidzianych 

instrukcją technologiczną, do obowiązków użytkownika obiektu oraz 
wykonawcy prac należy: 

 
 ocena zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym prace będą wykonywane. 
 
 ustalenia rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania 

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu. 
 

  wskazania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miejsca pracy i przebieg 
prac oraz  zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. 

 
 
   Szczegółowe zasady zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych określone         
  są   w  rozdziale IV niniejszej „Instrukcji ...” 
 
    Ponadto, ze względu na sposób zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń          
w pomieszczeniach Kinoteki , wprowadza się szczegółowe przepisy porządkowe             
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, będące rozwinięciem i uzupełnieniem aktów 
prawnych wyższego rzędu. 
 
 
Na terenie KINOTEKI w Pałacu Kultury i Nauki zabrania się: 
 
1. używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów, 
 

2. użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli 
może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, 

 

3. rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów palnych na 
terenie obiektu i w odległości mniejszej  niż 5 m od obiektu, przy czym jest 
dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu 
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane 
odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze. Przy stosowaniu 
otwartego ognia obowiązują procedury jak dla prac pożarowo niebezpiecznych, 
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4. użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 
podłożu  palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta; 

 

5. przechowywania materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju 
i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

 

a)  urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się        
do   temperatury   przekraczającej 373,15 K (100°C), 

 

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV,  
 

c) przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji 
piorunochronnej  oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, 

 

d) przewodów elektrycznych „siłowych” i gniazd wtykowych „siłowych” o napięciu     
powyżej 400 V, 

 

6. stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 
materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone                  
  w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki; 

 

7. instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 
wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, 
jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

 

8. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 
ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 

 

9. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 
użycie;  

 

10. lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 
zmniejszający  wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych 
w przepisach techniczno - budowlanych; 

 

11. wykorzystywania drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym 
przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności 
(użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;  

 
12. uniemożliwiania lub ograniczanie dostępu do: 
 

A. gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,  
 

B. przeciwpożarowych urządzeń odciążających, 
 

C. źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
 

D. urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi 
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

 

E. wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 
 

F. wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych 
wyłączników zaworów sterowania instalacjami i systemami 
technicznymi. 

 

13. przechowywania cieczy łatwopalnych i wybuchowych w pomieszczeniach nie 
przygotowanych technologicznie i technicznie (np. administracyjnych, socjalnych),   
 w przypadkach uzasadnionych, po spełnieniu wymagań p.poż., dozwolone jest 
przechowywanie  niewielkich ilości tych substancji po uzyskaniu zgody Działu 
Ochrony i Zabezpieczeń PKiN, 
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14. pozostawiania po pracy urządzeń elektrycznych, jak wentylatory, kuchenki, grzejniki 
elektryczne itp. nie wyłączonych z gniazd sieciowych, 

 

15. eksploatacji elektrycznych urządzeń grzewczych w odległości mniejszej niż 0,5 m 
od materiałów palnych oraz bez zastosowania izolatora termicznego, 
zabezpieczającego przez możliwością zapalenia się podłoża, 

 

16. posługiwania się odbiornikami energii elektrycznej: 
 

a/  z otwartą spiralą grzejną, 
 

b/  bez wyłączników termicznych (dot. urządzeń ogrzewczych),  
 

17. zastawiania jakimikolwiek materiałami czy przedmiotami dostępu do instalacji 
systemów przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego,  

 

18. używania sprzętu pożarniczego do celów niezwiązanych z ochroną 
przeciwpożarową, 

 

19. przechowywania w szafach nieodpornych na działanie ognia cennej dokumentacji, 
walorów  pieniężnych, magnetycznych nośników informacji itp. 

 

20. opuszczania pomieszczeń bez upewnienia się, że nie zachodzi obawa powstania 
pożaru; w szczególności należy sprawdzić, czy wyłączono odbiorniki energii 
elektrycznej, czy w popielniczkach nie tlą się niedopałki papierosów,                       
czy pozamykane są okna itp., 

 
Zabrania się dokonywania innych czynności, które obniżyłyby stan bezpieczeństwa 
pożarowego lub mogły przyczynić się do powstania albo rozprzestrzeniania się pożaru. 
Dokonywanie czynności stanowiących naruszenie wymagań bezpieczeństwa w zakresie 
kwalifikowanym jako spowodowanie zagrożenia życia ludzi ( do których to czynności 
zalicza się naruszenie części wymagań dotyczących warunków ewakuacji ) podlega 
restrykcjom art. 160 KK. 
 
 
IV. ZABEZPIECZENIE   PRAC  POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH 
 
 
      W oparciu o zapisy Ustawy  z dnia  24  sierpnia  1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej oraz  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i  Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, wprowadza się wytyczne zabezpieczenia prac 
pożarowo-niebezpiecznych na terenie Kinoteki w budynku Pałacu Kultury i Nauki            
w Warszawie Pl. Defilad 1, o treści ujętej w niniejszym rozdziale. 
 
    Niniejsze wytyczne mają na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności   
pracowników za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac 
pożarowo – niebezpiecznych, oraz o kreślenie zasad zabezpieczenia  
przeciwpożarowego tych prac. 
 
      Pod pojęciem prac pożarowo-niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace, 
nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi do   
tego  celu miejscami,   między innymi takie jak: 
 

- prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone 
wewnątrz obiektu i na przyległym do niego terenie, na których występują materiały 
 palne, 

 

-  prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych  i wybuchowych, 
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- wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach o zwiększonym 
ryzyku powstania pożaru. 
 

 
 
       Do prac pożarowo niebezpiecznych  należy zaliczyć w szczególności wszelkie 
prace z otwartym ogniem, oraz podczas których występuje  iskrzenie lub nagrzewanie, 
np.: 

 

- spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 
 

- podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi, 
 

- podgrzewanie lepiku, smoły itp. 
 

- rozniecanie ognisk, 
 

- używanie materiałów pirotechnicznych , 
 

- szlifowanie metali szlifierkami przenośnymi przy występowaniu iskrzenia 
prowadzone w obecności materiałów palnych, 

 

- prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów, przy których mogą 
powstać mieszaniny wybuchowe, 

 

- stosowanie pyłów, proszków i cieczy palnych do malowania, lakierowania, 
klejenia, mycia, nasycania, 

 

- suszenie w podwyższonej temperaturze substancji palnych. 
 
 Do przestrzegania postanowień wytycznych zabezpieczenia  prac pożarowo-
niebezpiecznych zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub 
pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych, pracownicy nadzorujący 
przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu (pomieszczeń, terenu), gdzie prace są 
prowadzone. 
 
 Postanowienia wytycznych zabezpieczenia  prac pożarowo niebezpiecznych 
obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych        
(osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace pożarowo-niebezpieczne na  terenie 
obiektu. 
 
 Obowiązek zapoznania pracowników Kinoteki z treścią wytycznych zabezpieczenia 
 prac pożarowo niebezpiecznych należy do Kierownictwa Kinoteki. Obowiązek 
zapoznania z treścią wytycznych zabezpieczenia  prac pożarowo niebezpiecznych 
pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych należy do przedstawicieli 
zawierających umowy - nadzorujących realizacje umów w zakresie, których 
przewidziane są do wykonywania prace pożarowo-niebezpieczne.  
 
 
  
  ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU SPOSOBU BEZPOŚREDNIEJ 
REALIZACJI PRAC POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH 
 
 
 
    Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie Kinoteki pod 
warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących 
przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac. 
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    Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie każdorazowo przed 
rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszych wytycznych, oraz przepisów 
szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 
 
  Komisję powołuje na wniosek Kinoteki właściwy organ Zarządu Pałacu Kultury    
i Nauki sp. z o. o. 
 
  Skład osobowy Komisji tworzą: 
 

1. Przedstawiciel służby ds. ochrony przeciwpożarowej Działu Ochrony                
ZPKiN Spółka z o.o.– Przewodniczący, 

2. Przedstawiciel kierownictwa Kinoteki -Członek 
3. Przedstawiciel kierownictwa grupy / firmy wykonującej prace – Członek,  
4. Przedstawiciel pionu technicznego ZPKiN Spółka z o.o. właściwego                  

dla rodzaju prowadzonych prac – Członek. 
 

Prace komisji organizuje jej Przewodniczący  
 
Standardowy tryb postępowania Komisji przebiega następująco: 
 

1. Na podstawie zgłoszenia zamiaru prac pożarowo – niebezpiecznych 
Kierownictwo Działu Ochrony ZPKiN sp. z o. o. ustala osobowo 
Przewodniczącego Komisji, który powołuje skład osobowy Komisji określając 
równocześnie ramowy zakres jej działań. 

 

2. Komisja realizuje swoją działalność sporządzając „Protokół zabezpieczenia         
przeciwpożarowego prac pożarowo-niebezpiecznych wg wzoru podanego            
w  załączeniu. 

 
3. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w „Protokóle ...” wydawane jest  

  „Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych”. 
 

4. Po zakończeniu realizacji prac potwierdzonym  wpisem do zezwolenia zgodnie    
z  „Protokółem” następuje kontrola bezpieczeństwa pożarowego w zakresie  
związanym z prowadzonymi pracami. Pozytywny wynik kontroli z adnotacją         
o zakończeniu prac odnotowywany jest w dokumentacji prac. 

 
5. Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych     

 w  trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu należy powierzać osobom  
posiadającym do tego odpowiednie przygotowanie. 

 
6. Po zakończeniu prac całość dokumentacji Przewodniczący przechowuje             

w   dokumentacji technicznej obiektu. 
 
 
Dla prac pożarowo - niebezpiecznych: 
 

1. prowadzonych w miejscach i pomieszczeniach, w których nie ma materiałów        
i  mediów, a możliwość przeniesienia ciepła drogą przewodzenia oraz konwekcji 
par i  gazów  została całkowicie wyeliminowana, 

 

2. prowadzonych w trybie nagłym, celem usunięcia awarii lub likwidacji 
rozprzestrzeniania jej skutków (konieczność podjęcia natychmiastowych działań 
w krótkim czasie),  
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3. prowadzonych w ramach krótkotrwałych prac naprawczych o niewielkim zasięgu, 
w  związku z bieżącą konserwacją budynku, 

 
   wprowadza się uproszczony tryb organizacji zabezpieczenia prac pożarowo-
niebezpiecznych. 
 
 
   Uproszczony tryb organizacji zabezpieczenia w/w prac obejmuje: 
 

1. funkcję Przewodniczącego Komisji realizuje Pracownik Działu Ochrony. 
2. dokumentacja zabezpieczenia prac polega na dokonaniu wpisu                

do „Książki prac pożarowo-niebezpiecznych” z pominięciem formularzy 
protokółów, 

3. pozostałe zasady organizacji zabezpieczenia prac pożarowo-
niebezpiecznych pozostają bez zmian, 

4. wpis do „książki prac pożarowo-niebezpiecznych” powinien zawierać: 
 

- nazwę i określenie miejsca, w którym prace będą prowadzone,  
- charakterystykę- technologię przewidzianych prac, 
- sposób zabezpieczenia p.poż. miejsca wykonywania prac, 
- osobę odpowiedzialną za przygotowanie zabezp. p.poż. prac,  
- osobę zezwalającą na rozpoczęcie prac i sprawującą nadzór nad                        

ich przebiegiem, 
- osobę odpowiedzialną za kontrolę rejonu prac po ich zakończeniu (określenie 

ilości i częstotliwości kontroli), 
- podpisy w/w osób związanych z pracą pożarowo-niebezpieczną. 

 
 
WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC   POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH 
 

1. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo polega między innymi na: 

 

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace                
  z wszelkich palnych  materiałów  lub zanieczyszczeń,  

 

b) odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich 
przedmiotów  palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,  

 

c) zabezpieczeniu  np. przed działaniem rozprysków  spawalniczych wszelkich 
materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie 
jest możliwe, przez osłonięcie ich, np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi, 

 

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź 
rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

 

e) uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów 
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych, itp. znajdujących się w pobliżu 
miejsca prowadzenia prac, 

 

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami 
mechanicznymi kabli,   przewodów elektrycznych, oraz instalacyjnych z palną 
izolacją, o ile znajduje się w zasięgu    zagrożenia spowodowanego pracami 
pożarowo-niebezpiecznymi. Sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie 
prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji  łatwo 
zapalnych, 

 

g) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pożarowo-niebezpiecznych m.in.: 
napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  16

 

spawalniczego, elektrod itp., materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych 
do zabezpieczenia toku prac, niezbędnego sprzętu pomiarowego np.                
do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac,  

 

h) zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc 
prowadzenia prac  pożarowo-niebezpiecznych. 

 
 
2. Prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych 

wybuchem, lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace 
związane z  użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone 
wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 
10% ich dolnej granicy  wybuchowości.  

 

3. Miejsce wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych należy wyposażyć                  
w podręczny sprzęt  gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację 
wszystkich źródeł pożaru. 

 
4. Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w pomieszczeniu i pomieszczeniach 

sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu stwierdzenie, czy 
nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy 
nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został 
zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed 
dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin,         
a następnie 8 godz. licząc od czasu zakończenia prac pożarowo-niebezpiecznych 
(czasookres i ilość kontroli określa komisja w protokóle zabezpieczenia prac 
pożarowo-niebezpiecznych, w zależności od stopnia zagrożenia). 

 
5. Prace pożarowo - niebezpieczne powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby     

  do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany    
do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed 
możliwością wywołania pożaru. 

 

6. Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie          
w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem. 

 

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości butli z gazem palnym 
nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających 
rozprysków spawalniczych. 

   
 
 
 OBOWIĄZKI   OSÓB ZWIĄZANYCH  Z  PRACAMI  NIEBEZPIECZNYMI POD              
    WZGLĘDEM   POŻAROWYM 
  
    Przedstawiciel Działu Ochrony  ZPKiN Spółka z o.o. upoważniony                     do 
sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac pożarowo - niebezpiecznych 
powinien w szczególności: 
 
1. Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe,  
 

2. Dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo-niebezpiecznych wykonane 
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, 
przewidziane w protokóle zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich 
przeprowadzenie,  

 

3. Sprawdzać zabezpieczenie ppoż. stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz 
wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych 
niedociągnięć, 
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4.  Wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo 
powstania pożaru, do czasu usunięcia występują nieprawidłowości,  

 

5. Brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac 
pożarowo-niebezpiecznych. 

 
 
 
   Do obowiązków wykonawcy prac pożarowo - niebezpiecznych należy                  

w szczególności: 
 
1. Sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawdzone i należycie 

zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pożaru, 
ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie 
prac,  

 

2. Znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego 
oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, 

 

3. Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,  

 

4. Ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia 
danego rodzaju prac niebezpiecznych,  

 

5. Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone      
w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 

6. Rozpoczynanie prac pożarowo-niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego 
zezwolenia,  

 

7. Poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących  
dla wykonywanego rodzaju prac pożarowo-niebezpiecznych, 

 

8. Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 
powstanie i rozprzestrzenienie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu, 
meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia 
ugaszonego w czasie wykonywania prac czynności pożarowo-niebezpiecznych, 

 

9. Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu 
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych                
nie zainicjowano pożaru,  

 

10. Wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych                 
w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności 
pożarowo-niebezpiecznych.   

 
 
 
Uwaga; 
 
    Wszystkie prace pożarowo – niebezpieczne realizowane w obiekcie PKiN , podczas 
których powstają gazy i dymy, pyły, pary itp. muszą być zgłoszone do dyżurnego 
operatora systemu zabezpieczeń SAP, który określi dodatkowe wymagania w celu 
eliminacji tzw. fałszywych alarmów pożarowych. 
 
   Osoby realizujące prace bez uzgodnień z dyżurnym operatorem SAP lub jego 
przełożonym, lub realizujące prace w sposób naruszający uzgodnienia ponoszą 
osobistą odpowiedzialność służbową i prawną za skutki spowodowania fałszywego 
alarmu pożarowego. 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Załącznik Nr 1 
                               Warszawa, dnia ....................... 
 

PROTOKÓŁ NR ...... 
 
  zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo-niebezpiecznych 

 
1. Nazwa i określenie pomieszczenia - stanowiska, w którym  przewiduje się 

wykonywanie prac:  
 ............................................................................................................................... 

        ............................................................................................................................... 
2. Charakterystyka - technologia przewidywanych do realizacji prac:                                

   ............................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................... 
3.  Charakterystyka zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem oraz właściwości   

pożarowe  materiałów palnych występujących w pomieszczeniach lub rejonie  
przewidywanych prac:  

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

4. Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym 
pomieszczeniu lub  rejonie przewidzianych prac:  

          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia 

na   okres wykonywania prac:  
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
6. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac:  
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
7. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w razie   
    zaistnienia   pożaru:       
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia                   
    przeciwpożarowego toku prac:  
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego       
      w toku  wykonywania prac:  
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
10. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu      

(określenie ilości i częstotliwości kontroli) 
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
 
                     Podpisy członków Komisji: 
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      imię, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska) 
      ...................................................................... 
      ...................................................................... 
     
 ........................................................................ 
           
                                                                                                                  Załącznik Nr 2 
 
                               Warszawa, dnia ....................... 
   

ZEZWOLENIE NR ...... 
na prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych 

 
1. Miejsce pracy  

      

.......................................................................................................................................... 
   (pomieszczenie, stanowisko, instalacja) 
2. Rodzaj  pracy 
 

.......................................................................................................................................... 
 
3. Czas pracy 
 

.......................................................................................................................................... 
                          dnia:                   od godz.:  do godz.: 
 
4. Zagrożenie pożarowe-wybuchowe w miejscu pracy  
 

.......................................................................................................................................... 
 
5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru wybuchu  
 

.......................................................................................................................................... 
 
6. Środki zabezpieczenia: 
 

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

b)BHP  
.............................................................................................................................. 

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

7.  Sposób wykonania pracy:  
      

.............................................................................................................................. 
 
8. Odpowiedzialność za: 
   
  a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku   

prac  pożarowo niebezpiecznych: 
 
    Nazwisko: ............................         Wykonano: ........................... 
 
    Podpis: ........................... 
 
 b) wyłącznie spod napięcia: 
 
    Nazwisko: ............................         Wykonano: ........................... 
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    Podpis: ........................... 
 
 
 
 

c) wykonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów: 
   W miejscu pracy  występują / nie występują niebezpieczne stężenia 
 
    Nazwisko: ............................         Wykonano: ........................... 
 
    Podpis: ........................... 
 

d) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i   instruktaż: 
 
    Nazwisko: ............................         Wykonano: ........................... 
 
    Podpis: ........................... 
 
 
9. Zezwalam na rozpoczęcie prac: 
 

(zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez osoby  wymienione w pkt. 8) 
 

   ........................................................................................................................... 
        (podpis wypisującego)  (podpis Przewodniczącego Komisji) 
 
10.  Pracę zakończono dnia: ................. godz.: .................. 
 
        Wykonał:   .................. 
 
11.  Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań              
        i okoliczności mogących zainicjować pożar. 
 
 
  Stwierdzam odebranie robót:  Skontrolował: 
 
  ..........................   ........................ 
                   (podpis)       (podpis) 
 
 
 
 
UWAGA: Odbierający prace przekazuje zezwolenie Przewodniczącemu Komisji celem 

włączenia do akt. 
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V. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY . 
  
  
    Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu 
niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na 
wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko 
pożaru. 
   Ogólnie rzecz biorąc, spalanie się czegokolwiek jest procesem chemicznym, w czasie 
którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), 
podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał,         
 a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej 
proporcji substancji palnej, utleniacza i źródła zapalenia (bodźca energetycznego). 
Wynika z tego jednoznacznie, że do przerwania istniejącego już procesu spalania 
konieczna jest zmiana proporcji składników procesu tj.: 
 

1. Usunięcie materiału palnego lub uczynienie go (w różny sposób) niepalnym         
 w lokalnie   występujących   warunkach,  

 

2. Eliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania               
(np. chłodzenie układu palnego), 

 

      3.   Odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru. 
 
   Wymienione wyżej czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożarów, przy czym 
podręczny sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice rolę zasadniczą  w sytuacjach, kiedy 
istnieje możliwość ugaszenia    pożarów w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania. 
 
   Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega bądź to na działaniu jednostkowym, 
tj. chłodzeniu    materiału palnego, bądź na odcięciu od niego dostępu tlenu, albo oba te 
mechanizmy gaśnicze występują   jednoczenie. 
 
   Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice i agregaty gaśnicze, 
hydronetki wodne, koce gaśnicze. 
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   1. ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO                              
     
    Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach 
Kinoteki budynku Pałacu Kultury i Nauki w W-wie uwzględniono przepisy 
Rozporządzenie  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. 
 
W szczególności uwzględniono następujące zasady: 
 

 Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dcm3  
przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.  

 

 Do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. 
drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe 
(wypełnione proszkiem fosforanowym).  

 

 Do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) 
stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe,  

 

 Do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice 
proszkowe, śniegowe, 

 

 Do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzeń elektrycznych 
pod napięciem lub materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się 
zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe, 

 

 Sprzęt jest rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy 
wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach przy wyjściach na 
zewnątrz pomieszczeń.  

 

 Na kondygnacjach o powtarzalnej architekturze sprzęt jest umieszczany w tych 
samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to 
pozwalają.  

 

 Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu jest zgodne z Polskimi Normami.   
 

 Odległość dojścia do sprzętu nie jest większa niż 30 m. 
 
   Dla wszystkich typów gaśnic ilość środka gaśniczego nie może być mniejsza niż 2 dm3 
(2 kg) – stosuje się według w/w parametrów wielkości gaśnic dostępne w handlu, 
posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 
 
Przyjmuje się następującą zasadę rozmieszczenia rodzajów gaśnic; 
 

- gaśnice płynowe i proszkowe w ogólnodostępnych miejscach, 
- gaśnice śniegowe na terenie pomieszczeń zaplecza technicznego, 
- agregaty proszkowe i śniegowe do doraźnego zabezpieczenia np. pokazów 

pirotechnicznych i innych organizowanych imprez o zwiększonym stopniu 
zagrożenia. 

 

       Charakterystykę techniczno użytkową gaśnic płynowych, śniegowych i proszkowych 
z podstawowymi parametrami wybranych wielkości gaśnic przedstawi się w załączeniu. 
  Uwaga: zbiorniki gaśnic są zbiornikami ciśnieniowymi – wymagają przeprowadzenia co 
5 lat badań przez Dozór Techniczny i uzyskania dopuszczenia do stosowania 
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VI. TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
 

  W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń Kinoteki 
budynku Pałacu Kultury i Nauki zastosowano w obiekcie systemy zabezpieczeń w 
postaci systemu sygnalizacji alarmu pożarowego – SAP, systemu wentylacji pożarowej 
oraz systemu wewnętrznej sieci hydrantowej z wężami półsztywnymi 25 mm na 
zwijadle bębnowym i dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
 

1. SYSTEMY SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO SAP. 
 

    Sygnalizacja alarmu pożarowego jest układem automatycznym, służącym               
do wczesnego wykrycia znamion pożaru, przede wszystkim zadymienia pomieszczeń. 
Dodatkowo w sieć sygnalizacji pożarowej włączone są ręczne przyciski pożarowe, 
które po wciśnięciu przycisku umieszczonego za szybką przesyłają sygnał 
(analogiczny do sygnału z czujek pożarowych) do centrali pożarowej i Straży Pożarnej. 
     W przypadku otrzymania w centrali, znajdującej się pod całodobowym dozorem 
obiektu, sygnału o wykryciu pożaru, pierwszą czynnością obsługi jest sprawdzenie       
(z wykorzystaniem aktualnie istniejących środków technicznych i organizacyjnych) 
prawdziwości otrzymanego sygnału. 
     Po stwierdzeniu faktu zaistnienia pożaru osoby znajdujące się w strefie 
bezpośredniego zagrożenia powinny zostać poinformowane i ewakuowane w miejsce 
bezpieczne, a następnie należy przystąpić do gaszenia pożaru w zarodku, 
wykorzystując sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu budynku (zasady gaszenia 
pożarów w zarodku podane są niniejszej instrukcji). 

 Obiekt PKiN w Warszawie jest zabezpieczony systemem urządzeń 
automatycznej sygnalizacji alarmu pożarowego typu NOTIFIER, w którym zastosowano 
czujki optyczne dymu, czujki jonizacyjne (na bazie zubożonego izotopu AMERYK          o 
obniżonym stopniu radiacji), czujki - moduły liniowe (na bazie pomiaru emitowanej wiązki 
promieniowania) oraz przyciski ręcznych ostrzegaczy pożarowych. 
 
 
Uwaga: 
 
       System SAP dozorujący pomieszczenia Kinoteki złożony jest z dwóch grup. Grupa 
obejmująca dozorem około 80 % powierzchni Kinoteki podłączona jest do podcentralki 
pożarowej zainstalowanej i obsługiwanej przez Kinotekę, a grupa obejmująca dozorem 
około 20 % powierzchni Kinoteki ( powierzchnie komunikacyjne i strefy PM użytkowane 
wspólnie przez odrębne podmioty ) podłączona jest do centrali głównej systemu 
sygnalizacji alarmu pożarowego (MASTER). Centrala główna systemu sygnalizacji 
alarmu pożarowego podłączona jest do urządzeń monitoringu  sygnałów alarmu 
pożarowego. Każdy potwierdzony sygnał alarmu pożarowego, oraz każdy sygnał 
którego nie można zdefiniować jednoznacznie jako fałszywego, poprzez system 
monitoringu, przekazywany jest do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 
Za prawidłowość obsługi central pożarowych odpowiada właściwy dla danej 
centrali operator. 
 
 Pracownicy (Służba Ochrony) Działu Ochrony ZPKiN w czasie do 4 minut 
dokonują kontroli przyczyn zaistnienia emisji alarmu pożarowego i w przypadku 
jednoznacznego ustalenia, że emisja alarmu nie nastąpiła na skutek zaistnienia 
zapalenia mają możliwość skasowania zaistniałego sygnału alarmu.  
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       W przypadku braku możliwości lub trudności w ustaleniu przyczyn alarmu 
pożarowego, a także w przypadku potwierdzenia zaistnienia zapalenia sygnał alarmu 
pożaru przesyłany jest do straży pożarnej.  
 
      Pracownicy (Służba Ochrony) Działu Ochrony w przypadku potwierdzenia 
wystąpienia zapalenia lub innego zagrożenia mają możliwość przyspieszenia emisji 
sygnału poniżej zaprogramowanych wielkości 4 minut. 
 

     Za spowodowanie fałszywego alarmu pożaru, lub uniemożliwienie sprawdzenia 
przyczyn zaistnienia alarmu pożaru sprawca alarmu lub osoba odpowiednia ponosi 
wszystkie przewidziane prawem konsekwencje. 

 

W ramach docelowej adaptacji systemu SAP do stanu optymalnego w grudniu 
2005 r. zainstalowano uruchomiono w Kinotece podcentralkę alarmową ID 3000 
stanowiącą element systemu SAP w PKiN oraz podłączono system 
informatycznego wspomagania ochroną obiektu GEMOS umożliwiający 
współpracę systemu SAP z systemami DSO, monitoringu TV, systemami sterowań 
funkcjami pożarowymi –wentylacją bytową i pożarową itp. System GEMOS 
posiada stosowne dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej, oraz do przejęcie funkcji sterowań SAP. 

Dokumentacja systemu SAP i GEMOS znajduje się w ZPKiN – 
odpowiedzialnym za utrzymanie systemów w pełnej sprawności. 

Wg. dokumentacji – protokołów serwisowych SAP – system jest w pełni 
sprawny. 

 
                                     

2. SYSTEM  WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ. 
 
     Cały obiekt PKiN w tym również jego cześć użytkowana przez Kinotekę wyposażona 
jest w wewnętrzną przeciwpożarową instalację wodociągową. System zapewnia 
prawidłowe parametry statyczne  i dynamiczne dostarczanej do celów gaśniczych wody. 
Parametry techniczne instalacji  ( szczelność rurociągów, sprawność pomp i zaworów 
itp. ) podlegają okresowym kontrolom i konserwacji prowadzonym przez służby pionu 
technicznego ZPKiN. 
 

    Hydranty wewnętrzne na kondygnacjach ZL są hydrantami 25 mm z wężem 
półsztywnym na zwijadle bębnowym, a na kondygnacjach PM są hydrantami 52 mm       
  z wężem płasko składanym. 
 
  Każdy hydrant oznakowany jest piktogramem informacyjnym.  
 
  Sieć hydrantów pokrywa swoim zasięgiem cały obiekt części „B” PKiN.   
 
   Uwaga ! 
                Uruchomienie hydrantu wewnętrznego poprzez odkręcenie zaworu kranu 
hydrantu powoduje automatyczne załączenie pomp pożarowych i bardzo duży wzrost 
wydajności  i ciśnienia wypływającej wody. 
   Lokalizacja szafek hydrantowych oznakowana jest zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami- zapewnia przy zastosowanych długościach węży zasięg prądów 
gaśniczych pokrywający całą powierzchnię pomieszczeń Kinoteki. 
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3. SYSTEM  WENTYLACJI POŻAROWEJ. 
 

    W części pomieszczeń Kinoteki w tym w salach projekcyjnych i pomieszczeniach 
projektorów zastosowano lokalnie klapy dymowe i wyciągi oddymiające częściowo 
podłączone do sterowania z poziomu systemu SAP. Jednakże wymienione elementy 
stanowią instalację lokalną, nie monitorowaną centralnie, która ma znaczenie wyłącznie 
lokalne. System wentylacji pożarowej w strefie B wymaga ( kompleksowo ) 
dostosowania do aktualnych warunków funkcjonowania obiektu. 
 

Klatki schodowe nr 1 i 4 przewidziane do ewakuacji ludzi są oddymiane , a na 
klatce schodowej nr 5  zostanie wykonane oddymianie. 
 
 

4. Dźwiękowy system ostrzegawczy . 
 
Część „B” PKiN kompleksowo będzie wyposażona w system automatycznego ogłaszania 
alarmu: to jest dźwiękowy system ostrzegawczy – D S O . 
 
      Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) służy do przekazywania informacji                  
 o zagrożeniu pożarem osobom przebywającym w budynku. System umożliwia 
przeprowadzanie sprawnej ewakuacji budynku także w innych sytuacjach zagrożenia np. 
wybuch, sabotaż. 

     System jest swobodnie programowalny (algorytm ewakuacji zostanie zaprogramowany 
zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym scenariuszem pożaru), konfiguracja systemu 
odbywa się z poziomu komputera klasy PC. 

 

     System posiada konsole mikrofonowe swobodnie programowalne (wybór stref, źródeł 
dźwięku, funkcje dodatkowe) umieszczone w pomieszczeni ochrony. 

 

   System DSO zostanie zintegrowany z istniejącym Systemem Wykrywania i Sygnalizacji 
Pożaru (SAP). W momencie wykrycia przez system SAP zagrożenia pożarowego informacja 
ta jest przesłana do systemu DSO, za pośrednictwem sterowników liniowych.Następnie 
system DSO zgodnie z zaprogramowanym algorytmem ewakuacji załączy odpowiednie 
komunikaty w wybranych strefach nagłośnienia. 

 

DSO posiada nagrane następujące komunikaty: 

 

Komunikat  I . – Informacja ogólna 

 

Komunikat  II. –  Komunikat alarmowy dla  wszystkich stref pożarowych 

 

Komunikat  III . –  Ewakuacja dla strefy pożarowej  

 

Komunikat  IV . –  Ewakuacja całkowita 

 

Komunikat  V . –  Odwołanie alarmu 
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VII. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM                    
I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W 
OBIEKCIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC 

 
 
Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia ( stałe lub półstałe, 
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie ) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub 
ograniczenia jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane, 
są to w szczególności : 

 
 

1. urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej,  

2. urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego,  

3. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,  

4. sieć hydrantów wewnętrznych,  

5. pompy w pompowniach przeciwpożarowych,  

6. urządzenia zapobiegające zadymieniu lub oddymianiu klatek schodowych 

7. instalacja odgromowa,  

8. gaśnice przenośne.  

9. kurtyny przeciwpożarowe E 120 

 
    Z mocy obowiązujących przepisów prawnych wynika jednoznacznie, że urządzenia 
przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej          i 
funkcjonalnej oraz powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi  w Polskich Normach dotyczących 
urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnych dokumentacjach techniczno – 
ruchowych, oraz instrukcjach obsługi. 

 

    Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, urządzeń przeciwpożarowych, powinny 
być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. 
 

   Instrukcja musi określać obowiązujące w zakładzie zasady poddawania przeglądom 
technicznym i czynnościom konserwacyjnym te urządzenia jak i osoby odpowiedzialnie      w 
zakładzie za terminowość tych czynności. 

 
 

Producent urządzenia, projektant systemu, wykonawca instalacji lub systemu 
powinien dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi, listę urządzeń podlegających 
okresowej kontroli oraz program dotyczący przeprowadzania konserwacji, kontroli       i 
sprawdzeń.  
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Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
 

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 25 - PN-EN 671- 1:2001 
 

Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym 52 - PN-EN 671-2:2001 
 

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym                       
i z wężem płasko składanym - PN-EN 671-3 
 

Hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie niezawodności i sprawności 
działania hydrantów wewnętrznych oraz ich parametrów użytkowych takich jak np. ciśnienie i 
wydajność.  

Normatywne wyposażenie hydrantu powinno stanowić : wąż oraz prądownica. Hydranty 
powinny być konserwowane zgodnie z PN-EN 671-3 „ Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty 
wewnętrzne”. Czynności powinny dokonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę w tym 
zakresie.  

 
Przeglądy i konserwacja 
 

Doroczne przeglądy i konserwacje. 
 
Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony 
według następujących punktów, czy: 
 

a) urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są skorodowane        lub 
przeciekające, 

b) mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane, 
c) wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika     

przepływu oraz miernika ciśnienia), 
d) wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń,                     zużycia 

ani pęknięć, 
e) zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, 
f) szafka nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają. 

 
 
Dokumentowanie przeglądów i konserwacji 
 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych hydranty powinny 
zostać oznakowane informacją (etykieta) "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne             za 
przeglądy techniczne hydrantów, powinny przechowywać zapisy o wszystkich przeglądach 
instalacji. 
 
 
Rejestr kontroli hydrantu, powinien zawierać: 
 
- Datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów, 

- Zapis wyników testów, 

- Wykaz i data zainstalowania części zamiennych, 

- Data (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów, 

- Wykaz wszystkich hydrantów. 

 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe w czasie kontroli i konserwacji 
 

Ponieważ przegląd i konserwacja mogą okresowo zmniejszyć efektywność 
zabezpieczenia przeciwpożarowego należy: 
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- zależnie od przewidywanego zagrożenia pożarowego, tylko określoną liczbę (ograniczoną 

część) poddać równocześnie konserwacji w budynku, 
- zapewnić dodatkowe (zastępcze) przedsięwzięcia zabezpieczające oraz przeprowadzić 

dodatkowy instruktaż na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wodę. 
 

Usuwanie usterek 

 
Do naprawy instalacji można używać tylko części zamienne (np. węże, prądownice, 

zawory) posiadające stosowne aprobaty i dopuszczenia pochodzące od dostawcy urządzenia. 
 
Uwaga! 

Podstawą zakwalifikowania hydrantu do użytkowania, jest usuniecie wszystkich 
stwierdzonych usterek w jak najkrótszym czasie, tak by instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa jak najszybciej była we właściwym stanie. 

Etykietki konserwacji i przeglądów 

 
Konserwacja i przegląd powinny być zapisane na etykiecie (naklejce), która nie może zakrywać 
żadnych oznaczeń producenta. 
 
Na wywieszce (naklejce) należy umieścić: 
 
- Słowo "SPRAWDZONE". 
- Nazwę i adres dostawcy urządzenia (patrz definicje) 
- Jednoznaczna identyfikacje osoby kompetentnej (konserwatora). 
- Datę (miesiąc i rok) przeprowadzenia przeglądu. 
 
 
 
Zasięg hydrantu wewnętrznego 
 

Hydranty wewnętrzne są tak rozmieszczone, aby w ich zasięgu znajdowało się każde 
miejsce w budynku lub jego części.  

Zasięg działania hydrantu wynika z sumy długości węża i rzutu strumienia wody.         W 
§ 16 ust.3 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 /,  ustalono następujące poziomy nominalne zasięgi działania:  

dla hydrantów wewnętrznych HW 25 do 23 metrów ( przy długości węża 20 m.)  
dla hydrantów wewnętrznych HW 25 do 33 metrów ( przy długości węża 30 m.)  
dla hydrantów wewnętrznych HW 52 do 23 metrów ( przy długości węża 20 m.)  
dla hydrantów wewnętrznych HW 52 do 43 metrów ( przy 2 sztukach węża 20 m.)  

 
 
powyższe dane dotyczą strefy kategorii ZL, przy kategorii strefy PM zasięg hydrantów zostaje 
zwiększony o  kolejne 7 metrów w stosunku do podanego . 
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Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - PN-EN 50172,  
PN-EN-1838 

Oświetlenie ewakuacyjne 
 

W budynku zastosowano oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie przewidziane jest      do 
stosowania podczas zaniku zasilania do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy oświetlenia 
awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw             do oświetlenia 
podstawowego. Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie 
bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oświetlenia 
drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób oraz 
stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz 
łatwe zlokalizowanie i użycie urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) oraz gaśnic. 

Kontrola 

 
    Konserwacja wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 50172 – Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego, oraz normą PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 
awaryjne. 
 

Zapisy o konserwacji odnotowywane są w protokole kontroli, który wypełnia uprawniony 
elektryk. Zakres kontroli i testów oraz czasookresy powinien być wykonany zgodnie z pkt 7.2 
normy PN-EN 50172 t.j.: 

a)  W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny  
     być   rejestrowane co miesiąc.  
 
b)  W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem  
     ich wyników powinny być wykonywane w następujący sposób:  

 
 
 Codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie kontrolować 

wskaźnik właściwej pracy. 
 
 Comiesięcznie  

a) włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie oświetlany znak 
ewakuacyjny, poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia podstawowego, na czas 
wystarczający do sprawdzenia, czy każda lampa (oprawa) świeci. W tym czasie należy 
sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i 
podświetlanych znaków, upewnić się czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo 
funkcjonują. 

b) dodatkowo w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić 
prawidłowość działania sytemu monitorowania. 

 
 Corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także dodatkowe testy: 
 
a) każdą oprawę oświetleniową i każdy wewnętrznie oświetlany znak należy testować przez 

czas wg. pkt 7.2.3 PN-EN 50172, jednakże w przypadku pełnego znamionowego czasu 
trwania – zgodnie   z informacją 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 ładowania. 

 

c) w dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki. 
 
Zapisy i raportowanie 
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     Należy prowadzić dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń    i 
zmian wg. pkt. 6.3 normy PN-EN 50172. 
 
 
Dziennik służy do zapisywania co najmniej następujących informacji: 
 
a) data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany, 

b) datę każdego okresowego sprawdzenia i testu, 

c) data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia  

      lub przeprowadzonego testu, 

d) data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw, 

e) data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego, 

  
 
 

Gaśnice - PN-EN 3-6, PN-EN 3-7 
 
 

Gaśnice wszystkich typów należy poddawać przeglądom i konserwacji co najmniej   
raz w roku oraz każdorazowo po jego użyciu powinny być na nowo załadowane. 

Producent zgodnie z Polską Normą w tym zakresie może skrócić czasookres badań   i 
konserwacji wyprodukowanego sprzętu. Przy jego zakupie należy szczegółowo zapoznać się z 
zasadami eksploatacji gaśnic. 

 
     Zbiorniki  gaśnic o  wielkościach przekraczających 4 kg w okresach 5 letnich należy 
dodatkowo poddawać badaniom ciśnieniowym dokonywanych przez organa Dozoru 
Technicznego . 
 

Kontrola 

 
Czynności obejmujące przegląd i konserwację: 
 

 sprawdzenie stanu ogólnego zbiornika - powłoki lakierniczej, wgnieceń,  

 sprawdzenie terminu kontroli terminu badań UDT,  

 sprawdzenie podzespołów: 
- mechanizmu / urządzenia sterującego działaniem i emisją, 
- urządzenia zabezpieczającego, 
- zespołu węża i łącznika, 
- zaworu sterującego. 

 sprawdzenie szczelności  gaśnic i naboi gazu napędowego, 

 kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność 
uszkodzeń,  

 

 sprawdzenie urządzenia do identyfikacji ciśnienia. 

 sprawdzenie prądownicy do gaśnic na CO2, 

 sprawdzenie wieszaka, 

 sprawdzenie identyfikacji gaśnicy, 

 sprawdzenie dostępności i czystości sprzętu oraz prawidłowość oznakowania. 
 
 

Z przeglądu i konserwacji należy sporządzić protokół sprawności sprzętu p.poż. oraz każdą 
jednostkę sprzętu p.poż. należy oznaczyć kontrolką potwierdzająca jej sprawność. 
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Sprzęt niesprawny należy wycofać z eksploatacji i przekazać do remontu lub utylizacji.  
 

Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia. 

Systemy sygnalizacji pożarowej - PN-E-08350-14 
- PKN CEN/TS 54-14:2006 

Konserwacja 

Postanowienia ogólne 

W celu zapewnienia 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. 

      Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i / lub właścicielem          a 
producentem, dostawcą lub inną osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, 
obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu 
oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być wyraźnie 
uwidocznione przy CSP. 

Przeglądy i obsługa techniczna 

 
Instrukcja konserwacji 

Celem instrukcji jest zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji 
w normalnych warunkach eksploatacji. 

Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających 
zaleceń producenta baterii. 

Należy dopilnować, aby po kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu 
dozorowania. 

Powinny być stosowane podane poniżej zasady konserwacji: 

Obsługa codzienna 

 
Użytkownik zapewnia, że w każdy dzień roboczy było sprawdzone: 

a) każda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania 
jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we właściwy sposób został zawiadomiony 
konserwator; 

b) po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; 

c) jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację,      to 
została przywrócona do stanu dozorowania. 

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

Obsługa miesięczna 

Użytkownik zapewnia, aby co najmniej raz w miesiącu: 

a) sprawdzić  czy  jest wystarczający zapas taśmy dla każdej drukarki; 

c) przeprowadza test wskaźników  optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), 
a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany               w książce 
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eksploatacji. 

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

 

Obsługa kwartalna 

 
Użytkownik zapewnia, że raz na każde trzy miesiące, zostanie przeprowadzona obsługa przez 
serwis firmy zajmującej się konserwacją Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) a w szczególności: 

a) sprawdzi wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania,       aby 
doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; 

b) spowoduje 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; 

c) sprawdzi, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; 

d) sprawdzi zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi; 

e) tam, gdzie jest to możliwe, spowoduje zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej     
lub do zdalnego centrum alarmowego; 

f) przeprowadzi wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę                   lub 
producenta; 

g) dokona 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 i – jeżeli tak – dokona 
oględzin wg 11.2.1.4 e). 

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

Obsługa roczna  

 
Użytkownik zapewnia, że raz w roku zostanie przeprowadzona obsługa przez serwis firmy 
zajmującej się konserwacją Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP)  a w szczególności: 

a) przeprowadzi próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; 

b) sprawdzi każdą 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. 

c) sprawdzi zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; 

d) sprawdzi wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, 
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; 

e) dokona oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku  
lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek  i 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także,        czy 
pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich 
kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne      i widoczne. 
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f) sprawdzi stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. 

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

 

Unikanie alarmów fałszywych w czasie prób 

Przeglądy okresowe i obsługa techniczna nie mogą powodować alarmów fałszywych. 

 

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

 

Gdy transmisja sygnałów do oddalonego centrum alarmowego na czas prób jest blokowana, to 
stan ten musi być sygnalizowany optycznie przez CSP. Jeżeli sygnalizacja ta nie następuje 
automatycznie, to na CSP powinna widnieć ręcznie naniesiona informacja o braku połączenia z 
oddalonym centrum stałej obserwacji. 

 

UWAGA - CSP, zgodna z PN-EN 54-2:2002, powinna automatycznie sygnalizować 
przerwanie transmisji. Centrala może nie włączyć tej sygnalizacji, gdy przerwanie transmisji 
nastąpi poza instalacją sygnalizacji pożarowej budynku (np. wskutek przerwania łącza 
pomiędzy urządzeniem transmisji alarmów pożarowych (symbol E wg PN-EN 54-1:1998)      a 
stacją odbiorczą alarmów pożarowych (symbol F wg PN-EN 54-1:1998). 

 

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

Naprawa  

W przypadku: 

- każdego zasygnalizowania uszkodzenia instalacji, 

- uszkodzenia jakiejkolwiek części instalacji, 

- jakiejkolwiek zmiany rozkładu budynku lub jego przeznaczenia, 

 
     użytkownik natychmiast powiadamia konserwatora systemu, tak aby można było podjąć 
niezbędne działania. 

 

Dokumentacja 

Po zakończeniu przeprowadzonej kontroli firma zajmująca się konserwacją Systemu Sygnalizacji 
Pożaru dostarczy użytkownikowi podpisany protokół przeprowadzenia prób zalecanych w pkt. 
11.2.1, wg PN-E 08350-14:2002. 

 

Kwalifikacje 

    Konserwacja powinna być prowadzana 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. 

 
Zapewnienie stałej sprawności realizowane jest poprzez powierzenie okresowej 

konserwacji profesjonalnemu serwisowi autoryzowanej firmy z którą zawarta jest stała 
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umowa serwisowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy  - PN-EN 60849:2001 
 
 
Instrukcja konserwacji określa szczegóły wszystkich prac wymaganych do konserwacji 

instalacji i sprzętu, we właściwym porządku ich wykonywania, zawierające określone kryteria 
funkcjonowania i wszystkie inne wymagania według normy PN-EN 60849 p.7.3. i innych 
odpowiednich norm międzynarodowych i krajowych.  

 
Instrukcja taka – wg. normy - powinna ustalać w sposób jasny:  

a) metody konserwacji; 

b) kolejność odnoszącej się do konserwacji; 

c) identyfikacji części wymagających konserwacji,  

d) oryginalnej wersji katalogów sprzętu i materiałów; 

e) list i lokalizacji części zapasowych; 

f) list i lokalizacji narzędzi specjalnych. 

 
Osoba odpowiedzialna za konserwację. 
 
    Zgodnie z normą PN-EN 60849 p.4.2. za zabezpieczenie systemu, tak aby był on właściwie 
konserwowany i naprawiany odpowiada serwis firmy zajmującej się konserwacją na podstawie 
zawartej umowy. 
      Fakt powyższego przeszkolenia powinien być odnotowany i podpisany przez osoby 
przeszkolone w protokóle przeszkolenia i dołączony do Dziennika Operacyjnego systemu DSO. 
 
Konserwacja 
 
Konserwację należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez 
producentów urządzeń. Standardowo, konserwacja powinna być wykonywana nie rzadziej 
niż raz na kwartał. Raz w roku powinien być przeprowadzony test systemu       przez 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. 
 
Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji 
akumulatorów wynosi cztery lata, po upływie tego okresu należy wymienić akumulatory        na 
nowe. 

 

    Zgodnie ze wskazaniami normy " ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems - 
Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency 
purposes" opisującej warunki techniczne funkcjonowania dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych okresowa kontrola zainstalowanych systemów w obiekcie powinna odbywać się 
co pewien czas (szczegółowy zakres i interwał czasowy kontroli zawiera w/w norma).  
 
 

Co 6 miesięcy należy kontrolować: 

* czas reakcji na sygnał o zagrożeniu, 

* realizowanie funkcji niezwiązanych z ewakuacją, 

* zdolność do emisji komend w obszarach pokrycia, 
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* poziom tła otoczenia przy mikrofonie ratownika, 

* sprawność i pojemność zapasowego źródła zasilania, 

* uszkodzenia mechaniczne łączy.  

 

 

 

Co 12 miesięcy należy kontrolować. 
 

* zrozumiałość komend ewakuacyjnych. 

Dziennik operacyjny (rejestr zdarzeń). 
 
Występujące zdarzenia są dokumentowane w dzienniku operacyjnym, który powinien być 
przechowywany przez cały okres eksploatacji systemu i powinien stanowić pełny zapis dotyczący 
użytkowania systemu i okoliczności wszystkich uszkodzeń, wraz ze wszystkimi wykonanymi 
automatycznie zapisami, włączając w to: 
 
−  daty i czasy użytkowania systemu, 
 

−  szczegóły sprawdzeń i wykonane badania okresowe, 
 

−  czas i datę wystąpienia każdego uszkodzenia, 
 

− szczegóły znalezienia uszkodzenia i okoliczności jego znalezienia 
   (na przykład  podczas okresowej konserwacji), 
 

− działania prowadzące do usunięcia usterki lub wykonania naprawy, 
 

 − datę, czas i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę systemu. 
 
 

Zapewnienie stałej sprawności realizowane jest poprzez powierzenie okresowej 
konserwacji profesjonalnemu serwisowi autoryzowanej firmy z którą zawarta jest stała 
umowa serwisowa. 
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne….,  
konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.   
PN-IEC 61024-1-2 

Urządzenia piorunochronne  muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym. W 
tym celu  właściciel obiektu ma obowiązek przeprowadzić prace konserwacyjne       i 
dokonać sprawdzenia LPS.  

 
Konserwacja urządzeń piorunochronnych.  
 

Procedura konserwacji 

1)   Program konserwacji zawiera postanowienia zawierające: 

- sprawdzenia wszystkich przewodów LPS i jego komponentów, 

- sprawdzenia ciągłości elektrycznej instalacji LPS, 

- pomiaru rezystancji uziomu, 

- sprawdzenia urządzeń ograniczających przepięcia (SPD), 

- ponownego umocowania komponentów i przewodów, 

2)   Dokumentacja konserwacji 

- należy prowadzić kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji, 

- zapisy z procedur konserwacji powinny zapewnić dane do oceny            
komponentów LPS  i jego instalacji. 

- powinna zawierać zapisy podjętych działań korygujących. 

Badania urządzeń piorunochronnych. 

 

1) Oględziny części naziemnej polegają na : 

- sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych 
elementów urządzenia piorunochronnego, 

- sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń sztucznych. 

2) Sprawdzenie ciągłości połączeń. 

- sprawdzenie należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

3) Pomiar rezystancji stanu uziomów. 

- wykonać mostkiem do pomiaru uziemień, 

- lub metodą techniczną. 

4) Sprawdzenie stanu uziomów. 

- należy losowo wybrać co najmniej 10 % połączeń przewodu uziemiającego           z 
uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stopnia skorodowania. 
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Załącznik Nr 5 do PN-86/E-05003/01 
 

PROTOKÓŁ BADAŃ URZĄDZENIA PORUNOCHRONNEGO 
 

Obiekt budowlany (nazwa obiektu, lokalizacja obiektu, adres):  
 
............................................................................................................................................... 
  
Rodzaj i zakres badań: .......................................................................................................... 
 
Członkowie Komisji (nazwisko i imię)  
 

1) .................................................................. 
 
2) .................................................................. 

 
wykonali następujące badania: 
 
Oględziny części nadziemnej: 
 

          .................................................................................................................................... 
Sprawdzenie wymiarów: 
 

           ................................................................................................................................... 
Pomiar rezystancji uziemień: 
 

           ................................................................................................................................... 
Sprawdzenie stanu uziomów:  
 

           ................................................................................................................................... 
Kontrola połączeń galwanicznych:  
 

           ................................................................................................................................... 
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono: 
 
A. Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami: 
 

           ................................................................................................................................... 
B. Uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami                        

z następujących powodów: 
 

           ................................................................................................................................... 
 
C. Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze: 
 

           ................................................................................................................................... 
 
Data następnego badania : .......................................................  
 
 
Data ...........................                                        Podpisy     

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

 
.................................................... 
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Ważne. 
 
 do protokółu należy dołączyć tabelę wyników pomiarów instalacji odgromowych    i 

muszą zawierać dane liczbowe o rezystancji uziemienia ( dopuszczanej                  i 
zmierzonej ), sprawdzenie ciągłości przewodów części naziemnej oraz metrykę 
urządzenia piorunochronnego ( jako załącznik ). 

 
 
 
 
 

Wykaz odpowiedzialnych za stan techniczny instalacji, 

urządzeń oraz sprzętu przeciwpożarowego 

L.p. Rodzaj instalacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Dział ZPKiN 

Prowadzący nadzór 
Odpowiedzialny      

       za              
konserwację 

1 

 

System sygnalizacji 
pożaru SSP  

 

DB 

Uprawniony 
Pracownik Działu 

Ochrony i 
Zabezpieczeń 

 
Umowa z F-mą 

zewnętrzna. 
 

2 

 

Dźwiękowy system 
ostrzegawczy DSO 

 

DB 

Uprawniony 
Pracownik Działu 

Ochrony i 
Zabezpieczeń 

 
Umowa z F-mą 

zewnętrzna. 
 

3 

 

Instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

 

TE 
Uprawniony 

Przedstawiciel Działu 
Elektrycznego 

Konserwację wykonuje 
Dział TE 

 
4 
 

 

Przeciwpożarowe 
wewnętrzne wodne 

instalacje hydrantowe. 
  

TS 

Uprawniony 
Przedstawiciel Działu 

Urządzeń 
Sanitarnych 

Konserwację wykonuje 
Dział TS 

5 
 

Instalacja odgromowa. 
 

TE 
Uprawniony 

Przedstawiciel Działu 
Elektrycznego 

Konserwację wykonuje 
Dział TE 

6 

 

Przenośny sprzęt 
gaśniczy 

 

DB Pracownik ds. ppoż. 
Umowa z F-mą 

zewnętrzną 
 

7 
 

 

Pompy 
przeciwpożarowe. 

 

TS 

Uprawniony 
Przedstawiciel Działu 

Urządzeń 
Sanitarnych

Konserwację wykonuje 
Dział TS 

8 
 

Systemy wentylacji 
pożarowej  . 

TS 

Uprawniony 
Przedstawiciel Działu 

Urządzeń 
Sanitarnych

Konserwację wykonuje 
Dział TS 

9. 
Kurtyny 

przeciwpożarowe       
     E 120 

DB 

Uprawniony 
Pracownik Działu 

Ochrony i 
Zabezpieczeń 

 
Umowa z F-mą 

zewnętrzną 
 

10. 
Sygnał do Straży 
Pożarnej - UTA 

DB 

Uprawniony 
Pracownik Działu 

Ochrony i 
Zabezpieczeń 

 
Umowa z F-mą         

  NOMA 2 
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VIII. WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI OSÓB I MIENIA 
  
 
      Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być 
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego  
i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane 
do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, 
konstrukcji i wymiarów, a także 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 
przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi, 

 

6. zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów 
głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których 
jest on wymagany. 

 
 

    W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 
ewakuacji osób i mienia z budynku, decyzję o jej podjęciu wydaje Kierownik Kinoteki 
lub osoba zastępująca go, odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia         
w Kinotece. Decyzja ta musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób 
przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi 
określać drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych.       
 
  Do wydania decyzji o kompleksowej ewakuacji osób i mienia z Kinoteki 
upoważnieni są również przedstawiciele kierownictwa Działu Ochrony ZPKiN,       
w tym pracownicy Służby Ochrony Przeciwpożarowej ZPKiN. 
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   UWAGA: 
 
     EWAKUACJĘ   NALEŻY  PROWADZIĆ  W  OPARCIU  O  OPRACOWANY 
 PLAN  EWAKUACJI  LUDZI  DLA  KINOTEKI. 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazania ogólne : 
 
Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia z obiektu należy: 
 

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach      
o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia 
ewakuacji. Do powiadomienia należy wykorzystać istniejące środki łączności   
oraz w razie potrzeby pracowników Kinoteki. 

 

2. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg 
ewakuacji poszczególnych osób lub grup ewakuacyjnych, przyjmując założenie, 
że zgodnie z podstawowymi obowiązkami pracowniczymi, za sprawność 
ewakuacji z pomieszczeń i powierzchni odpowiedzialne są osoby pełniące 
funkcje służbowe w pomieszczeniach, znajdujących się na terenie objętym 
ewakuacją. 

 

3. Ponadto kierujący akcją ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, 
określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuacji. 

 

4. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których 
powstał pożar lub, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, 
oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 
ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy dążyć         
do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby                   
o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast 
zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych 
siłach. 

 

5. Do ewakuacji osób służą pionowe i poziome drogi komunikacyjne, oznakowane 
ewakuacyjnymi znakami bezpieczeństwa. Zgodnie ze znakami bezpieczeństwa, 
pojedyncze osoby lub strumień ludzi należy kierować najkrótszą drogą               
do najbliższej klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na 
zewnątrz obiektu. 

 

6. Drogi ewakuacji w Kinotece wyposażone są w instalację oświetlenia 
ewakuacyjnego, zapewniającego dostateczne oświetlenie przejść i dróg 
komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy              
w działaniu oświetlenia podstawowego ( szczególnie dot. pozbawionych 
oświetlenia naturalnego węzłów ruchu pieszego). 

 

7. W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, należy 
niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy 
pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy - powiadomić 
kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących 
się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym 
od źródła pożaru, i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków 
ewakuować z zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek 
straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych. 
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8. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacji należy poruszać się w pozycji 
pochylonej, starając się trzymać głową jak najniżej ze względu na mniejsze 
zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. 
Usta  i  drogi  oddechowe  należy w miarę możliwości zasłaniać chustką 
zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez 
mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż 
ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. 

 
 
  

9. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych       
do ewakuacji i ratowania osób. Ewakuację mienia należy rozpocząć                   
od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystać 
wszystkie sprawne fizycznie osoby nadające się do demontażu i ewakuacji 
mienia. W pracy tej należy wykorzystać sprzęt techniczny i transportowy, 
znajdujący się na terenie budynku oraz sprzęt przybyłych na miejsce jednostek 
ratowniczych z zewnątrz. 

 

10. Po zakończeniu ewakuacji osób należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy ludzie 
opuścili poszczególne pomieszczenia na terenie budynku. Przy niezgodności 
stanu osobowego ludzi ewakuowanych z ilością osób przebywających                
w obiekcie, należy ten fakt natychmiast zgłosić jednostkom ratowniczym 
przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń 
Kinoteki. 

 

11. W przypadku przybycia jednostek Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, 
kierujący jej przebiegiem lub osoba go zastępująca, zobowiązany jest                
do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania 
się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej z zewnątrz. 

 
U W A G A ! 
 
   Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

Rozdział 4 
 

EWAKUACJA 
 
§ 12. 1. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający 

życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki 
techniczne możliwości ewakuacji ludzi, 

§ 13. 1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową 
przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, 
powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie 
organizacji oraz warunków ewakuacji. 

 
 

SPOSOBY  PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA 
 

ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI. 
 

Opracowanie sposobu  praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi z 
budynku, gdzie występują pomieszczenia o różnym przeznaczeniu jest problemem bardzo 
złożonym i trudnym. Zachodzi różnica między wskaźnikami liczbowymi do obliczania takich 
elementów ewakuacji jak dopuszczalna długość przejść do wyjść ewakuacyjnych, ilość           i 
szerokość wyjść, ich przepustowość itp. Trudności jednolitego znormalizowania elementów 
ewakuacji wynikają z wielkiej różnorodności warunków związanych z funkcją różnych 
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pomieszczeń i występowania wielu dodatkowych, nie łatwych do ścisłego sprecyzowania 
czynników oddziałujących na ruch dużej liczby ludzi starających się szybko opuścić zagrożone 
miejsce. 

 

Wyraźne określenie funkcji budynku jest często trudne, a niekiedy nawet niemożliwe. Oprócz 
funkcji podstawowej mogą istnieć funkcje pomocnicze. Sala konferencyjna może być użyta do 
projekcji filmu itp. Wszystkie te elementy nabierają szczególnego znaczenia w warunkach 
konieczności i szybkiej ewakuacji ludzi z pomieszczeń  i z budynku, w którym powstał pożar. 
Główny problem sprowadzi się wówczas do w miarę spokojnego i niezakłóconego ruchu ludzi w 
kierunku wyjść ewakuacyjnych. 

 
Powyższe uwagi wskazują na złożoność problemu i trudność określenia ogólnych zasad 

postępowania przy opracowaniu warunków ewakuacji ludzi z budynku PKiN, zwłaszcza tam, 
gdzie będzie dużo ludzi, a wszelkie ewentualne zakłócenia w ruchu tej masy ludzkiej mogą 
spowodować panikę, której wyniku nie sposób przewidzieć. Podając więc zasady rozwiązań 
ewakuacyjnych i wskaźniki liczbowe dla obliczeń podstawowych elementów dróg ewakuacyjnych 
należy wyraźnie podkreślić, że mają one charakter ogólnych wskazań. 

 
Ustalając wymagania ewakuacji zależne od sytuacji i funkcji budynku trzeba przyjąć 

uzasadnione odchylenia od ogólnych zasad i wskaźników liczbowych. 
    Ustawa  z dnia  24  sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  ( J.t.: Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 )  stanowi, że 
ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową  lub innym miejscowym zagrożeniem. 
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę 
przeciwpożarową obowiązany jest w szczególności między innymi: 

 

-  zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość 
ewakuacji, 

- przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej, ustalić sposoby 
postępowania  na wypadek pożaru     
 

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego określone zostały w 
Rozporządzeniu 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 /. 

 
 

Stosowanie tych wymagań w praktyce, zarówno w sferze organizacyjnej jak  i technicznych 
środków zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz działań o charakterze porządkowym wymaga 
określenia zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, stosownie do podziału 
kompetencji. Egzekwowania realizacji tych obowiązków dokonuje Dyrektor kinoteki osobiście lub 
poprzez upoważnione osoby. 

 

Zatem optymalne określenie wymagań organizacyjnych, technicznych i porządkowych   dla 
budynku – stanowi rękojmię bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie i dobrze 
przygotowuje do prowadzenia akcji ratowniczej na zewnątrz. 

 
 

    Zgodnie z Ustawą  z dnia  24  sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  oraz § 17 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi 
użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej 
raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z 
całego obiektu.. 

 
ZAŁOŻENIA DO SPRAWDZENIA ORGANIZACJI AKCJI EWAKUACYJNEJ.  

 
 

1.1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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a. Ewakuacja budynku ma na celu szybkie i bezpieczne opuszczenie przez wszystkie osoby 

pomieszczeń i stref zagrożonych wyznaczonymi drogami i przejściami, i doprowadzenie 
ich do stref bezpiecznych. 

 
 
b. Ewakuację zarządza się w przypadku powstania pożaru zagrażającego                    

 w sposób bezpośredni lub pośredni życiu i zdrowiu ludzi przebywających                    
  w strefach oddziaływania: 

 
 - zjawisk pożarowych,  

 - toksycznego skażenia powietrza,  

 - bezpośredniego zagrożenia wybuchem,  

 - zagrożenia terrorystycznego, 

 - naruszania statyki konstrukcji budynku w sposób grożący jego zawaleniem, 

 - stwierdzenia innego niebezpieczeństwa. 

 
c. Sprawne przeprowadzenie ewakuacji uzależnione jest od: 

 
-    szybkiego i prawidłowego rozpoznania i oceny sytuacji, 

-    szybkiego i prawidłowego zaalarmowania osób zagrożonych -DSO 

- posiadanych umiejętności kierującego akcją, oraz osób wyznaczonych 
     do prowadzenia akcji ratowniczej, 
 

- stopnia podporządkowania wszystkich osób decyzjom podejmowanym                          
przez    kierującego akcją ewakuacyjną, 
 

- właściwego kierowania osób ewakuowanych odpowiednimi drogami, 
 

- niedopuszczenia do powstania paniki, 
 

- przygotowania i prawidłowego wykorzystania odpowiednich                             środków 
DSO (sprzętu), 

 

- wcześniejszego przygotowania pracowników do działań w warunkach ewakuacji           
(ćwiczenia na planie ewakuacji, minimum raz na rok). 

 
 

 
1.2 ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU ALARMU 

POŻAROWEGO LUB ALARMU NA WYPADEK INNEGO ZAGROŻENIA. 
 

W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub bezpośredniego do pracowników informacji 
o pożarze lub innym zagrożeniu  przyjmujący zobowiązany jest:  

 

- sprawdzić wiarygodność informacji,  
- sprawdzić czy nie występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzi, 
- o ile nie ma możliwości bezpośredniego sprawdzenia wiarygodności informacji               

    o pożarze lub innym zagrożeniu (np. brak dostępu do wskazanej strefy, 
pomieszczenia,) pracownik winien założyć, iż informacja jest prawdziwa i uruchomić 
alarmowanie PSP przyciskiem alarmowania II stopnia. 

 
W przypadku odebrania alarmu pożarowego nadanego przez centralkę sygnalizacji  

pożarowej, alarmowanie straży pożarnej winno być uzależnione od wyników 
przeprowadzenia rozpoznania miejsca powstania pożaru przez pracowników.  

 
       Centralka sygnalizacji pożaru posiada dwa stopnie alarmowania: 
 
 

I stopień -  alarmowanie natychmiastowe Centrum Technicznej Ochrony Obiektu, 
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II stopień - alarmowanie po upływie 3 minut przekazywane jest systemem       
                  monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej. 
  
 

W przypadku odebrania informacji o znalezieniu na terenie materiałów niebezpiecznych, 
lub znalezieniu materiałów niebezpiecznych Dyrektor powiadamia o tym Policję. 
 
 

Rozpoznanie wiarygodności informacji lub sygnału o pożarze lub innym zagrożeniu ma 
na celu ustalenie: 

 
- rodzaju faktycznie zaistniałego zdarzenia  (pożar, ładunek wybuchowy, materiały lub 

substancje toksyczne, niebezpieczne substancje chemiczne lub biologiczne, katastrofa 
budowlana lub zagrożenia jej wystąpienia, działania terrorystyczne,     inne 
niebezpieczne działania ludzi, inne zagrożenia spowodowane sytuacją awaryjną lub 
działaniami celowymi), 

 
- dokładne ustalenie miejsca bezpośredniego występowania pożaru lub innego 

zagrożenia, 
 
- określenie rozmiaru, zasięgu - pożaru lub innego zagrożenia ( strefy bezpośredniego 

zagrożenia ), 
 
- określenie możliwości jego rozprzestrzeniania się pożaru lub innego zagrożenia,  
 
- ustalenie stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi  przebywających w miejscu 

zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia i w ich bezpośrednim sąsiedztwie  oraz 
stopnia zagrożenia  dla mienia, 

 
- w przypadku alarmu fałszywego, ustalenie jego przyczyn. 
  

W przypadku potwierdzenia informacji o zdarzeniu powodującym zaistnienie w 
określonym rejonie zagrożenia, pracownik stwierdzający występowanie zagrożenia 
zobowiązany jest do: 

 
- natychmiastowego powiadomienia drogą służbową przełożonych o wynikach 

przeprowadzonego rozpoznania, 
 

- przeprowadzenia postępowania zgodnie z rozkazami – poleceniami przełożonych  lub  
w przypadku ich braku zgodnie z wytycznymi właściwych instrukcji postępowania, 

 

- spowodowania ewakuacji ludzi ze strefy bezpośredniego zagrożenia - DSO, 
 

- spowodowania zabezpieczenia strefy bezpośredniego zagrożenia przed dostępem 
osób postronnych, 

 

- wykonywania innych zadań zgodnie z poleceniami kierownika akcji ratowniczo – 
gaśniczej. 

 
 

Po potwierdzeniu informacji o zdarzeniu powodującym zaistnienie w określonym rejonie 
zagrożenia, pracownicy podejmują działania z zakresu organizacji   i prowadzenia akcji 
ratowniczej w tym: 
 

a) Dyrektor obejmuje bezpośrednie kierownictwo akcją ratowniczą. Kierownictwo akcją 
sprawuje do chwili: 
 
- przejęcia kierownictwa akcją przez uprawnionych przełożonych w osobach Prezesa lub 

jego formalnego zastępcy,  
 
- przejęcia kierownictwa akcją przez dowódcę przybyłych w wyniku alarmowania 

jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 
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- przejęcia kierownictwa akcją przez dowódcę  przybyłych w wyniku alarmowania 
jednostek policji, dowódcę formacji antyterorystycznych i dowódcę innych jednostek 
uprawnionych do prowadzenia działań interwencyjnych w zakresie związanym        z 
zaistniałym zdarzeniem. 

 
 

a) Dyrektor przekazując kierownictwo akcją ratowniczą informuje obejmującego kierownictwo o 
ustaleniach działań rozpoznawczych i podjętych decyzjach. 
 
 
 
 
 

 
1.3 DECYZJA  O EWAKUACJI LUDZI. 
 

 
Ewakuacja budynku lub jego części odbywa się automatycznie po określonym czasie 

zwłoki czujki poprzez DSO oraz z ROP- a. 
 
 Budynek PKiN został podzielony na 18 niezależnych stref nagłośnieniowych.  W ramach 

całego systemu można będzie równocześnie nadawać różne komunikaty do wybranych stref  np. 
na poziom zagrożony oraz klatkę schodową komunikat ewakuacyjny, natomiast na poziomy 
sąsiednie komunikat ostrzegawczy). Do pojedynczej strefy nagłośnienia w danej chwili będzie 
można podłączyć jedno źródło dźwięku ( komunikat alarmowy, stacja mikrofonowa, źródło muzyki). 

 
 

W systemie skonfigurowano następującą hierarchię priorytetów urządzeń / zdarzeń                    
    ( od najwyższego do najniższego ): 

 

 konsola mikrofonowa – nadawanie do wszystkich stref (funkcja ALL CALL), 
 konsola mikrofonowa – nadawanie do wybranych stref , 
 komunikaty alarmowe zapisane w pamięci cyfrowej wyzwalane automatycznie z 

systemu SAP, 
 komunikaty alarmowe zapisane w pamięci cyfrowej wyzwalane z poziomu operatora 

konsoli mikrofonowej, 
 inne komunikaty zapisane w pamięci cyfrowej wyzwalane z poziomu operatora konsoli 

mikrofonowej, pozostałe funkcje inicjowane z konsoli mikrofonowej (sterowanie źródłami 
dźwięku, nadawanie komunikatów o charakterze informacyjnym). 

 
Pracownicy w czasie do 4 minut dokonują kontroli przyczyn zaistnienia emisji alarmu 

pożarowego i w przypadku jednoznacznego ustalenia, że emisja alarmu nie nastąpiła na skutek 
zaistnienia zapalenia mają możliwość skasowania zaistniałego sygnału alarmu.  W przypadku 
braku możliwości lub trudności w ustaleniu przyczyn alarmu pożarowego, a także w przypadku 
potwierdzenia zaistnienia zapalenia sygnał alarmu pożaru przesyłany jest do straży pożarnej.  

 
 

 Podejmujący decyzję o ewakuacji ludzi z obiektu lub jego części ponosi pełną 
odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wydanej decyzji.  

Decyzja o ewakuacji ludzi winna być w pełni uzasadniona nadrzędną wartością  
ratowania zdrowia i życia ludzi. 

 
 

Kierowanie akcją ewakuacyjną jest jednoosobowe, postanowienia kierownika akcji 
ewakuacyjnej winny być realizowane jako nieodwołalne decyzje. 

 
Przez ewakuację całkowitą obiektu należy rozumieć opuszczenie przez ludzi całego 

obiektu i terenu przypisanego do obiektu zgodnie z postanowieniami stosownych 
przepisów, poza osobami bezpośrednio uczestniczącymi w prowadzeniu akcji ratowniczej, 
gaśniczej, ochronnej i realizującymi działania zgodnie z poleceniami kierownika akcji. 
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Przez ewakuację częściową obiektu należy rozumieć: 
 

a. ewakuację pomieszczenia, strefy lub rejonu w których wystąpiło zagrożenie, 
 
b. ewakuację do trzech kondygnacji w tym: 

- ewakuację kondygnacji na której wystąpiło zagrożenie, 
- ewakuację kondygnacji znajdującej się bezpośrednio nad zagrożoną kondygnacją,  
- ewakuację kondygnacji znajdującej się bezpośrednio pod zagrożoną kondygnacją, 
 

c. ewakuacji kondygnacji 1–szej (parteru) lub 2-giej w przypadku gdy przebiega przez nie  
droga wyjścia na zewnątrz dla osób ewakuowanych z innych kondygnacji lub rejonów 
zagrożonych. 

1.4  ZARZĄDZENIE  O EWAKUACJI  LUDZI 
 

Osoba, która zarządza ewakuację wybiera sposób zgłoszenia alarmu. Z uwagi na 
możliwość wystąpienia paniki należy dobrać właściwy w danej sytuacji i czasie sposób 
ogłoszenia alarmu, a mianowicie: 

 
 Ewakuacja winna być ogłaszana jest przez DSO. 
 
 Komunikaty DSO mogą być wspomagane informacjami  kierującego ewakuacją. 
 

Osoba ogłaszająca alarm wydaje dyspozycje w formie spokojnej, zwięzłej i jednoznacznej oraz 
sprawdza czy personel wykonuje właściwie otrzymane zadanie. 

 
Osoba realizująca Zarządzenie o ewakuacji ludzi, w komunikatach dodatkowych, musi 

zawrzeć następujące elementy, które przekazuje osobom wyznaczonym do prowadzenia 
ewakuacji. 
 
 

a) zakres ewakuacji oraz rejon pomieszczenia, od którego ewakuację należy rozpocząć, 
b) sposób ogłaszania alarmu, 
c) kierunki, drogi i wyjścia ewakuacyjne, 
d) rejon dla ewakuowanych, 
e) odpowiedzialnych za : 

- ogłoszenie alarmu, 
- sprawdzenie i zabezpieczenie strefy ewakuowanej, 
- kierowanie i prowadzenie ewakuowanych do rejonu dla ewakuowanych, 
- opiekę nad ewakuowanymi. 

 
Jeżeli z oceny sytuacji wynika, że istnieje również duże zagrożenie dla ważnej 

dokumentacji obiektu, czy mienia o znacznej wartości, a istnieją fizyczne możliwości w 
zakresie ilości osób, które można zadysponować do akcji ewakuacyjnej, kierownik akcji 
ewakuacyjnej podejmuje również decyzję o ewakuacji mienia prowadzonej jednocześnie z 
ewakuacją ludzi. O ile możliwości takich nie ma decyzję o rozpoczęciu ewakuacji mienia 
odkłada do czasu zakończenia ewakuacji ludzi. 

 
 
 

Rejonami dla osób ewakuowanych z jednej lub kilku kondygnacji są:  
 
 

a) w wypadku zarządzenia ewakuacji dla całego obiektu głównym rejonem  dla 
ewakuowanych jest teren Placu Defilad 1 PKiN. 

 
 

 
1.5 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA WYPADEK OGŁOSZENIA ALARMU 
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EWAKUACYJNEGO.  
 

 Wszystkie osoby zatrudnione na terenie budynku, nie będące wyznaczonymi do udziału 
w prowadzeniu akcji ewakuacji, w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego 
zobowiązane są do wykonania następujących  czynności: 

 
 Przerwać natychmiast pracę (przerywając pracę winny wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i 

materiały mogące spowodować zagrożenia. 
 Opuścić pomieszczenia, udając się korytarzem w kierunku wskazanym przez funkcyjnego lub 

zgodnie z kierunkiem oznaczonym w korytarzach i klatkach schodowych zgodnie ze 
wskazaniami planu ewakuacyjnego.  

 W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój. 
 Poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych osób. 
 Nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym kierunkowi ewakuacji. 
 Osoby wchodzące na klatkę schodową natychmiast schodzą po stopniach i spocznikach  

korzystając z pełnej szerokości zejść. 
 W czasie schodzenia szybkość poruszania się dostosować do osób znajdujących się niżej. 
 Nie wolno przyspieszać szybkości poruszania się przez popychanie, wyprzedzanie, krzyczenie 

itp. 
 Przyspieszenie tempa schodzenia może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy przestrzeń klatki 

schodowej jest niewypełniona osobami ewakuującymi się. 
 

Po dotarciu na teren rejonu dla ewakuowanych należy czekać na informacje lub dalsze 
polecenia prowadzących ewakuację. 

 
 Osoby przebywające na terenie budynku – interesanci, zwiedzający, uczestnicy wystaw i 

imprez i inni - w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego zobowiązane  są do 
postępowania według powyższych wskazań. 

 
 

         OBOWIĄZKI DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO UDZIAŁU                                
W PROWADZENIU AKCJI EWAKUACYJNEJ 

 
 OBOWIĄZKI OSÓB WYZNACZONYCH   DO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI. 

 
1) Podstawowym obowiązkiem osób, wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji jest: 

- dokładna znajomość układu dróg i wyjść ewakuacyjnych,  
 

- dokładna znajomość szczegółowych zadań  w zakresie ewakuacji, 
 

- dbanie o zachowanie pełnej przepustowości dróg i wyjść ewakuacyjnych w rejonie 
zatrudnienia, 

 

- uczestnictwo w szkoleniach i instruktażach dotyczących akcji ewakuacji, 
 
2) W trakcie wykonywania czynności powiadamiania o ewakuacji podkreślenie 

konieczności zachowania pełnego spokoju, podporządkowania się poleceniom 
osób prowadzących ewakuację. 

 
3) W pierwszej kolejności udzielenia pomocy osobom starszym.               

Przydzielenie im opiekunów. 
 

4) Szczególne zwrócenie uwagi, aby drzwi prowadzące na klatkę schodową,               
  na której powstał pożar były zamknięte po zakończeniu ewakuacji tego piętra   co 
ograniczy przedostawanie się dymu na klatkę schodową. 

 
5) Otwarcie i sprawdzenie wszystkich pomieszczeń ewakuowanego piętra, 

sprawdzenie, czy ktoś nie pozostał lub czy nie występuje zagrożenie pożarowe. 
 
6) Kierowanie pracowników opuszczających pomieszczenia na drogi ewakuacyjne 

zgodnie ze schematem lub w zależności od sytuacji pożarowej. 
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7) Usuwanie z kondygnacji osób rozhisteryzowanych i ogarniętych paniką. 

Wskazane jest wyłączenie wymienionych osób z grupy ludzi ewakuowanych    i 
zapewnienie  im indywidualnej opieki. 

 
8) Osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji zobowiązane są opuścić 

kondygnację w ostatniej kolejności po uprzednim sprawdzeniu, czy wszyscy 
pracownicy zeszli  z kondygnacji. 

 
 
 

3.5.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO NADZORU                        
NAD REJONEM DLA EWAKUOWANYCH. 

 
  Pracownicy wyznaczeni do nadzoru nad miejscem dla ewakuowanych winni: 

 
1. Przyjmować wszystkie osoby ewakuowane dokonując wstępnie oceny w zakresie: 
 
- selekcji osób pod względem stanu zdrowia typując osoby wymagające natychmiastowej 

pomocy lekarskiej, 
 
- udzielić osobom potrzebującym pomocy przedlekarskiej, 
 
- zapewnić opiekę osobom będącym pod wpływem szoku i ulegającym panice, 
 
- określić ewentualne potrzeb ewakuowanych w zakresie bezpiecznego wyczekiwania na 

usunięcie zagrożenia w tym np. dotyczące odzieży,            ciepłych napoi itd. 
 

2. Pracownicy nadzorujący miejsce dla ewakuowanych na podstawie wniosków 
wyciągniętych z analizy sytuacji osób ewakuowanych winni zgłaszać kierownikowi akcji 
potrzeby dotyczące: 

 
- zapewnienia pierwszej pomocy lekarskiej – pomocy pogotowia ratunkowego,  
 
- zapewnienia lekarskiej pomocy specjalistycznej – leczenia szpitalnego, 
 
- zapewnienia określonego sytuacją sprzętu i środków pierwszej potrzeby                    

      dla osób ewakuowanych, 
 
- określenia innych potrzeb bezpośrednio związanych z występującą sytuacją. 

 
 

3. Pracownicy nadzorujący miejsce dla ewakuowanych wykonują swe działania przez cały 
czas pobytu osób ewakuowanych.  

 
4. Po zakończeniu wykonywania przydzielonych zadań pracownik informuje o tym 

kierującego akcją ewakuacji. 
 

5. Po wykonaniu przydzielonych zadań pracownik pozostaje do dyspozycji kierującego 
akcją ewakuacji. 

 
 
 
 
1. PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI AKCJI EWAKUACYJNEJ. 
 

Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji, poprzez jej przeprowadzenie w praktyce, przy 
uwzględnieniu wszystkich jej elementów składowych, sprawdza  optymalne określenie wymagań 
organizacyjnych, technicznych i porządkowych dla budynku – oraz poddaje sprawdzeniu: 
 działanie środków alarmowania oraz skuteczności przyjętych sposobów alarmowania       na 
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wypadek pożaru lub innego zagrożenia, 
 skuteczności sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji, 
 prawidłowości przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji (prawidłowość podjętej decyzji o 

ewakuacji, umiejętność kierowania ewakuacją, realizacja przyjętych zasad ewakuacji), 
 przestrzegania przez ewakuujących i ewakuowanych określonych zasad prowadzenia 

ewakuacji, 
 prawidłowości rozmieszczenia oznakowania dróg ewakuacyjnych. 

 
 
 
SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZENIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI 
 
 Sporządzone sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji, będzie służyło jako: 
 

 materiał szkoleniowy dla pracowników oraz osób funkcyjnych, 
 podstawę do ujmowania w planach modernizacji obiektu zaleceń związanych  
      z poprawą warunków ewakuacji. 

PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI 
I WARUNKÓW EWAKUACJI 

 
 
 

Podstawa prawna : 
ROZPORZĄDZENIE 

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 / 

1.       Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 
osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata 
przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. 

 
2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, 
o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

 

 

 
 

Warszawa, dnia...............................r.  
 

Sprawozdanie 

ze sposobu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji  
z części „B” obiektu Pałacu Kultury i Nauki. 

 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( J.t.: Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 ) i 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 
719), w dniu ........................................... przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i 
warunków ewakuacji z Pałacu Kultury   i Nauki część „B”  Pl. Defilad 1,  00-901  Warszawa.  

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

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

                                        (nazwa i adres obiektu, jego części) 
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Przyjęte założenia do przeprowadzenia ewakuacji : 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewakuacji: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków 
ewakuacji: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
I. Charakterystyka ogólna obiektu: 
1. Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne dla obiektu. 

................................................................................................................................................ 
powierzchnia........................................................................................................................... 
wysokość................................................................................................................................ 
liczba kondygnacji.................................................................................................................. 
ilość klatek schodowych ........................................................................................................ 
ilość wyjść z obiektu .............................................................................................................. 
ilość osób mogąca przebywać w obiekcie oraz na poszczególnych kondygnacjach  
 
................................................................................................................................................  

 
2. Sprawdzenie warunków ewakuacji /sprawdzenie czy w praktyce budynek spełnia aktualnie 
obowiązujące wymagania techniczno – budowlane oraz porządkowe w zakresie ewakuacji/ 
 

a) ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, kierunek otwierania drzwi,  
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

b) czy na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy wyposażenia wnętrz                   / 
wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity podwieszane / 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

c) dostępność kluczy do wszystkich wyjść z obiektu /oznakowanie, miejsce przechowywania, 
dostępność/ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

d) możliwość wyjścia na dach /właz, drabinka, rodzaj zamknięcia/ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

e) drożność dróg ewakuacyjnych /zastawianie dojścia do drzwi i ograniczanie szerokości korytarzy/  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
Jeżeli warunki ewakuacji nie zostały spełnione , to należy podjąć natychmiastowe usunięcie 

nieprawidłowości oraz uwzględnić w opracowanych założeniach do praktycznego sprawdzania 
ewakuacji, jako element o szczególnym zagrożeniu. 

 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  55

 

 
 
 
 

3. Oznakowanie obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi  
i ewakuacyjnymi /miejsca umieszczenia gaśnic, miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki 
i wyjścia ewakuacyjne, główny wyłącznik prądu /. 

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

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

4. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe  
 
a) sieć hydrantowa /ilość hydrantów, stan wyposażenia oraz jego kompletność, ostatnie badania i 

ich wyniki/ ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

b) urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych / lokalizacja i sposób uruchomienia, 
data ostatniego sprawdzenia/konserwacji / 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

c) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego /sposób i czas załączenia, data ostatniego sprawdzenia/ 
konserwacji/ 

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

d) gaśnice / ilość sztuk, rodzaj, rozmieszczenie, data ostatniej konserwacji / 
     ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
e) urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej  / data ostatniego sprawdzenia / 

konserwacji / 
     ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
f)  urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego / data ostatniego 

sprawdzenia/ konserwacji / 
     ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
g) pompy w pompowniach przeciwpożarowych / data ostatniego sprawdzenia/ konserwacji / 
     ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
2. Inne elementy wynikające z warunków budowlanych mające wpływ  
      na bezpieczeństwo użytkowników  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 

II. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

1. Czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i czy jej zakres jest zgodny z § 6 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7. 06. 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów  / data 
opracowania lub aktualizacji / 

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

........................................................................................................................ 
2. Czy instrukcja określa szczegółowe zasady postępowania dla użytkowników  

w przypadku wystąpienia zagrożenia / czy wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do 
pory roku i warunków pogodowych, czy nie koliduje ono z dojazdem dla służb ratowniczych, 
kolejność ewakuacji poszczególnych kondygnacji, osoby odpowiedzialne za sprawdzenie 
stanów /.  

....................................................................................................................................
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........................................................................................................................ 
 
3. Czy z instrukcją zostali zapoznani wszyscy pracownicy i użytkownicy obiektu.  

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

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

III. Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji ludzi 

 
1. Prawidłowość ogłoszenia alarmu lub rozpoczęcia ewakuacji /sposób przekazania         informacji 

użytkownikom,   i innym pracownikom oraz jej prawidłowość / 
....................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

2. Ocena zachowania się pracowników i użytkowników po ogłoszenia ewakuacji / zgodność 
postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość 
pozostawienia pomieszczeń i prowadzenia ewakuacji / 

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

........................................................................................................................ 
3. Ocena zachowania się pracowników i użytkowników po ewakuacji w wyznaczone miejsca     / 

sprawdzanie stanu osób ewakuowanych z pomieszczeń, ewidencja osób brakujących /  
....................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

4. Ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia np. gaszenie powstałego 
pożaru, wyłączenie dopływu energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczeń                     i 
dokumentów / sprawdzenie umiejętności obsługi i lokalizacji gaśnic, hydrantów i innych 
urządzeń przeciwpożarowych /. 

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

........................................................................................................................ 
5. Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji / prawidłowość 

sprawdzenia wszystkich pomieszczeń / 
....................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

6. Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji / prawidłowość kierowania 
ewakuacją  i działaniami ratowniczymi do momentu przybycia jednostek PSP / 

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

........................................................................................................................ 
7. Całkowity czas ewakuacji.............................................................................. 
 
8. Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji / zauważone nieprawidłowości, utrudnienia                w 

ewakuacji / 
....................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 

IV. Dodatkowo w trakcie prowadzonego praktycznego sprawdzenia organizacji     i 
warunków ewakuacji stwierdzono: 

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

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

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

........................................................................................................................ 
Na tym sprawozdanie zakończono. 
 
.....................................................                  ..................................................... 
         podpis z podaniem imienia, nazwiska                                    podpis z podaniem imienia, nazwiska   
 osoby odpowiedzialnej za praktyczne sprawdzenie                       osoby sporządzającej sprawozdanie 
                    i warunków ewakuacji  
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IX.  TABLICE (ZNAKI) BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACYJNE I POŻAROWE 
 
    Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa pożarniczych                
 i ewakuacyjnych w obiekcie uwzględniono gęstoość obciążenia ogniowego (do 1000 
MJ/m2), charakter zagrożenia pożarowego, rozwiązania budowlano-instalacyjne obiektu, 
a także sposoby użytkowania i zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń. 
 
 
    Ilość rozmieszczonych tablic jest wielkością minimalną, niezbędną do prawidłowego 
oznakowania obiektu, a jeżeli powstanie potrzeba rozszerzenia zakresu i rodzaju 
oznakowania - należy przeprowadzić to zgodnie z zapisami polskich norm: 
 
 PN/EN-92/N-01256/01. Znaki ochrony przeciwpożarowej  
 PN/EN-92/N-01256/02. Znaki ewakuacyjne. 
 
    Dopuszcza się naniesienie znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych na oprawy lamp 
oświetlenia ewakuacyjnego, jako rozwiązanie alternatywne do umieszczenia graficznych 
symboli znaków na podłożu fotoluminescencyjnym. 
 
 
Uwaga : Doraźne zmiany użytkowania powierzchni pomieszczeń w Kinotece 

powodujące zmiany układu dróg i wyjść wewnętrznych , występujące podczas 
wystaw, pokazów i imprez winny być dokonywane przez osoby odpowiedzialne 
za użytkowaną powierzchnię i wykonane na podstawie opracowanego               i 
uzgodnionego  z Działem Ochrony ZPKiN indywidualnego planu ewakuacji  
zgodnie z zapisem polskiej normy PN/EN-92/N-01256/02. Znaki ewakuacyjne. 

 
 
    Przykład  znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej  przedstawiony został  
w tabelach. 
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X. INSTRUKCJA   ALARMOWANIA  W  PRZYPADKU   
           POWSTANIA  POŻARU 
 
 
                                                                                                                                          
                       

                                                                                                                 
                                                     

A L A R M O W A N I E 
 

1.   Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informacje o pożarze 
obowiązany jest zachować spokój i nie  dopuszczając do paniki 
natychmiast zaalarmować: 

 
a) Państwową Straż Pożarną w Warszawie  tel. 998 ( lub 112 ) ,          oraz 

uruchomić najbliższy przycisk  alarmu  pożarowego. 
b) Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki. 
c) Dział Ochrony PKiN sp. z o.o.  tel. wew. 7333  

 
 
2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać: 

 
 

a) gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę, 
b) co się pali - np. magazynek gospodarczy, pokój biurowy szatnia, sala 

konferencyjna, zaplecze socjalne itp., 
c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru                       

lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne      
lub wybuchowe itp., 

d) numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko. 
  
UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę odłożyć 

słuchawkę i  odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie,         
czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy 

  
  

3.  W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować: 
 
  a) Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 
  
  b) Policję              - tel. 997 
  
  c) Pogotowie Energetyczne - tel. 8215511 
                         
                      d)         Dział  Ochrony PKiN       -  tel.   6567333 
         
                                                                                                         
                                                                                                                                       



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  62

 

                                                                                                 
                                     
 
 

AKCJA GAŚNICZO-RATOWNICZA 
  
1. Równolegle z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji 

ratowniczo-gaśniczej prowadząc : 
 
  a/. ewakuację ludzi i mienia /według wytycznych zawartych w niniejszej  instrukcji, 
  

  b/. akcję gaśniczą / przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego          
się   w pobliżu miejsca zapalenia /. 

 
2.    Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor  

Kinoteki, Kierownictwo Działu Ochrony ZPKiN lub osoba najbardziej 
kompetentna w danej chwili. 

 
 Kierujący akcją gaśniczo-ratowniczą wyznacza zadania i formy działań zgodnie   

z potrzebami bieżącymi oraz rozwojem sytuacji pożarowej. 
 
 
3. Każda osoba przystępująca do akcji gaśniczo - ratowniczej powinna: 
 
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi przeprowadzając ewakuację 

      z  zagrożonego rejonu, 
 
b) spowodować wyłączenie przez służby techniczne ZPKiN dopływu prądu 

elektrycznego do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń 
elektrycznych pod napięciem, 

 
c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się 

tam materiały palne, wybuchowe toksyczne, a także cenne maszyny i urządzenia 
oraz ważne dokumenty, nośniki informacji, itp. 

 
d) wyłączyć wentylację ogólną oraz pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenie 

objęte pożarem od pomieszczeń sąsiednich. 
   
   

4. Osoba przystępująca do akcji gaśniczej powinna znać zasady działania,                  
 a  w szczególności zasady bezpiecznej obsługi używanego sprzętu gaśniczego. 

 
Uwaga :  W przypadku  występowania dużego zadymienia, oraz w przypadku 
domniemania, iż zadymienie występuje na skutek spalania materiałów i tworzyw 
sztucznych, którego produkty spalania – gazy pożarowe mogą być toksyczne, 
należy bezwzględnie odstąpić od prowadzenia akcji gaśniczej – wymaga ona        
w takich przypadkach profesjonalnych środków ochrony osobistej. 
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XI.  ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE 
          OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 
      Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu jest obowiązany przestrzegać             
w czasie eksploatacji obiektu wymagania przeciwpożarowe.  
 
     Aby warunek ten był realizowany niezbędnym jest określenie dla wszystkich osób, 
związanych z budynkiem obowiązkami pracowniczymi - zakresu odpowiedzialności za 
zachowanie bezpieczeństwa pożarowego obiektu.  
 
    Uznając odpowiedzialność ustawą Dyrektora Kinoteki, określa się jednoczenie 
zakres zadań i odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego  dla 
wszystkich pracowników Kinoteki. 
 
   Należy zaznaczyć, że zakres obowiązków służbowych poszczególnych pracowników, 
poza określeniem charakteru wiadomej pracy zawiera także obowiązek dbałości             
o bezpieczeństwo (w tym również przeciwpożarowe) obiektu na zajmowanym 
stanowisku pracy. 
 
1. Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko ponoszą 

odpowiedzialność za wykonanie następujących zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

 
a. Znajomość zagrożenia pożarowego na zajmowanym stanowisku pracy          oraz 

przeciwdziałania  możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, 
 

b. Znajomość zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, orientacja          
w rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, a także 
umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 

c. Znajomość warunków przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia, 
udział w akcji gaśniczo-ratowniczej przez podporządkowanie się poleceniom 
kierującego akcją, 

 

d. Udział w szkoleniach przeciwpożarowych, 
 

e. Niezwłoczne zgłaszanie usterek mogących spowodować pożar osobom 
kompetentnym do ich usuwania, przestrzeganie obowiązujących przepisów          
i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obszarze zajmowanego stanowiska. 

 
Odpowiedzialność za sprawy ochrony przeciwpożarowej ponosi Kierownictwo Kinoteki, 
które zgodnie z zapisami ustawy o ochronie p.poż. oraz rozporządzenia MSW w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - odpowiada           
za bezpieczeństwo pożarowe obiektu i osób w nim przebywających. Wykonując swoje 
obowiązki poprzez podległych pracowników, Kierownictwo ma prawo scedować część 
odpowiedzialności i związane z tym obowiązki służbowe na pracownika niższego 
szczebla. Zakres kompetencji w tym przypadku powinien być jednoznacznie 
sprecyzowany w zakresie obowiązków służbowych pracownika i zgodny z aktualnymi 
rozwiązaniami organizacyjnymi i personalnymi. 
 
 
2. Kierownik  Kinoteki  w szczególności odpowiada  za: 
 

a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez 
wszystkich pracowników, 
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b. Wydawanie poleceń mających na celu usuniecie technicznych usterek 
zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu obiektu,  

 

c. Planowanie oraz organizacja remontów, adaptacji i bieżącej konserwacji 
urządzeń i instalacji w budynku z uwzględnieniem zasad i potrzeb ochrony 
przeciwpożarowej,  

 

d. Kierowanie akcją gaśniczo-ratowniczą lub ewakuacyjną po powstaniu w Kinotece 
pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek ratowniczych, 

 

e. Współpracę pracowników z jednostkami ratowniczymi przybyłymi z zewnątrz w 
zakresie gaszenia pożarów, usuwania zagrożeń oraz  prowadzenia ewakuacji 
osób i mienia,  

 

f. Wyposażenie budynku  Pałacu w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki 
gaśnicze, przygotowania pomieszczeń w budynku do prowadzenia działań 
gaśniczo-ratowniczych. 

 

g. Przygotowanie pomieszczeń w budynku do prowadzenia działań gaśniczo-
ratowniczych, 

 

h. Uwzględnienie w programach szkoleń zawodowych tematyki ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
 
3. Kierownik Kinoteki część zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

dotyczących Kinoteki na podstawie odrębnych szczegółowych ustaleń              
/ ujętych między innymi w zakresie obowiązków / powierzył do realizacji 
podległym służbowo pracownikom Kinoteki, nakładając równocześnie 
odpowiedzialność za ich realizację oraz uprawniając do podejmowania działań 
w tym zakresie. 
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XII. SZKOLENIE  PRZECIWPOŻAROWE  PRACOWNIKÓW 
 
 
 

1. Cel i zakres szkoleń 
 

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z:  
 

- zagrożeniem pożarowym występującym na terenie Kinoteki,  
- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynku,  
- zasadami obsługi sprzętu i urządzeń p.poż.   
- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku 
 
Do udziału w szkoleniu przeciwpożarowym zobowiązani są wszyscy pracownicy. 
 

2. Rodzaj szkoleń przeciwpożarowych 
  

a) szkolenie wstępne obejmujące między innymi zapoznanie pracowników ze stanem 
ochrony p.poż. Kinoteki oraz z postanowieniami zawartymi w „Instrukcji 
Bezpieczeństwa  Pożarowego”, 

 
b) szkolenie instruktażowe na stanowisku pracy, obejmujące zapoznanie 

nowoprzyjętego   pracownika z:  
- zagrożeniem pożarowym występującym na stanowisku pracy,  
- przepisami, instrukcjami p.poż. i dokumentacją techniczno-ruchową dotyczącą 

maszyn oraz urządzeń na stanowisku pracy, 
- zasadami przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym,  
- zasadami alarmowania na wypadek powstania pożaru w obrębie stanowiska 

pracy,  
- zasadami użycia urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych znajdujących się      

 w rejonie stanowiska pracy,  
- układem najbliższych dróg ewakuacyjnych i kierunkami ewakuacji z miejsca 

pełnienia obowiązków służbowych. 
 
c)    szkolenie informacyjne - organizowane w związku z:     

- wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektu, 
- wprowadzeniem na teren obiektu nowych urządzeń technologicznych, 

stwarzających   zagrożenie pożarowe,  
- zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za sobą 

wzrost zagrożenia pożarowego,  
- zaleceniem kontrolowanych organów ochrony  przeciwpożarowej. 
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3. Zasady organizowania i prowadzenia szkoleń. 

 
a) szkolenie wstępne prowadzi zatrudniający pracownika, 
 
b) szkolenie instruktażowe na stanowisku pracy prowadzą przełożeni, na terenie 

działania których pracownicy są  zatrudnieni, 
 

c) szkoleniu wstępnemu i instruktażowemu podlegają pracownicy przyjmowani 
do pracy, przed przystąpieniem do wykonywania czynności zawodowych. 
Dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności zawodowych przed  
odbyciem  w/w szkoleń jest niedozwolone. 

 
d) szkolenie informacyjne organizuje Kierownictwo Kinoteki angażując                

w  charakterze wykładowców osoby posiadające wymagane  kwalifikacje.    
 

e) szkolenie informacyjne należy prowadzić w miarę potrzeb bieżących, grupy 
osób szkolonych nie powinny przekraczać 25 osób. 

 
  

4. Dokumentacja szkoleń. 
 
 a)     dokumentację wstępnego i instruktażowego szkolenia ppoż. stanowi oświadczenie 
         pracownika (wzór w załączeniu). 
 

         Druk oświadczenia podpisany (po odbyciu szkoleń) przekazywany jest do akt 
osobowych pracownika. 

 
b)  dokumentację szkolenia informacyjnego stanowi notatka osoby prowadzącej 

szkolenie,  zawierająca datę, miejsce, wykaz uczestników i program szkolenia. 
Notatkę przechowuje  się w aktach  osobowych pracownika. 
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  K I N O T E K A     Warszawa, dnia .....................    20.... r 
             
 
 

 
 
.................................................... 
(nazwisko i imię pracownika) 
 
..................................................... 
             (stanowisko) 
 

 

                                            O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczam, że zostałem / łam / wstępnie przeszkolony / a / w zakresie 

przepisów   i wymagań ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Kinotece, w tym 
wymagań określonych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej / ZE ZMIANAMI /, wymagań zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego Kinoteki, oraz wymagań innych przepisów znajdujących zastosowanie        
w  Kinotece. 

Wszczególności  zostałem / łam/ zapoznany/ a/  z: 

1. zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,  
2.   sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego, 
3.   przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 
4.   zasadami postępowania w przypadku pożaru, 
5.   zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych, 
6.   warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

 

Przepisy, postanowienia i wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
stosowane w Kinotece przyjąłem / przyjęłam do wiadomości i przestrzegania. 

  
Ponadto ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję                 do 

wiadomości i przestrzegania. 

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

 

 

 

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

       (imię, nazwisko, stanowisko prowadzącego instruktaż) 
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WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 
 
 

Centralne  stanowisko alarmowania  112 
 
 

Pogotowie Ratunkowe  999 
 

Policja               997 
   

Straż pożarna    998 
  
  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Polna 1                       8257251 
 
  

Pogotowie Energetyczne       621-55-11 
 
  

Pogotowie Gazowe           992 
 
  

Pogotowie Wodociągowe 994 
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  CZASOOKRESY PRZEGLĄDÓW  INSTALACJI  I SPRZĘTU  
 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi 

1. 
Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu 
gaśniczego 

co najmniej 
1 raz w 
roku 

 

2. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych 
instalacji elektrycznej 

Wg. 
przepisów 
branżowyc
h 

 

3. 
Przegląd instalacji hydrantowej – pomiary           
parametrów statycznych i dynamicznych 

raz w roku  

4. 
Kontrola stanu technicznego przewodów 
 wentylacyjnych 

co  rok  

5. 
Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego 
w budynku 

raz w roku  

6. 
Pomiar napięć i obciążeń w instalacji zasilającej 
elektrycznej 

co 5 lat  

7. 
Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony 
przeciwporażeniowej w  instalacji elektrycznej 
użytkownika 

co 5 lat  

8. Badanie instalacji odgromowej co 6 lat  

9 Badania węży pożarniczych oraz próby ciśnienia węży Co 5 lat  

10 Konserwacja urządzeń sygnalizacji pożarowej  Co 3 mies.  

11 
Konserwacje oraz przeglądy techniczne klap 
dymowych, drzwi, bram ppoż, instalacji oświetlenia 
ewakuacyjnego 

co najmniej 
1 raz w 
roku 
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ĆWICZENIA  Z   EWAKUACJI  LUDZI Z OBIEKTU   
 

 
L.P. 
 

   
 Ćwiczenia z zakresu ewakuacji ludzi . 
 

 
Data 

ćwiczeń 

 
Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej ćwiczenia. 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla części „B” - KINOTEKA  72

 

 
 
UWAGI,  WNIOSKI,   SPOSTRZEŻENIA DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
 
 

Lp. Treść uwag. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Wytwornica wody
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Zbiorniki sprê¿onego 
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Pom. Sprê¿arek
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI

986
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Rzut kondygnacji - 2
( centroch³odnia )



Rzut kondygnacji minus 1.
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI

986

 I.B.P.  Czêœæ “B” - KINOTEKA  w PKiN



DRZWI PRZECIWPO¯AROWE - EI 60

DODATKOWE INFORMACJE

DRZWI PRZECIWPO¯AROWE - EI 30

DRZWI PRZECIWPO¯AROWE DYMOSZCZELNE

DRZWI BEZKLASOWE

GRANICA WYDZIELENIA  P.PO¯. - ŒCIANY 
O ODPORNOŒCI OGNIOWEJ REI - 60

GRANICA STREFY P.PO¯. - ŒCIANY 
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Rzut kondygnacji 1- szej
( parter )
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PA£AC KULTURY I NAUKI - CZÊŒÆ B
Plac Defilad 1,  00-901 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie    2 ust. 2 i 3a rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z póŸn. zm. ) 

Obiekt

Temat

Nazwa
rysunku

Opracowa³

Skala Data Numer rysunku

1 : 250

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeñ 
przeciwpo¿arowych
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mgr in¿ Tadeusz Walenda Nr upr. 124/U/01
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Rzut kondygnacji 2.
( piêtro 1 )
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI
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 I.B.P.  Czêœæ “B” - KINOTEKA  w PKiN
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI
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Strych nad sal¹ Warszawsk¹

Strych nad sal¹ Gagarina

Strych nad widowni¹ 
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C
z
ê

œ
æ
 “

G
” 

P
K

iN

Klatka
Nr 5

Rzut kondygnacji 5.
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EWAKUACJA

1.W PRZYPADKU ZAUWA¯ENIA PO¯ARU,
   ZADYMIENIA LUB INNEGO NIEBEZPIE-
   CZEÑSTWA WYKONAJ NASTÊPUJ¥CE 
   CZYNNOŒCI :
       - nie  stwarzaj  paniki
       -opuœæ salê kieruj¹c siê do najbli¿szego 
         wyjœcia na zewn¹trz.

2. W  PRZYPADKU  OG£OSZENIA   ALARMU
   O NIEBEZPIECZEÑSTWIE OPUŒÆ SZYBKO
   SALÊ   PRZEZ   OZNAKOWANE  WYJŒCIA,
   ALBO PODPORZ¥DKUJ SIÊ POLECENIOM
   OSÓB  KIERUJ¥CYCH   EWAKUACJ¥ .

ALARMOWANIE

1.  W£¥CZ NAJBLI¯SZY PRZYCISK
     ALARMOWY

2.  POWIADOM   STRA¯   PO¯ARN¥

                 tel.   9 9 8

3. POWIADOM DZIA£  OCHRONY PKiN

         tel. wew.   7 3 3 3

PO¯AR, WYPADEK - ALARMUJ !!!

-  GAŒNICA

-  HYDRANT

-  PRZYCISK ALARMOWY
   SYSTEMU ALARMU
   PO¯AROWEGO

-  KLATKA SCHODOWA, SCHODY

-  ILOŒÆ  OSÓB

OBJASNIENIA

-  WYJŒCIE NA ZEWN¥TRZ

-  KIERUNEK EWAKUACJI
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Przekrój poprzeczny
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Maszynownia wentylacyjna czêœci B

Piwnice z pomieszczeniami i instalacjami
technicznymi - przejœcie w kierunku czêœci E

Piwnice z pomieszczeniami i instalacjami
technicznymi - przejœcie w kierunku czêœci G

Sala kinowa nr 1
( za ni¹ salka nr 2 )

Sala kinowa nr 4
( za ni¹ salka nr 3 )

Salka nr 5Salka nr 6

Sala kinowa nr 7

Hall
centralnyHalle ma³e

i kawiarenki
Halle ma³e

i kawiarenki

Zespó³ sal im. Goethego

Sale i Korczaka 
i Sienkiewicza

Sala Warszawska
Sala im. Gagarina

Salonik
Salonik

Strychy

Sala Koncertowa

Strychy Strychy

Skrzynia fundamentowa

Przekrój poprzeczny
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