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Wykaz obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

A. Ustawa z dn. 24. 08. 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej [Dz.U.1991 nr 81, poz.

351,                 z późniejszymi zmianami].

B. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dn. 7 czerwca 2010

roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów                              [Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719].

C. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.09 roku w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U. z 2009

r nr 124, poz. 1030]

D. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04. 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami].

E. PN-EN ISO 7010:2012 symbole graficzne barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

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

G. PN–N-01 256-5. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

H. PN-B-02887-4  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Instalacje  grawitacyjne  do

odprowadzania dymu                         i ciepła, zasady projektowania.

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 poz.

1126                  z 2000r. z późniejszymi zmianami).
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Instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego  należy  poddawać  okresowym aktualizacjom,

co najmniej raz na dwa lata, ale także po zmianach sposobu użytkowania, które wpływają na

zmianę  warunków  ochrony  przeciwpożarowej.  Wszyscy  pracownicy  powinni  znać  treść

Instrukcji, a także jej aktualizacji – należy potwierdzić to własnoręcznym podpisem na liście

powyżej.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  2010  r.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia obiektu,

2. określenie  wyposażenia  w wymagane  urządzenia  przeciwpożarowe  i  gaśnice  oraz

sposoby  poddawania  przeglądom  technicznym  stosowanych  w  obiekcie  urządzeń

ppoż. i gaśnic,

3. sposoby postępowania na wypadek pożaru,

4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

5. warunki i organizację ewakuacji oraz sposoby praktycznego sprawdzenia warunków

i organizacji ewakuacji ludzi z obiektu,

6. sposoby  zaznajamiania  użytkowników obiektu  z  treścią  Instrukcji  oraz  przepisami

przeciwpożarowymi,

7. zadania  i  obowiązki  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  osób  będących stałymi

użytkownikami obiektu,

8. plany  obiektu,  m.  in.:  plany  ewakuacji,  miejsca  usytuowania  urządzeń

przeciwpożarowych                           i gaśnic, odległości od innych budynków, dróg

pożarowych i innych dróg dojazdu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w sposób

zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań

ratowniczych.

Stwierdzono,  że  obiekt  nie zmienił  przeznaczenia  od czasu opracowania  Instrukcji

Bezpieczeństwa  Pożarowego.  Liczba  osób  korzystających  z  budynku  utrzymuje  się  na

podobnym poziomie. Wyposażenie w instalacje techniczne również nie uległo zmianie.

Aktualny wykaz sprzętu gaśniczego :

L.P Nazwa Ilość

1 Gaśnica śniegowa GS5x 7

2 Gaśnica proszkowa GP6x ABC 2

3 Gaśnica proszkowa GP4x ABC 9


