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I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA OBIEKTU.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej stanowi,
Ŝe ochrona przeciwpoŜarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na
celu ochronę Ŝycia, zdrowia i mienia przed poŜarem, klęską Ŝywiołową lub
innymi miejscowymi zagroŜeniami. Właściciel budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpoŜarową, jest obowiązany :
- przestrzegać przeciwpoŜarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,
- wyposaŜać budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia
przeciwpoŜarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic, w
sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie, bezpieczeństwo i moŜliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpoŜarowymi,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania poŜaru, klęski
Ŝywiołowej lub innego miejscowego zagroŜenia.
Rozporządzenie będące przepisem wykonawczym do ww. ustawy
określa, Ŝe właściciele, zarządcy lub uŜytkownicy budynków oraz placów
składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) utrzymują urządzenia przeciwpoŜarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności
technicznej i funkcjonalnej;
2) wyposaŜają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów technicznobudowlanych, w przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu;
3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek
poŜaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków
bezpieczeństwa:
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a) drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz
pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych
wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający
dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic,
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami
przeciwpoŜarowymi,
d) miejsca usytuowania nasady umoŜliwiającej zasilanie instalacji
wodociągowej przeciwpoŜarowej, kurków głównych instalacji gazowej
oraz materiałów niebezpiecznych poŜarowo,
e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi poŜarowo,
f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami
ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do
wyjść ewakuacyjnych,
g) dźwigi dla straŜy poŜarnej,
h) przeciwpoŜarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące
uzupełniające źródło wody do celów przeciwpoŜarowych, punkty poboru
wody, stanowiska czerpania wody,
i) drzwi przeciwpoŜarowe,
j) drogi poŜarowe,
k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagroŜone wybuchem.
Sposób oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa i ewakuacji
przedstawiono na końcu opracowania.
II. SPRZĘT GAŚNICZY.
W budynkach chronionych instalacją tryskaczową , co najmniej jedna
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg, powinna przypadać na kaŜde 300 m2
powierzchni.
Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
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a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kaŜdej
kondygnacji, jeŜeli pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
1) odległość z kaŜdego miejsca w obiekcie, w którym moŜe przebywać
człowiek, do najbliŜszej gaśnicy nie powinna być większa niŜ 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Przy doborze rodzaju środka gaśniczego naleŜy brać pod uwagę
następujące zasady:
1) do gaszenia poŜarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania
Ŝarowego, np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe
lub proszkowe,
2) do gaszenia poŜarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących
się stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe
3) do gaszenia poŜarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice
proszkowe, śniegowe,
4) do gaszenia poŜarów grupy D ( metali lekkich np. magnez, sód, potas, lit)
stosuje się gaśnice proszkowe do tego specjalnie przeznaczone,
5) do gaszenia poŜarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach
kuchennych) stosuje się gaśnice wodno-pianowe.
W związku z powyŜszym, budynek naleŜy wyposaŜyć w gaśnice
proszkowe GP 6x przystosowane do gaszenia poŜarów grup ABC i gaśnice
śniegowe GS 5x BC wg rysunków zamieszczonych na końcu opracowania.
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Docelowy sposób oznakowania budynku z uwzględnieniem lokalizacji gaśnic
powinien zostać opracowany wraz z instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego,
przed przekazaniem budynku do uŜytkowania.
Gaśnice powinny być konserwowane co najmniej raz w roku przez osobę lub
firmę do tego uprawnioną.

III. WYKORZYSTANE PRZEPISY.
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 ).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ).
3. Polskie Normy dot. znaków bezpieczeństwa i ewakuacji.

