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Przedmiotem niniejszego opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu 

WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO Uniwersytetu Szczecińskiego zlokalizowanego przy ul. Papieża 

Pawła VI nr 2 w Szczecinie.   

Instrukcja została opracowana na podstawie § 6 Rozporządzenia MSWiA  z dnia 7 czerwca 2010 r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

dnia 22 czerwca 2010 r) w oparciu o: 

- obowiązujące przepisy i Polskie Normy,  dokumentację  budynku,  informacje użytkownika. 

Celem 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  

i administracyjnym. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 

poz.351 z późn. zm.), zarządca lub użytkownik budynku zapewniając ochronę przeciwpożarową 

obiektów, obowiązany jest w szczególności: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, 

 wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

 zapewnić osobom przebywającym w obiekcie i na terenie bezpieczeństwo i możliwość 

ewakuacji, 

 przygotować obiekty do prowadzenia akcji ratowniczej, 

 ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

 zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.  

 

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy 
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
 

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących 

działalność lub wykonujących prace na terenie budynku lub w obrębie działki. Obowiązek 

zapoznania tych osób z instrukcją należy do Kierownika obiektu Wydziału Teologicznego.  

 

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm wykonujących jakiekolwiek prace na 

terenie obiektu. Umowa o powierzenie prac musi zobowiązywać wykonawców do przestrzegania 

ustaleń wynikających z treści instrukcji lub opracowania własnych instrukcji.  Wykonawcy ponadto 

zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników.             

Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców w 

zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.  

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej oraz innych aktów normatywnych. 

 
Uwaga :  obowiązuje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dn. 15.11.2010 w sprawie 

realizacji w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dot. m.in. wyznaczenia miejsc 
służących wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych. 

 
 

Wstęp 
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          I.  
 
 
1.   Nazwa obiektu i lokalizacja : 

Wydział Teologiczny znajduje się w kompleksie budynków (A, B, C, D, Klauzura Sióstr) z 

których część należy do Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej a część do Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Budowę budynków rozpoczęto w latach 89-tych ubiegłego wieku a 

zakończono w 2003 r. Pozwolenie na budowę kompleksu wydane przed rokiem 1994 z 

wyjątkiem pozwolenia na przebudowę wejścia głównego do budynku Klauzury Sióstr 

(pozwolenie z 2006 r).  Teren jest ogrodzony.  Na terenie znajduje się parking samochodowy.  

Dojazd dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej - bezpośrednio pod budynek - wjazd od 

strony ul. Papieża Jana Pawła VI Nr 4.   Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza znajduje 

się w na ul. Grodzkiej w odległości ok. 4 km od przedmiotowego obiektu. Droga dojazdowa jest 

przejezdna i utwardzona na całej długości.  Istnieje możliwość wjazdu samochodów ciężkich 

oraz ich zawracania.  

 

2.    Przeznaczenie budynku i liczba osób :  

Wydział Teologiczny, utworzony przez Stolicę Apostolską jest integralną jednostką 

organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej działalności naukowo-dydaktycznej 

rządzi się przepisami obowiązującymi państwowe szkolnictwo wyższe, Statutem Uniwersytetu 

oraz przepisami kościelnymi, zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w Konstytucji 

Apostolskiej Jana Pawła II „Sapientia Christiana". Wydział ma taki sam status jak pozostałe 

wydziały Uniwersytetu, jedyna różnica dotyczy nadzoru. Oprócz Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu, Rektora i Senatu, nadzór nad wydziałem – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym - 

sprawuje zwierzchnik Kościoła. Zwierzchnikiem tym w stosunku do Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego będzie Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński, jako 

Wielki Kanclerz Wydziału. 

 

Działalność naukowo-dydaktyczna Wydziału Teologicznego prowadzona jest w ramach 

dziesięciu katedr : 

-    Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej 

- Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej 

- Katedra Teologii Moralnej i Duchowości 

- Katedra Filozofii Chrześcijańskiej 

- Katedra Historii Kościoła i Patrologii 

- Katedra Teologii Praktycznej 

- Katedra Pedagogiki i Katechetyki 

- Katedra Prawa Kanonicznego 

- Katedra Pedagogiki i Katechetyki 

- Katedra Italianistyki. 

 

 

 

 

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z 

przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego 

procesu technologicznego, magazynowania (składowania)  

i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia 

wybuchem 
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Liczba studentów w roku akademickim 2018/2019r. 
 
 

Studia podyplomowe: 
 

Teologiczno – Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w Szczecinie. 
Liczba studentów - 12 osób. 

Studia doktoranckie: 
Nauki Teologiczne 

Liczba studentów - 41 osób. 
 

Łączna liczba studentów WT w roku akademickiego 2018/2019r. – 345osób. 
 

 

Liczba pracowników naukowych na etacie: 
 
 - 4 profesorów tytularnych, 
 - 12 profesorów nadzwyczajnych, 
 - 1 doktor habilitowany, 
 - 21 adiunktów, 
 - 3 asystentów, 
- 1 wykładowca 
 - 1 lektor, 

 

                                                         Łączna liczba pracowników naukowych - 43 osób 
 

Liczba pracowników administracji: 
 
Łączna liczba pracowników Dziekanatu ( z Ks. Dziekanami)  -  10 osób 
 
Łączna liczba pracowników obsługi gospodarczej  -  8 osób 
 
Łączna liczba pracowników biblioteki  -  6 osób 
 
Pracownicy zamiejscowi -2 ( Koszalin, Paradyż) 
Pracownicy zamieszkujący w budynku WT  -  4 osoby  
 
                                                              Łączna liczba pracowników administracji i obsługi - 24 osób 

      Łączna liczba studentów i administracji - 416 osób. 
                                                    

 
Lp. 

 
 

Nazwa kierunku 
 

 
Forma 
studiów 

Studia 
stacjonarne 

(liczba 
studentów) 

Studia 
niestacjonarne 

(liczba 
studentów) 

Łączna 
liczba 

studentów 

1. 

Teologia 
w tym: 

 - Koszalin 28 
studentów 

 - Paradyż  27 
studentów 

Jednolite 
magisterskie 

111 1 112 

2. 
Nauki o rodzinie 

Pierwszego 
stopnia 

31 --- 31 

3. Nauki o rodzinie 
Drugiego 
stopnia 

33 --- 33 

4. 
Italianistyka z 

elementami studiów 
nad chrześcijaństwem 

Pierwszego 
stopnia 

79 --- 79 

5. 
Italianistyka z 

elementami studiów 
nad chrześcijaństwem 

Drugiego 
stopnia 

37 --- 37 

Razem 291 1 292 



 

6 

 

 

 

 

3.   Opis ogólny budynków : 

Budynek A : 

Budynek „A” jest północno - zachodnim skrzydłem czworoboku budynku głównego, 

zamykającym dziedziniec główny od strony torów kolejowych. Sześciokondygnacyjny, w całości 

podpiwniczony budynek został wybudowany na przełomie lat osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i w większości należy do Arcybiskupiego Wyższego 

Seminarium Duchownego. Piwnicę zajmują pomieszczenia techniczne oraz magazyny. 

Magazyny skomunikowane są wewnętrzną klatką schodową i windą towarową.  Zewnętrzną 

klatką schodową, stanowiącą komunikację pomiędzy kondygnacjami można wejść na 

znajdujący się na części dachu budynku taras. Wewnętrzną komunikację zapewniają klatki 

schodowe przyległych budynków „B” i „D”. W parterze budynku znajduje się brama przejazdowa 

wiodąca na dziedziniec główny budynku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

zajmuje w tym budynku tylko część drugiego piętra (pomieszczenia dydaktyczne 206-211). Ta 

część jest wydzielona z kompleksu budynku „A” i zajmuje powierzchnię użytkową ok. 600 m
2
. 

 

Konstrukcja budynku  

- Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej. Układ konstrukcyjny podłużny, 

rozpiętość traktów 3,0 i 9,0 m.  

- Ściany piwnic betonowe, monolityczne gr.25 i 38 cm  

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe  

- Warstwa nośna  z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Grubość warstwy nośnej 25cm i 

38cm  

- Filarki międzyokienne żelbetowe monolityczne lub murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cem.-wap.  

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 6cm  

- Warstwa zewnętrzna z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap.  

- Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap gr. 25-38cm Ściany 

działowe z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap gr.12cm  

- Stropy nad częścią mieszkalną monolityczne, gęstożebrowe  Ackermana (wypełnienie 

pustaki „MAX”), nad pozostałymi pomieszczeniami płyty żelbetowe monolityczne.  

- Schody i szyb zsypu żelbetowe monolityczne  

- Stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych na stropie Ackermana  

- Pokrycie dachu papą na lepiku na gładzi cementowej, warstwa wierzchnia z folii dachowej 

PE zgrzewanej. 

 

DANE DOTYCZĄCE  BUDYNKU : 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6  

Liczba kondygnacji podziemnych: 1  

Powierzchnia użytkowa : 3 126,95 m
2
 budynku (w tym użytkowane przez WT ok. 600 m

2
) 

Kubatura : 9 102,26 m
3
 

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową: 18,08 m (budynek średniowysoki „ŚW”) 

Zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, -sale dydaktyczne; PM - magazyny, archiwa. 

Klasa odporności pożarowej B. 

 

Budynek B : 

Budynek „B” jest północno - wschodnim skrzydłem czworoboku budynku głównego. 

Sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony budynek został wybudowany na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Szczecińskiego zajmuje w tym budynku część piwnicy (magazyn książek), część piętra II (pom. 

gospodarcze, kaplica z zakrystią, sale wykładowe 201-204), część piętra III (sale wykładowe 

301-307), część piętra IV (sala 401, ), część piętra V (sala 501 + Aula).  
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Komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa oraz dodatkowo dwie klatki 

schodowe w budynku „A” i „C” .Dodatkowa zewnętrzna klatka schodowa używana jest jako 

droga ewakuacyjna.  

 

Konstrukcja budynku  

- Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej. Układ nośny poprzeczny, 

ramowy. Ściany piwnic oraz klatki schodowej zewnętrznej betonowe, monolityczne gr.25 i 38 

cm  

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe  

- Warstwa nośna  z pustaków ceramicznych MAX, cegły kratówki, lub cegły pełnej na 

zaprawie cem.-wap. Grubość warstwy nośnej 25-38cm  

- Filarki międzyokienne betonowe monolityczne lub murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cem.-wap.  

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 6cm  

- Warstwa zewnętrzna z cegły pełnej (klinkierowej) lub cegły kratówki, na zaprawie cem.-wap.  

- Ściany wewnętrzne nośne z cegły kratówki i z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap gr. 25-

38cm  

- Ściany działowe z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap gr.12cm  

- Strop nad piwnicą płytowy, żelbetowy monolityczny nad pozostałymi kondygnacjami 

monolityczny, gęsto żebrowy  Ackermana  

- Schody żelbetowe monolityczne.  

- Stropodach wentylowany na stropie Ackermana z płyt korytkowych  

- Pokrycie dachu papą na lepiku na gładzi cementowej 

 

DANE DOTYCZĄCE  BUDYNKU : 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3   i   6  

Liczba kondygnacji podziemnych: 1  

Powierzchnia zabudowy :  1 041 m
2
 

Powierzchnia użytkowa : 2 862,7 m
2
 

Kubatura : 21 820 m
3
 

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową: 15,22 m (budynek średniowysoki „ŚW”) 

Zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, - sale dydaktyczne; ZL I – sala 402, sala 302; 

PM - magazyny, archiwa. 

 

Budynek C : 

Budynek „C” jest północno - wschodnim skrzydłem czworoboku budynku głównego 

zamykającym dziedziniec główny od strony ul. Papieża Pawła VI. 

Sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony budynek został wybudowany na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Szczecińskiego zajmuje w tym budynku tylko część powierzchni użytkowej tj. ok. 1800 m
2
 - 

część piwnicy (magazyn książek), część parteru (czytelnia główna), część I piętra (czytelnia 

czasopism, serwerownia, magazyn, kuchnia, dział opracowań), część piętra II sala 205), część 

piętra III (pomieszczenie gospodarcze nad aulą, sala 307 z możliwością przejścia do 

seminarium ), część piętra IV (sala 401 z możliwością przejścia do seminarium,+ AULA ), część 

piętra V (sala 501 z możliwością przejścia do seminarium, na dach).  

Konstrukcja budynku: 

- Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej. Układ nośny poprzeczny, do 

poziomu +6,00 konstrukcja ramowa, stropy wyższych kondygnacji oparte na murowanych 

ściana nośnych.  

- Ściany piwnic betonowe, monolityczne gr.25 i 38 cm  

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych trójwarstwowe  

- Warstwa nośna  z pustaków ceramicznych MAX, cegły kratówki, lub cegły pełnej na 

zaprawie cem.-wap. Grubość warstwy nośnej 19-38cm  
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- Filarki międzyokienne betonowe monolityczne lub murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cem.-wap.  

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 6cm  

- Warstwa zewnętrzna z cegły kratówki, do poziomu +6,00 z cegły klinkierowej na zaprawie 

cem.-wap.  

- Ściany wewnętrzne nośne z cegły kratówki i z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap gr. 25-

38cm  

- Ściany działowe z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap gr.12cm  

- Stropy między piętrowe monolityczne, gęsto żebrowe  Ackermana  

- Schody i szyb windowy żelbetowe monolityczne  

- Stropodach wentylowany na stropie Ackermana z płyt korytkowych  

- Pokrycie dachu papą na lepiku na gładzi cementowej 

 

DANE DOTYCZĄCE  BUDYNKU : 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6  

Liczba kondygnacji podziemnych: 1  

Powierzchnia zabudowy : 1 176 m
2
 

Powierzchnia użytkowa : 4 386,5 m
2
 (w tym powierzchnia użytkowana przez WT ok. 1800 m

2
) 

Kubatura : 21 620 m
3
 

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową: 16 m (budynek średniowysoki „ŚW”) 

Zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, - sale dydaktyczne, pokoje biurowe; ZL I – aule); 

PM - magazyny, archiwa. 

 

Budynek K (budynek Klauzuli Sióstr) : 

Budynek „K” jest usytuowanym na północy osobnym budynkiem zwanym „Klauzurą Sióstr” w 

którym głównie mieści się Dziekanat Wydziału Teologicznego. Jest to budynek 

dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony.  W piwnicy znajdują się pomieszczenia 

gospodarcze, magazynowe i pokoje socjalne dla pracowników. 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje w tym budynku piwnicę (pom. 01-

018, serwerownia, archiwum, pom. socjalne, węzeł cieplny), parter (pomieszczenia Dziekanatu, 

sala kominkowa, kuchnia, WC ), I piętro - pom. 101 do 104 katedry, Rada Wydziału, 

pomieszczenia mieszkalne wykładowców, kaplica). 

 

Konstrukcja budynku 

- Fundamenty – ławy betonowe i żelbetowe 

- Mury podziemia – murowane z cegły ceramicznej pełnej 

- Mury nadziemia – murowane z cegły (trójwarstwowe) 

- Stropy gęsto żebrowe  Ackermana  i żelbetowy wylewany kasetonowy 

- dach - wentylowany na stropie Ackermana z płyt korytkowych  

- pokrycie dachu papą na lepiku na gładzi cementowej 

 

DANE DOTYCZĄCE  BUDYNKU : 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 

Liczba kondygnacji podziemnych: 1  

Powierzchnia zabudowy : 907,4 m
2
 

Powierzchnia użytkowa : 1 711,3 m
2
 

Kubatura : 9 080 m
3
 

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową: poniżej 12 m (budynek niski „N”) 

Zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, - pokoje biurowe; ZL V - pokoje mieszkalne 

wykładowców; PM - magazyny, archiwa. 

 

4.   Instalacje :  
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A)   Elektryczna – 230V i 400 V.  Instalacja   elektryczna   230V   służy   do   zasilania   punktów   

oświetlenia ogólnego, miejscowego, ewakuacyjnego (korytarze i klatki schodowe), gniazd 

wtykowych zasilających komputery oraz gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach 

przedmiotowego  budynku, instalacja telefoniczna.   

       Dla zabezpieczenia budynku przed pożarem zamontowano główne wyłączniki prądu 

usytuowane w pobliżu wyjść z budynków. Wyłączniki główne wyłączają napięcie w całym 

budynku i włączają oświetlenie awaryjne. 

B)   Odgromowa : istniejąca, sprawna, badana, zgodnie z normą PN-86/E –05003. Jest    

       poddawana oględzinom raz na rok oraz badaniom raz na 5 lat. 

C)   Gazowa - istniejąca, sprawna, badana (ART. SERWIS - Montaż i Serwis Urz. Grzewczych,  

       Sanitarnych i gazowych – Artur Dadełło). 

D)   Instalacja c.o. i cieplej wody - zasilanie z własnej kotłowni gazowej z 3 kotłów o mocy 350   

KW każdy. 

E)   Wodnokanalizacyjna, ogrzewcza, sanitarna i deszczowa - Budynek zasilany w wodę 

z ujęcia miejskiego. Instalacja sanitarna i deszczowa obsługuje wszystkie pomieszczenia 

sanitarne (toalety, umywalki) doprowadzona do kanalizacji ogólnej, miejskiej. 

F)   Wentylacja - wentylacja grawitacyjną oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie,  

      zapewniającą wymaganą wymianę powietrza na godzinę.  

 

5.   Kwalifikacja  pożarowa : 
 

Wysokości budynków 
  
Wysokość budynku  „A” wynosi 18,08 m, bud. „B” 15,22 m a bud. „C” 16 m  tj. poniżej 25 m co 
powoduje zaliczenie ich do budynków średniowysokich (ŚW).  Natomiast budynek „K” ma 
poniżej 12 m co powoduje zaliczenie go do budynków niskich (N).   
 

Kategoria zagrożenia ludzi  

 

Ze względu na swoją funkcję budynki dydaktyczne należy zakwalifikować zgodnie z § 209 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz.690 z 

późn. zm. do kategorii zagrożenia ludzi : 

- ZL III (biura, pomieszczenia socjalne, sale wykładowe poniżej 50 osób itp.)   

- ZL I  tj. (pomieszczenia w których jednocześnie może przebywać powyżej 50 osób tj. aule,   

  sala 402, sala 302).  

- ZL V (zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL I i ZL II (pomieszczenia  

  internatowe, hotelowe dla studentów). 

Podział ten wynika ze względy na przeznaczenie i sposób użytkowania budynków bądź ich 

części. 

 
Odporność pożarowa budynków : 

W okresie powojennym pierwszym znaczącym przepisem określającym wymagania budowlane 
i pożarowe było Zarządzenie nr 130 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 29.06.1966 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego. Od czasu jego wprowadzenia nie 
prowadzono przebudowy czy nadbudowy obiektu.  
Zgodnie z § 73 ust. 2 tego Zarządzenia dla budynku o wysokości 15 do 30 m wymagana jest 
klasa odporności pożarowej budynku „C”. 
Dla tej klasy odporności pożarowej budynku, poszczególne jego elementy powinny 
charakteryzować się klasą odporności ogniowej elementu i zapalnością materiałów : 
•  ściany nośne – B niepalne; 
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•  ściany osłonowe i podziału wewnętrznego – F  niepalne; 
•  przekrycia stropowe nad piwnicami : podciągi zbiorcze – B niepalne; konstrukcja przekryć –  
   D niepalne; 
•  stropodachy i tarasy :  dźwigary – E niepalne;  konstrukcje przekryć – F niepalne; 
 • przekrycia stropowe między kondygnacyjne i pod poddaszem :  dźwigary – C niepalne;   
    konstrukcja przekryć – D – niepalne; 
•  dachy : konstrukcje jak wiązary, belki itp. podłoża pod pokrycie - niepalne; 
•  rodzaj pokrycia :  dachu – trudno zapalne;  stropodachu i tarasu – trudno zapalne; 
 
Zgodnie również z późniejszymi przepisami tj. : 

-    § 173 ust. 2 Rozporządzenia MAGTiOŚ z dnia 03.07.1980 r w sprawie warunków  
technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki (Dz.U. Nr 17/80, poz. 62 z późn. zm) dla 
budynku ZL III powyżej dwóch  kondygnacji do wysokości do 25 M  wymagana jest klasa 
odporności pożarowej budynku „C”, 
-    § 212 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14.12.994r. w sprawie warunków technicznych, jak im powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr  10/95, poz. 46 z późn. zm.),  

minimalną  k lasą  odporności pożarowej, dla obiektów ZL III niskich i średniowysokich 
(powyżej dwóch kondygnacji o wysokości do 25 m) winna być klasa „C”. 
       
W świetle obowiązujących w dniu opracowywania niniejszej instrukcji przepisów (warunki 
techniczne z 12.04.2002r) budynek posiada klasę odporności pożarowej „B”. 

Wymagane dla klasy odporności ogniowej elementów budynku : 
- Główna konstrukcja nośna – R120, 
- Konstrukcja dachu – R30, 
- Stropy - REI60, 
- Ściany zewnętrzne – EI60 ( w pasach między kondygnacyjnych wraz z  połączeniami ze  
   stropami), 
- Ściany wewnętrzne – EI30, 
- Przekrycie dachu – RE30, 
- Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej - REI60 
- Biegi i spoczniki schodów - R60, 
- Ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30. 

 

Strefy pożarowe 

  

Zgodnie z : 

- § 199 ust. 1 cyt. rozporządzenia MAGTiOŚ z dnia 03.07.1980 r dopuszczalna wielkość strefy  

   pożarowej wynosi  8.000 m
2
. 

- § 230, ust.1 rozporządzenia MGPiB z dnia 14.12.1994r. (Dz.U.Nr 10 z  1995r.,  poz.46  

   z późn. zm.)  ustala się tu wielkość strefy pożarowej dla budynków ZLIII  8.000 m
2
.  

Obecnie obowiązujące „warunki techniczne….” w § 227 ust. 1 określają dopuszczalną wielkość  

strefy pożarowej dla budynków ZLIII średniowysokich na 5000 m
2
.   

Łączna powierzchnia użytkowa budynków „A”, „B” i „C” wynosi 10 376,15 m².  Warunek  dot. 

wielkości  strefy pożarowej 5.000 m
2
  wynikający z obecnych „warunków technicznych…” będzie 

więc spełniony po wydzieleniu klatek schodowych jako odrębnych stref pożarowych, w sposób 

naturalny dzielących budynek na kondygnacje będące strefami o powierzchni mniejszej niż 

dopuszczalne 5 000 m
2
 i praktycznie zagwarantuje to bardzo dobre warunki ewakuacji.  

Uwaga : Zgodnie z przedstawioną dokumentacją (decyzja nr 485/06 Prezydenta Miasta 

Szczecin znak: WUiAB/IIA/MR/73531/76/06) w 2006 r. dokonano przebudowy i rozbudowy 

wejścia głównego do budynku Klauzuli Sióstr - projekt przebudowy z uwzględnieniem ekspertyzy 

technicznej, zaakceptowany przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

 

6.    Określenie zagrożenia wybuchem 

 

W budynku nie są przeprowadzane procesy z użyciem materiałów mogących wytworzyć 

mieszaniny wybuchowe.  Nie ma więc potrzeby oceniać okoliczności mogących mieć wpływ na 
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powstanie mieszaniny wybuchowej – m.in. rodzaj źródła zagrożenia, składników palnych, 

wentylacji, czasu wydzielania, ciśnienia, temperatury itp. 

Ustala się, iż zagrożenie wybuchem nie występuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Budynek wyposażony jest w : 

A)  Oświetlenie ewakuacyjne  - Na drogach ewakuacyjnych w budynku A,B, C i K (Klauzury 

Sióstr) zostały rozmieszczone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułem Awaryjnym 

które będą świeciły zgodnie z wymaganiami przez min. 1 godzinę. Badania dokonane przez 

Andrzej Lorek z oceną zgodności z PN-EN1838/2005.  

 

B)  Główne wyłączniki prądu - Przy drzwiach wejściowych na parterze zainstalowano przyciski 

p-poż dla wyłączenia zasilania energii elektrycznej w obiekcie. Wyłącznik p-poż. oznakowany 

znakiem graficznym  (uruchamianie ręczne) ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N- 

01256/01 z tabliczką „Wyłącznik przeciwpożarowy”.  

 

  C)  Urządzenia oddymiające  - Na szczycie klatek schodowych budynków A, B i D zainstalowano okna 

oddymiające, jako urządzenia służące do odprowadzania dymu w przypadku pożaru. Są one 

uruchamiane automatycznie za pomocą czujek dymu, z możliwością ich ręcznego uruchomienia na 

parterze lub ostatnim piętrze. Zastosowano centrale oddymiania D+H typu RZN 4402/04-K.  Instalacja 

powinna być poddawana czynnościom badań kontrolnych oraz konserwacji wg zaleceń producentów, 

określonych w DTR oraz zasad określonych w innych przepisach prawnych (np. przez SUPON S.A. tel. 

091-4825613).     

 

D)  Bramę kurtynową (w holu budynku Klauzury Sióstr) – firmy MERCOR S.A. typu MCR 

Kurtyna Prosmoke o klasie odporności ogniowej E60 mogącą samoczynnie oddzielić w razie 

pożaru część wejściową holu od części zawierającej szatnię i ścianę z oknami pomieszczeń 

biurowych (jako rozwiązania zamiennego w stosunku do za małej wysokości holu oraz 

pozostawienia okien w pomieszczeniach biurowych zg. z Postanowieniem KW PSP nr WZ-

5595/37/06 z dn. 14.03.2006 r). 

 

E) Instalacja hydrantowa wewnętrzna –  Budynki : B, C i K (Klauzuli Sióstr) wyposażono w 

nawodnione piony z szafkami hydrantowymi wyposażonymi w zawory 25,33,55 z wężem 

płasko składanym. i półsztywne. 

F)  Zaopatrzenie wodne zewnętrzne - Do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono wodę 

     z hydrantów zewnętrznych podziemnych usytuowanych w odległości max 75m od budynku.  

Hydranty spełniają wymagania w zakresie parametrów technicznych dotyczących wydajności  

i ciśnienia dynamicznego. 

 

G) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i wyjść znakami bezpieczeństwa – spełniono w/g 

wymagań PN. 

 

H) Podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic 
 

 

II. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
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Typy gaśnic i grupy pożaru 

 

Rodzaj płonącego materiału 
Grupa 

pożaru 
Środki gaśnicze 

Ciała stałe pochodzenia organicznego przy 

spalaniu których występuje zjawisko żarzenia / 

drewno, papier, węgiel tworzywa sztuczne itp./ 

A 
woda , piana , dwutlenek 

węgla, proszki gaśnicze 

ciecze rozpuszczalne w wodzie / alkohol, 

aceton, eter, dwusiarczek węgla itp./ 
B 

piana, dwutlenek węgla , 

proszki gaśnicze 
gazy / metan, aceton, propan , butan itp./ C proszki gaśnicze 

metale / magnez, sód, uran itp./ D specjalne proszki gaśnicze 

pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach 

kuchennych 
F 

roztwory gaśnicze tworzące 

pokrywę pianową 

 

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego : 

Rozmieszczenie - w ilościach zgodnych z Rozporządzeniem 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 tj.: 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicach 

przypada : 

• na każde 100 m
2
 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej 

stałym urządzeniem gaśniczym: 

o zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 

o produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m
2
, 

o zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 

• na każde 300 m
2
 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z 

wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

 

W kompleksie budynków jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm
3
) 

przypada w strefach pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III  i  ZL V - na 

każde 100 m
2
 powierzchni. 

 

Obecnie budynki Wydziału Teologicznego wyposażone są w następujące gaśnice : 

- gaśnica proszkowa GP6 ABC -  32 szt. 

- gaśnica proszkowa GP2x ABC – 2 szt. 

- gaśnica płynowa GWG2x AF – 1 szt. 

- urządzenie gaśnicze GSE 2x – 3 szt. 

Łącznie jest to 204 kg i jest to ilość przekraczająca wymagania (powierzchnia użytkowana 

przez Wydział Teologiczny w budynkach „A”, „B”, „C” i „K” wynosi 6974 m
2
).  

 

Gaśnice w budynkach są rozmieszczone : 

 

• w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do 

budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na 

zewnątrz; 

• w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

• w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 
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Przy rozmieszczaniu gaśnic spełniono następujące warunki : 

 

1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

3.  miejsca usytuowania gaśnic oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki  

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

2)  W budynku nie wymaga się stosowania : 

     - stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych,  

     - systemów sygnalizacji pożarowej wraz z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i  

       urządzeń odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.  

     - dźwiękowych systemów ostrzegawczych.  

 

3)  Wymagane jest : 

Wymagane jest by budynek Wydziału Teologicznego doprowadzić do stanu, w którym będzie on 

spełniał wymagania aktualnie obowiązujących warunków techniczno- budowlanych i 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w kwestii 

dotyczącej : 

     - zachowania dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego oraz zabezpieczenia przed 

zadymieniem dróg ewakuacyjnych. 

- zapewnienia przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych zabezpieczeń technicznych 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu na korytarzu III kondygnacji budynku B (długość 

nie przekracza 50 m).  

     -  wyposażenia w instalację hydrantów wewnętrznych 25 33,na każdej kondygnacji tak by zasięg  

   hydrantów obejmował całą powierzchnię chronionego budynku. 

-  zapewnienia właściwych parametrów wymaganej drogi pożarowej (m.in. odległości od budynku, 

szerokości co najmniej 4 m, nośności). 

 

Uwaga :  dopuszcza się w budynkach istniejących spełnienie wymagań w sposób inny niż 

podany w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki 

badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

4)  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne : 

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", 

powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z 

zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i 

gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez 

ich producentów. 

     Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach 

ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

     Przeglądy oraz badania ciśnienia i wydajności hydrantów powinny być wykonywane co roku. 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat 

poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych (EN 671-3 Hydranty konserwacja). 
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         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: 

 

 Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki. 

 Państwową Straż Pożarną   tel. 998  lub z tel. kom. 112 

 

W sieciach komórkowych tel. 112  wszystkie służby (połączenie nie wymaga karty   

aktywacyjnej oraz kodu PIN) 

CB- radio kanał 9 (wszystkie służby)  na hasło "RATUNEK" pierwszeństwo rozmów na  

wszystkich kanałach !!! 

 

  Dziekana Wydziału : Ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US 

  Prodziekana ds. Nauki : wybrany Ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US 

  Prodziekan ds. Studenckich : Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki 

  Kierownika Obiektu : Lucjan Ząbecki 

  

2. Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu miejskiego  

lub  w wewnętrznego z wyjściem  do sieci miejskiej. 

 

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

 gdzie się pali - dokładny adres obiektu, jego nazwę i drogę dojazdową , 

 co się pali oraz wysokość budynku, rodzaj pomieszczeń, instalacji, materiałów, 

 czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp., 

 numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko. 

  

UWAGA : po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę odpowiedzieć na 

wszystkie pytania, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne 

sprawdzenie, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy. Pamiętaj, że jeśli zgłoszenie 

w ocenie strażaka było mało przekonywujące, a pod podanym numerem nikt się nie 

zgłasza może dojść do nie zadysponowania jednostek straży pożarnej. Zgłoszenie 

może zostać zakwalifikowane do alarmów fałszywych. 

 

4.  Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

 

4.1. Zasady obowiązujące Kierownika Obiektu (osoby sprawującej nadzór administracyjny 

nad budynkiem, jego wyposażeniem i instalacjami). 

 

Kierownik Obiektu poprzez system organizacji i nadzoru i poprzez właściwą współpracę z 

innymi osobami sprawującymi nadzór nad personelem i powierzonym sprzętem - zapewnia:   

 wdrożenie wszelkich wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych do realizacji przez 

podległy personel w tym konserwację, badania i przeglądy urządzeń i instalacji 

III. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 
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przeciwpożarowych oraz mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pożarowe 

budynku,  

 analizę uzyskiwanych od podległych pracowników informacji dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej i wdraża wyciągnięte na tej podstawie wnioski w życie,  

 koordynację działań ratowniczych według wniosków, zaleceń bezpośrednio kierujących 

tymi działaniami,  

 plan wydatków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

(opłaty za badania elektryczne, konserwacje urządzeń, instalacji i sprzętu),  

 wyposażenie pomieszczeń w sprzęt gaśniczy i oznakowanie pożarnicze,  

 oznakowanie drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy przyjętej 

wewnętrznie numeracji,  

 zapoznanie podległego personelu, pracowników portierni z rozkładem pomieszczeń 

budynku oraz z zasadami postępowania na wypadek różnych zagrożeń, a nade wszystko 

zapoznanie wymienionych powyżej z lokalizacją: głównych wyłączników prądu, gaśnic, 

hydrantów, wyjść ewakuacyjnych, głównego zaworu gazu. 

 

4.2. Zadania pracownika portierni po otrzymaniu informacji o pożarze 
 

►  Pracownik portierni po uzyskaniu informacji o pożarze z czujki, ustala miejsce z którego 
nastąpił alarm, powoduje sprawdzenie, czy alarm nie jest fałszywy, zawiadamia 
Kierownika Obiektu.  

 
►  W przypadku bezpośredniego uzyskania informacji telefonicznej lub wiarygodnej 

informacji o rodzaju zdarzenia (pożar inne zagrożenie) pracownik portierni zawiadamia  
o tym  Państwową Straż Pożarną tel. 998  i/lub  inne służby ratownicze.  
 

►  Po  otrzymaniu polecenia Dziekana Wydziału,  Prodziekana ds. Nauki, Prodziekana ds. 
Studenckich lub Kierownika Obiektu  przekazuje stosowne  polecenia np. dotyczące 
częściowej lub całkowitej ewakuacji  ludzi z budynku. 

 
   4.3.  Ogólne zasady przeciwpożarowe  

 

1. Zakazy:  

a) zastawianie dróg i wyjść ewakuacyjnych,  

b) zastawianie dostępu do urządzeń pożarniczych (gaśnice),  

c) prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych bez uwzględnienia zabezpieczeń 

przeciwpożarowych dotyczących: palności materiałów, ewakuacji,  

d) prowadzenia prac spawalniczych lub innych z użyciem otwartego ognia albo łatwo 

zapalnych cieczy i gazów bez zgody Kierownika Ośrodka.  

e) używania urządzeń grzewczych przenośnych, takich jak: kuchenki, piecyki, grzałki,  

f) palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc wyznaczonych (dotyczy części ogólnodostępnej),  

g) urządzania wystaw oraz wystroju wnętrz z materiałów łatwo zapalnych (wszelkie 

zabudowy i obudowy holi, korytarzy itd. muszą być wykonane z materiałów co 

najmniej trudno zapalnych, 

h) wymiany zamków w drzwiach bez zgody Kierownika Obiektu,  

i) prowadzenia prowizorycznych podłączeń odbiorników energii elektrycznej, 

j) parkowania pojazdów na placach przed i za budynkiem poza wyznaczonymi 

miejscami postojowymi. 

 

2. Nakazy: 

a) bezwzględnego alarmowania głosem o powstałym bezpośrednio zagrożeniu (pożar, 

podłożenie bomby, wypadek, wyciek itd.) osób znajdujących się w bezpośrednim 

rejonie zagrożenia PSP oraz Kierowniczki Obiektu i portiera,  

b) reagowania na wszelkie zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń ratowniczo-

gaśniczych oraz blokowania wyjść ewakuacyjnych,  



 

16 

 

 

 

c) codziennego sprawdzania sprawności gaśnic (plomby na urządzeniach spustowych, 

dźwigniach zaworów) – dotyczy obsługi technicznej, w tym: osób sprzątających,  

d) powiadamiania Kierownika Obiektu bądź portierki o zauważonych zagrożeniach lub 

uszkodzeniach, niesprawnościach urządzeń i instalacji technicznych w tym 

przeciwpożarowych,  

e) podporządkowania się zarządzeniom osób kierujących akcją ratowniczo-gaśniczą, a w 

szczególności wykonania zadań wynikających z treści alarmów o zagrożeniach. 

 

5. Organizacja działań ratowniczych  

 

1. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu.  

2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczą kieruje najstarszy stopniem i 

stażem nauczyciel akademicki, Kierownik Obiektu lub portierka.  

3. W momencie przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej, jej dowódca przejmuje 

kierowanie działaniem ratowniczym.  

 

6. Zabezpieczenie pogorzeliska:  

1) ugaszenie pożaru nie oznacza zakończenia działań gaśniczych. Może powstać bowiem 

ponowne wznowienie procesu palenia. Aby tego uniknąć, pogorzelisko musi być 

dokładnie dogaszone i zabezpieczone,  

2) w celu niedopuszczenia do wznowienia pożaru, należy dokładnie dogasić wszelkie 

ogniska i zarzewia, a ponadto należy wyznaczyć osoby do dozorowania pogorzeliska 

wyposażone w sprzęt gaśniczy,  

3) wszelkie nadwyrężone konstrukcje grożące zawaleniem, należy zabezpieczyć poprzez 

podstemplowanie bądź częściową lub całkowitą rozbiórkę,  

4) każdy pożar powinien być przedmiotem po pożarowego postępowania wyjaśniającego, 

które zarządzają kierownicy jednostek organizacyjnych, w których obiektach powstał 

pożar,  

5) postępowanie wyjaśniające po pożarze, prowadzone jest niezależnie od czynności 

podejmowanych przez straż pożarną lub policję,  

6) postępowanie takie ma na celu:  

 

a) ustalenie faktycznej lub domniemanej przyczyny pożaru,  

b) wskazanie ewentualnego sprawcy pożaru, a także osób winnych  

niedopełnienia obowiązków, które sprzyjały powstaniu pożaru,  

c) ustalenie wysokości szkód, jakie poniosła jednostka organizacyjna  

w wyniku pożaru,  

d) ustalenie okoliczności wypadków z ludźmi w wyniku pożaru,  

e) wskazanie wniosków prewencyjnych, mających na celu zapobieżenie w przyszłości 

podobnym zdarzeniom.    

Uwaga :  Zasady prowadzenia działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu      

      gaśniczego przedstawiono w załączniku nr 8 do instrukcji Bezpieczeństwa   

      Pożarowego. 

 

 

 

 

 

 

1) Warunki ewakuacji z budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego   

IV.  Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne   

 sposoby ich sprawdzania. 
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 Liczba osób we wszystkich pomieszczeniach -  329 (w tym zatrudnionych jest 46 

nauczycieli akademickich, 10 pracowników dziekanatu oraz 7 pracowników obsługi 

gospodarczej i 5 pracowników biblioteki). Możliwe jest następujące zapełnienie 

pomieszczeń : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne zagrożenie pożarowe może wynikać z dużej ilości osób zgromadzonych na jednym 

terenie i w związku z tym problemem jest nadzór nad taką grupą.   

Aula i sala nr 205 ma 2 wyjścia a sala 302 posiada dwa wyjścia oddalone od siebie o ponad 

5 m z ukierunkowaniem ewakuacji do odrębnych wyjść na zewnątrz. 

W budynku B i C do ewakuacji wykorzystywane są trzy klatki schodowe oznaczone jako A, 

B, C, D, natomiast w budynku K (Klauzury Sióstr) do ewakuacji służą dwie klatki schodowe - 

„klatka schodowa usytuowana przy dziekanacie” oraz „klatka schodowa przy kaplicy”. Na 

szczycie klatek schodowych budynków A, B i D zainstalowano okna oddymiające, jako 

urządzenia służące do odprowadzania dymu w przypadku pożaru. 

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz powinna wynosić min. 0,6 m na każde 100 

osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. Przyjmując, iż w pomieszczeniach teoretycznie może 

przebywać jednocześnie nawet do ok. 400 osób - szerokość wszystkich drzwi 

prowadzących na zewnątrz powinna wynosić co najmniej 2,70 m - wymóg ten został 

spełniony.  

Długość przejść w pomieszczeniach tego obiektu, która powinna wynosić max. 40 m od 

najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego z 

pomieszczenia, nie została przekroczona. 

 

Długość dojść ewakuacyjnych - zgodnie z Protokółem KM PSP z dn. 06.11.2014 r obecnie 

jest przekroczona.  Zgodnie jednak z Decyzją KM PSP z dn. 28.04.2015 r wystarczające 

jest zamknięcie wskazanych w niej klatek schodowych drzwiami w klasie odporności 

ogniowej El 30, co spowoduje, że w budynku warunki ewakuacji będą spełnione.  

 

Budynek został wyposażony w punkty awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które w 

 
NUMER SALI 

 

 
USYTUOWANI

E 

 
ILOŚĆ 

MIEJSC 

 
UWAGI 

 

201 II-Piętro 22  

202 II-Piętro 30  

203 II-Piętro 30  

204 II-Piętro 30  

205 II-Piętro 72  

301 III-Piętro 24  

302 III-Piętro 70  

302 a III-Piętro 12  

303 III-Piętro 28  

304 III-Piętro 44  

305 III-Piętro 28  

306 III-Piętro 16+3  

307 III-Piętro 18  

401 IV-Piętro 18  

501 V-Piętro 20  

AULA V-Piętro 212  
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momencie zaniku napięcia w oświetleniu podstawowym zapewnią oświetlenie dróg 

ewakuacyjnych o natężeniu 1 lx oraz w punkty oświetlenia awaryjnego, które doświetla znaki 

fotoluminescencyjne. Cześć opraw stanowi jednocześnie piktogramy informujące o 

kierunkach ewakuacji. 

 

Kierownik Obiektu i portierka posiadają przez cały czas dostęp do wszystkich pomieszczeń i 

wyjść ewakuacyjnych.  

2) Ustalenia dotyczące imprezy z udziałem ponad 50 osób 

Każdy organizator imprezy z udziałem ponad 50 osób chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla 
osób biorących udział w imprezie, powinien w szczególności:  

przed rozpoczęciem imprezy, sprawdzić czy zapewniono: 

1) Odpowiednie warunki ewakuacji, czyli co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne otwierające się 
na zewnątrz pomieszczenia, przyjmując szerokość drzwi dostosowaną do liczby osób 
przebywających w pomieszczeniu (licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na 
każde drzwi) oraz długości dróg ewakuacyjnych nieprzekraczające dla przejścia 
ewakuacyjnego w pomieszczeniu 40 m i dojść ewakuacyjnych, gdy istnieje jedna droga 
ewakuacji 10 m lub gdy jest ich więcej 30 m. 

2) Odpowiedni wystrój wnętrz, czyli elementy wyposażenia, dekoracje, wykładziny 
podłogowe itp. wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, a okładziny sufitów 
lub sufity podwieszone z materiałów niepalnych,  

3) Sprawnie działające urządzenia i instalacje przeciwpożarowe a w szczególności 
podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty i telefony alarmowe umożliwiające łączność z 
najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej oraz oświetlenie awaryjne, instalacje 
sygnalizacyjno-alarmowe i gaśnicze, urządzenia do usuwania dymów i gazów 
pożarowych.  

4) Dostępność oraz oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń i 
instalacji przeciwpożarowych, telefonów alarmowych, wyłączników i tablic rozdzielczych 
prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.  

5) Znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na 
wypadek powstania pożaru, a w szczególności zasad organizacji i prowadzenia 
ewakuacji oraz umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych 
oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.  

6) Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych 
(potwierdzonych wynikiem badań izolacji w okresie ostatnich 5 lat). 

w trakcie trwania imprezy zwrócić uwagę na: 

7. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych, przestrzeganie zakazów 
stosowania w przestrzeniach zamkniętych efektów pirotechnicznych oraz używania ognia 
otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

8. Utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia 
drzwi ewakuacyjnych. Dojścia ewakuacyjne powinny być pozbawione składowanych 
rzeczy. 

9. Zapewnienie przejezdności dojazdów pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla 
jednostek ratowniczo- gaśniczych.  

10. Zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone osoby, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie ludzi biorących udział w imprezie. 
Wszelkie zachowania mogące być przyczyną zagrożenia lub paniki należy natychmiast 
eliminować.  

11. Utrudnienia w ewakuacji (nawet tylko w jednym kierunku) – wtedy należy natychmiast 
przewidzieć stopniową /fazową, etapową/ ewakuację poszczególnych grup użytkowników 
równomiernie w pozostałych kierunkach ze względu na konieczność niedopuszczenia 
zatłoczenia na drogach ewakuacyjnych (głównie pionowych).  
Przyjęcie możliwości takiego ustalenia musi zakładać obecność na miejscu wyznaczonej 
osoby zarządzającej ochroną przeciwpożarową w budynku, obsługi operatorskiej, 
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środków komunikacji pomiędzy kondygnacjami i osobą zarządzającą oraz wyznaczonego 
personelu dyżurnego na każdej kondygnacji kierującego ewakuacją stanowczym i 
donośnym głosem (nawet inaczej niż wskazują to znaki ewakuacyjne). 

Uwaga:  

-  drzwi w pomieszczeniach na ponad 50 osób (ZLI ) nie mogą być blokowane np. przez  
    ławki itp. oraz powinny w nich być zachowane przejścia do drzwi o szer. min. 1,4 m.  
-  w celu zapobiegania tworzeniu się niebezpiecznych zatorów (tzw. wąskich gardeł),  

   szerokość wszystkich elementów dróg ewakuacyjnych (przejść, dojść, drzwi, biegów  
   schodów) nie powinna się zmieniać z biegiem drogi ewakuacyjnej aż do wyjścia   
   końcowego na zewnątrz budynku. 
-  nie wolno dopuścić aby studenci i pracownicy wracali do obiektu. 
-  pomieszczenia w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 200 osób należy    
   wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
-  drzwi pomieszczenia, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób należy  
   wyposażyć w urządzenia przeciwpaniczne, czyli montowane na nich specjalne  
   mechanizmy (zamki), umożliwiające łatwe i pewne otwarcie drzwi od wewnątrz   
   pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi bez względu na blokady i zamki,  
   uniemożliwiające otwarcie tych drzwi od zewnątrz.  
-  drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz rozmieszczenie sprzętu p.poż. oznakowano tablicami  
   lecz wymaga ono odnowienia zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.  Wskazana jest wymiana   
   znaków ewakuacyjnych raz na 5 lat. Piktogramy oznakowań ewakuacyjnych powinny być    
   umieszczone tak, aby kierunki dojść do klatek schodowych były widoczne z każdego  
   punktu korytarzy.   
-  do ewakuacji należy wykorzystać wydane rozporządzenia wewnętrzne.  
 

3)  Sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie. 

Podstawowym środkiem do ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie jest alarm syreną 

ręczną  : 

                    „3 SYGNAŁY SYRENY RĘCZNEJ TRWAJĄCE PO 10 SEKUND”  
 
Dodatkowo może być uruchomiony:   
            
                              ALARM OGŁASZANY DONOŚNYM GŁOSEM  

Alarm donośnym głosem jest zawsze potwierdzany osobiście przez wyznaczoną osobę.  

O wyborze sposobu ogłaszania alarmu, właściwego dla danej sytuacji, decyduje osoba, 

która podjęła decyzję o ewakuacji.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 

ewakuacji osób i mienia z budynku, decyzję ojej podjęciu wydaje Dziekan (lub osoba 

zastępująca go, odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia). 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. 

W przypadku nieobecności Dziekana – Kierującym ewakuacją jest najwyższy stażem  

i stopniem naukowym nauczyciel akademicki z Katedry na teren ie której powstał pożar.  

Jeżeli pożar powstał poza pomieszczeniami Katedry (piwnica, poddasze) – kierującym jest 

pracownica portierni z wybranym pracownikiem naukowym. 

W przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń, innych niż pożarowe, właściwy pracownik 
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zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić najbliższych współpracowników i Kierownika 

Obiektu bądź portiernię.  Jeżeli powstała sytuacja zagrożeniowa, nie może być usunięta 

(zlikwidowana) prostymi metodami przez pracownika i zachodzi podejrzenie, że zdarzenie  

to może się rozwinąć albo też spowodować zamieszanie czy panikę wśród studentów i 

pracowników, Kierownik Obiektu bądź portierka nakazuje opuszczenie obiektu. 

Jednocześnie portierka alarmuje Straż Pożarną, Policję bądź inne jeszcze służby 

ratownicze oraz wydaje polecenia znajdującym się w obiekcie pracownikom udania się na 

miejsce zdarzenia, celem podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających.  

Kierownicy komórek organizacyjnych nakazują ewakuację podległych pracowników, 

studentów i gości (petentów).  

Za powiadomienie studentów mających wykłady lub ćwiczenia odpowiedzialny jest 

wykładowca (prowadzący zajęcia). 

Za powiadomienie pozostałych osób (np. robotnicy), przebywających w obiekcie 

odpowiedzialni są pracownicy, którzy nadzorują ich pracę na terenie objętym ewakuacją. 

Przykładowa treść alarmu ustnego winna brzmieć następująco:  

„Uwaga, uwaga: pracownicy i studenci, ze względu na niecodzienną sytuację 

związaną z awarią techniczną prosimy o szybkie opuszczenie obiektu 

oznakowanymi drogami ewakuacji.  Miejsce zbiórki – parking przed budynkiem”.    

4) Miejsce ewakuacji 

       WYZNACZA  SIĘ  JAKO  MIEJSCA  EWAKUACJI  LUDZI  PLAC  PRZED  

       BUDYNKIEM  DZIEKANATU  (PARKING)   

 

Nie wolno dopuścić do ewakuacji przebiegającej przypadkowo i chaotycznie!  

 

                                                                              

4.1. Przykład ewakuacji 

 

Od auli (budynek C) ewakuacja przebiega zgodnie z oznakowaniem fotoluminescencyjnym 

oznaczającym kierunki ewakuacji poprzez klatkę schodową D.  Drzwi nie blokujemy i nie 

pozostawiamy w pozycji otwartej.  Stopniowo regulujemy ilość przechodzących ludzi.  

Schodami schodzimy aż do parteru i wychodzimy do bocznego wyjścia ewakuacyjnego (przy 

bibliotece). Zbiórka na parkingu przed budynkiem Dziekanatu.  

     Na miejscu ewakuacji należy przeliczyć osoby i otoczyć ich opieką,  sprawdzić czy wszyscy 

opuścili sale i inne pomieszczenia, zakazać powrotu do zagrożonego obiektu i samowolnego 

oddalania się z miejsca zbiórki.  

4.2. Prowadząc ewakuację ludzi należy przestrzegać następujących zasad :    
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    a)  ewakuację ludzi należy prowadzić wg przyjętych zasad w sposób  nie wywołujący paniki,  

    w tym celu należy wydawać polecenia  spokojnie ale stanowczo,  

b) w pierwszej kolejności należy też ewakuować osoby niepełnosprawne i nie znające  

    obiektu oraz osoby wywołujące panikę.  

c)  przy silnym zadymieniu dróg ewakuacji należy poruszać się w pozycji pochylonej starając  

     się trzymać głowę  jak najniżej podłogi, gdzie jest najmniejsze stężenie dymu. Podczas  

     ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacji należy poruszać się prawą stroną   

     wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. Usta i  nos w miarę  

     możliwości należy zasłonić mokrą chusteczką lub ręcznikiem.                                                                                                                  

d)  w czasie prowadzonej ewakuacji zabronione jest przechodzenie przeciwne do kierunku  

     ewakuacji („pod prąd „) zatrzymywanie się i tamowanie ruchu, wchodzenie z powrotem  

     do budynku, dopóki  dowódca akcji nie potwierdzi, że jest to bezpieczne i możliwe.                                                                                                                                                                                              

f)  ewakuację należy zakończyć dopiero wówczas, gdy dowódca akcji ratowniczej  upewni  

     się, po sprawdzeniu wszystkich pokoi i innych pomieszczeń, że wszystkie osoby opuściły   

     ewakuowana strefę. 

  

4.3. Obowiązki osób ewakuowanych (studentów, pracowników) w przypadku ogłoszenia  

  alarmu 

     a)  Przerwać pracę, wyłączyć z sieci urządzenia elektryczne, wyłączyć stosowane  

     urządzenia (w tym np. odbiorniki gazowe),  zabrać ze  sobą nośniki informacji  

     komputerowej, rzeczy osobiste, zamknąć drzwi i okna (drzwi nie zamykać na klucz). 

b)  Sprawdzić przed wyjściem, czy w pomieszczeniu nie pozostała żadna osoba, wychodząc  

     na drogę ewakuacji (korytarz). 

c)  Udać się do  wyjścia ewakuacyjnego według oznakowanych dróg ewakuacji  lub  w  

     kierunku ewakuacji wyznaczonego przez  dowódcę akcji. 

d)  W przypadku blokady przez pożar (zadymienie) dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie  

     dostępnymi  środkami  np. telefonem komórkowym, bezpośrednio lub przy pomocy osób   

     znajdujących się na zewnątrz  strefy, powiadomić dowódcę akcji ewakuacyjnej  o  

     osobach odciętych od wyjścia a znajdujących się w strefie zagrożenia, których należy  

     zebrać  w pomieszczeniu najbardziej  oddalonym od źródła pożaru. Osoby te, w miarę  

     posiadanych  środków oraz istniejących warunków należy ewakuować na zewnątrz  

     budynku sprzętem ratowniczym przybyłych zastępów  Państwowej Straży Pożarnej 

5)  Ocena warunków ewakuacji: 

1. Co najmniej raz na 2 lata w dniu i godzinie ustalonej przez Kierownika Obiektu 

przeprowadzany jest sprawdzian organizacji i warunków ewakuacji ludzi  z powodu 

pożaru. 

2. Raz na pięć lat przeprowadza się ćwiczenia ratownicze z symulacją awarii 

niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu 

niebezpiecznego (wg procedur określonych w załączniku do Zarządzenia nr 

39/2008 Rektora US z dn. 29.05.2008). 

3. Bezpośrednim kierownikiem ćwiczenia jest Kierownik Obiektu.     

4. Sprawdzenie to polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń, o których 

poinformowana jest niewielka grupa pracowników, tj.np. : portier, pracownik 

gospodarczy do pomocy. 

5. Ćwiczenia polegać mają na upozorowaniu niebezpiecznego zdarzenia, jak np.:  

a) pożaru w części technicznej lub higieniczno-sanitarnej, lub 

b) podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 

 Ad. a) Pozorowany pożar winien spowodować pracownik gospodarczy w określony 

sposób wybrany wcześniej np. :  

 w pomieszczeniu WC należy spalić ok. 5-6 cm izolacji z przewodu 
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elektrycznego tak, aby woń spalenizny wydostała się na korytarz,  

 powiadomić o tym portierkę. 

Pracownik gospodarczy winien potwierdzić osobiście u Kierownika Obiektu 

fakt pożaru w jednym z pomieszczeń. 

 

Ad. b) Ładunek wybuchowy w postaci pakunku lub teczki należy w sposób  

niezauważony pozostawić, np. w holu na I piętrze. Pozostawionym 

pakunkiem „teczką”, zainteresuje się „wybrany pracownik”, który poinformuje 

o tym fakcie portierkę, która powinna w tej sytuacji rozpocząć działania 

według „algorytmu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia”, tj. m.in. powiadomić Kierownika Obiektu i ogłosić stosowny 

alarm. 

 

6. Ćwiczenie właściwe: 

* włączenie sygnału alarmu (uprzednio należy powiadomić Miejskie Stanowisko 

Kierowania PSP z prośbą o nie reagowanie) 

* zajęcie wyznaczonych miejsc ewakuacji,  

* przeprowadzenie ewakuacji (I etap - działania własne, II etap - przekazanie 

dowodzenia dla D-cy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przybyłej na miejsce 

działań),  

Studenci, pracownicy powinni opuścić obiekt i udać się na plac parkingowy 

(miejsce zbiórki) przed budynkiem. Wybrani pracownicy i portierka powinni 

podjąć działania według poleceń Kierownika Obiektu. 

* powrót studentów i pracowników do Uczelni. 

* odwołanie ćwiczenia w Miejskim Stanowisku Kierowania PSP.  

7. Omówienie ćwiczenia, dokonanie jego oceny, wskazanie błędów. 

a) Sporządzenie pisemnej notatki służbowej z przeprowadzonych ćwiczeń  

(z zaznaczeniem w niej niezbędnych zmian w celu poprawy czasu ewakuacji, 

sposobu alarmowania, działań podręcznym sprzętem gaśniczym, spełnienia 

„Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki…” i potrzeb 

ewakuacji) oraz  załączenie jej do dokumentacji obiektu związanej z ochroną 

przeciwpożarową. 

b) Dokonanie ewentualnych zmian w : 

* Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

* oznakowaniu obiektu w znaki ewakuacji, miejsc umieszczenia podręcznego 

sprzętu gaśniczego, hydrantów itp., 

* innych koniecznych zmian wykazanych w trakcie ćwiczenia,  

c) Dokonanie wpisów w planach modernizacji - podyktowanych koniecznością 

wynikających z Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 

22 czerwca 2010 r). 

Uwaga:   Obowiązuje Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora US z dn. 27.04.2010 w sprawie 

wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań 

w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w obiektach Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 
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Na terenie budynku nie ma materiałów niebezpiecznych. Niektóre prace uznane za 

niebezpieczne mogą być jednak prowadzone np. przez firmy zewnętrzne podczas remontu 

budynku, które zobowiązuje są do przestrzegania ustaleń wewnętrznych.  

Dlatego też w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej oraz 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), wprowadza się sposoby zabezpieczenia 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym określone w załączniku nr 07 do Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego.  

1.  Niniejsza ustalenia mają na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników 

własnych jak i pracowników firm zewnętrznych za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego 

przy wykonywaniu prac pożarowo- niebezpiecznych oraz określenie zasad zabezpieczenia  

przeciwpożarowego prac,  o których mowa w pkt 2. 

2. Pod pojęciem prac pożarowo-niebezpiecznych należy rozumieć prace,  nieprzewidziane  

     instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi miejscami, 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, 

     -  wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem. 

3. Do przestrzegania postanowień instrukcji 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. 

4. Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm  

     zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace pożarowo-niebezpieczne  

      na terenie budynku. 

5.  Obowiązek zapoznania pracowników z treścią instrukcji należy do Kierownika Obiektu WMF.  

6.  Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowić integralną część umów dotyczących  

     realizacji w/w prac pożarowo niebezpiecznych. 

7.   Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących  

      ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych m.in. Zarządzenia  

      Nr 38/2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dn. 29.05.2008 r w sprawie  

      prowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie  

      niebezpiecznych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

 

 
 
 
 

I. Szkolenie wstępne ogólne 

1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860), 

organizuje się dla nowozatrudnionych pracowników szkolenie wstępne i okresowe. 

VI. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym 

zatrudnionych pracowników, z przepisami p.poż. oraz 

treścią przedmiotowej Instrukcji Bezp. Pożarowego 

V. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod   

względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane 
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2. Szkolenie wstępne odbywa się zgodnie z harmonogramem i prowadzi je Inspektor BHP.  

Instruktaż na stanowisku pracy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika szkolonego. 

3. Szkoleniu wstępnemu podlegają:  

 wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, 

 studenci odbywający u pracodawców praktyki, 

 uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. 

4. Szkolenie wstępne i okresowe jest realizowane wg zasad określonych w zarządzeniu nr 

25/2011 JM Rektora US z dnia 4 maja 2011 r. 

5. Szkolenie powinno się odbyć przed zatrudnieniem, nie później niż w pierwszym dniu 

zatrudnienia pracownika. 

6. Szkolenie wstępne prowadzi się w oparciu o szczegółowy program.  

Pracownik BHP prowadzi rejestr szkoleń oraz wydaje karty szkolenia wstępnego  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do cyt. rozporządzenia (§ 12). 

7. Szkolenie odbywa się nieodpłatnie w ramach zawartej umowy. 

II.   Instruktaż stanowiskowy 

1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy na 

następujących stanowiskach: 

 robotniczych (pracownicy obsługi), 

 administracyjno –biurowych, 

 stażysty, 

 studenta odbywającego praktykę studencka, 

 ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu. 

2. Instruktaż stanowiskowy prowadzi pracodawca w miejscu pracy lub osoba kierująca 

pracownikami a dla stażysty - opiekun stażu lub doradca metodyczny w oparciu o cyt. 

rozporządzenie (§ 11). 

3. Instruktaż prowadzi się w oparciu o szczegółowy program opracowany przez pracodawcę  

a jego odbycie dokumentuje się na wcześniej wydanej karcie szkolenia wstępnego  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. W ramach instruktażu należy zapoznać pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa 

Pożarowego oraz Regulaminem Pracy. 

III.   Szkolenie okresowe 

1. Szkolenie okresowe dla pracodawców organizuje – jednostka zewnętrzna. 

2.  Pracowników macierzystej jednostki szkoli pracodawca systemem wewnątrzzakładowym 

lub zleca przeprowadzenie jednostce organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia 

działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP. 

3. Szkolenia okresowe odbywają się wg zasad i w trybie określonym w cyt. rozporządzeniu. 

4. Szczegółowe programy opracowują; pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona 

do działalności szkoleniowej, w porozumieniu z pracodawcą. 

5. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, 

którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika. 

6. Dokumentację z przeprowadzonych szkoleń przechowuje pracodawca.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Art. 3 i 4 Ustawy 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 

  VII.   Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

           dla osób będących ich stałymi użytkownikami 
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niezbędnym jest określenie dla wszystkich osób, związanych z budynkiem obowiązkami 

pracowniczymi - zakresu odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego 

obiektu. 

Uznając odpowiedzialność ustawą Dziekana (jako użytkownika obiektów) określa się 

jednocześnie zakres zadań i odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa 

pożarowego dla wszystkich pracowników. 

Należy zaznaczyć, że zakres obowiązków służbowych poszczególnych pracowników, poza 

określeniem charakteru pracy zawiera także obowiązek dbałości o bezpieczeństwo (w tym 

również przeciwpożarowe) obiektu na zajmowanym stanowisku pracy.  

 
 

A.   Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko ponoszą   
  odpowiedzialność za wykonanie następujących zadań w zakresie ochrony  
  przeciwpożarowej 

 
 

1. Znajomość zagrożenia pożarowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz 

przeciwdziałania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,  

2. Znajomość zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, orientacja w 

rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, a także umiejętność 

obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, 

3. Znajomość warunków przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia, udzia ł w akcji 

gaśniczo-ratowniczej przez podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją,  

4. Udział w szkoleniach i ćwiczeniach przeciwpożarowych, 

5. 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 Dziekan, który zgodnie z 

zapisami ustawy o ochronie p.poż. oraz rozporządzenia MSWiA 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 Dziekan ma prawo scedować część odpowiedzialności i związane z tym 

obowiązki służbowe na pracownika niższego szczebla - w tym przypadku np. Kierownika 

Obiektu, Pracownika Administracyjno- Gospodarczego i stosowne służby. Zakres kompetencji 

w tym przypadku powinien być jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowiązków 

służbowych pracownika i zgodny z aktualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i personalnymi.  

 

 

      B. Dziekan  w szczególności odpowiada  za: 
 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez pracowników,  

2. Wydawanie poleceń mających na celu usuniecie technicznych usterek zagrażających 

bezpieczeństwu pożarowemu obiektu, 

3. Planowanie oraz organizacja remontów, adaptacji i bieżącej konserwacji urządzeń i 

instalacji w budynku z uwzględnieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpożarowej,  

4. Kierowanie akcją gaśniczo-ratowniczą lub ewakuacyjną po powstaniu w 

budynku pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek 

ratowniczych, 

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

6. Wyposażenie budynku w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki gaśnicze,  

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

8. Uwzględnienie w programach szkoleń zawodowych tematyki ochrony przeciwpożarowej. 

9. Realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

10. Nadzór nad uwzględnieniem w planach finansowych odpowiednich środków na 

prowadzenie ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami, oraz kontrola 

właściwego wykorzystania tych środków. 

 

 

C. Kierownik Obiektu Wydziału Teologicznego 

 

Odpowiada za zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń, urządzeń i instalacji.   

Do jego zadań i obowiązków należy : 

 utrzymanie pomieszczeń w należytym stanie pod względem bezpieczeństwa 

pożarowego, 

 wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, jego oznakowanie oraz organizację 

przeglądów, konserwacji i napraw, 

 zapewnienie sprawności technicznej wewnętrznej przeciwpożarowej sieci wodociągowej  

 zapewnienie sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń 

ogrzewczych, gazowych, wentylacyjnych i odgromowych, 

 uwzględnianie warunków technicznych i ochrony przeciwpożarowej przy prowadzonych 

budowach, rozbudowach, modernizacji i remontach budynku, 

 zapewnienie prawidłowości utrzymania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych,  

wyjść ewakuacyjnych oraz ich oznakowanie, 

 egzekwowanie oznakowania i opisanie zaworów gazu, wody, tablic bezpiecznikowych, 

głównych wyłączników prądu i gazu oraz zapewnienie dostępu do tych urządzeń, 

 kontrolowanie zgodności wykonywania prac konserwatorskich, remontów itp.  

z wymogami bezpieczeństwa pożarowego oraz bhp, 

 zamieszczanie w umowach o wykonanie prac remontowych i innych na terenie obiektu - 

przez jednostki zewnętrzne - klauzuli o odpowiedzialności za naruszenie przepisów 

przeciwpożarowych, jak również o wykonaniu tych prac w sposób zapewniający wymogi 

bezpieczeństwa pożarowego, 

 organizowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki kluczami w sposób zapewniający 

szybki dostęp do pomieszczeń, drzwi, krat itp. na wypadek pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

 egzekwowanie pozostawiania pomieszczeń po zakończeniu pracy w warunkach należytego 

zachowania wymogów bezpieczeństwa pożarowego, 

 organizowanie działalności szkoleniowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 

szkolenia pracowników nowoprzyjętych do pracy, 

 przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli pomieszczeń, 

 przedstawianie kierownikowi jednostki wniosków dotyczących usprawnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, wniosków o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych 

nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych lub wniosków o nagradzanie pracowników 

wyróżniających się w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,  

 znajomość i przestrzeganie postanowień instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zadań 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określonych dla każdego pracownika, 

 prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywanie innych 

zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez kierownika jednostk i 

organizacyjnej lub przez jednostkę kontrolującą. 
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      D. Służba dyżurna na portierni, konserwator, elektryk  : 
 

 
Do jego zadań i obowiązków należy : 
- kontrolowanie obiektu a zwłaszcza miejsc zwiększonego zagrożenia pożarowego (magazyny, 

pomieszczenia socjalne itp.), 
- kontrolowanie pomieszczeń gospodarczych i terenu przyległego do budynku, 
- dopilnowanie przestrzegania przez pracowników i interesantów przepisów p.poz., 
- nie dopuszczanie do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 

natychmiastowe użycie, 
- sprawdzanie stanu zabezpieczenia p.poż. miejsc, w których prowadzone są roboty remontowe 

(budowlane, instalacyjne i naprawy urządzeń), 
- posiadanie wiedzy dotyczącej miejsca umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

urządzeń pożarowych, wyłączników prądy, zaworów gazu i wody, źródeł czerpania wody, 
- sprawdzanie codziennie czy klucze zapasowe do pomieszczeń znajdują się na właściwym 

miejscu, 
- sprawdzanie okresowo wykazu adresowego pracowników do wezwania w szczególnych 

przypadkach i stawienia się w miejscu pracy (pożar, inne zagrożenia), 
- sprawdzanie codziennie czy wszystkie pomieszczenia po zakończonej pracy są zamknięte, czy 

nie pozostawiono włączonego oświetlenia, włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych, 
oraz czy nie występują oznaki palenia lub tlenia się materiałów, 

- znać i przestrzegać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz zadania i obowiązki w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, określone dla każdego pracownika. 

- w razie powstania pożaru : 
a) ogłosić alarm pożarowy i zaalarmować Państwowa Straż Pożarną, 
b) powiadomić Dziekana oraz osoby niezbędne wg ustaleń kierownictwa, 
c) podjąć działania ratowniczo- gaśnicze, 
d) udzielić pomocy dowódcy przybyłej jednostki PSP, 
e) zapewnić porządek w czasie działań ratowniczo- gaśniczych i ochronę pomieszczeń, 
f) zabezpieczyć pogorzelisko i mienie wyratowane. 
 

 
 
      E. Porządkowe : 
 

 utrzymywanie czystości poprzez usuwanie zawartości koszy na śmieci, popielniczek oraz 

odpadków z przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (zawartość popielniczek i koszy na 

śmieci wynosić do pojemników poza budynkiem), 

 nie stosowanie cieczy palnych np. benzyny, rozpuszczalników i podobnych środków 

czyszczących do konserwacji podłóg, jak również nie płukanie materiałów w takich 

cieczach, 

 sprawdzanie czy po zakończeniu pracy wyłączone są urządzenia elektryczne (nie 

przystosowane do pracy ciągłej), czy wygaszone jest oświetlenie, czy zakręcone są zawory 

gazu i wody, sprawdzenie nie pozostawiania urządzeń w stanie mogącym spowodować 

zagrożenie pożarowe, 

 przechowywanie w należycie urządzonych pomieszczeniach sprzętu do utrzymania 

czystości (odkurzacze, froterki itp.) ze sprawdzaniem czy nie ma w nich zarzewia ognia,  

 zamykanie pomieszczeń po zakończonej pracy i zdanie kluczy do portierni, 

 zgłaszanie Kierownikowi obiektu stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym pomieszczeń (np. porzucenie niedopałków papierosów, czy zapałek 

poza miejscami wyznaczonymi do palenia albo do koszy naśmieci, używanie bez 

zezwolenia piecyków, nieprawidłowe użytkowanie grzewczych urządzeń elektrycznych, nie 

wyłączanie urządzeń elektrycznych np. grzejników, czajników, radioodbiorników itp. innych 

urządzeń nie przystosowanych do pracy ciągłej, 

 znajomość i realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla 

każdego pracownika. 
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Monitoring obiektów wewnętrzny i zewnętrzny służy do zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem 
a jest nadzorowany przez uprawnioną firmę Gustaw Gemini Security Sp. z o.o. Biura : Szczecin  
71-641 ul. Łyskowskiego 18;  Stacja monitorowania Gemini Tech Group :  71-637 Szczecin ul. Firlika 
19.    
 
Telefony :    91-8121482   fax.  91-4344700,     tel. kom. :  600835683,  508020200,   
tel.  91-4335380,   91-4340368,  fax. 91-4823116.    Serwis Gemini :   tel.  883930205 
 
Konieczne jest podanie :   nr obiektu 3501      lub    nr obiektu 514-806-379 
 
W ciągu dnia zatrudnieni są także pracownicy, którzy  dysponują wykazem telefonów alarmowych i 
kierownictwa obiektu.  
 
 

 

 
 

 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, 
poz. 1380 z późniejszymi zmianami) 

- 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), 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 
1130). 

 -    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 Nr 143, 
poz. 1002) 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie 
kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób 
zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji 
zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 1998 Nr 159, poz. 1050) 

- Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28.07.1987r. w sprawie zasad 
ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego /MP nr 27/87 poz. 214 8 pkt.3/. 

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych,   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn. 
zm.) 

Mimo, że obecnie nie funkcjonuje już wykaz polskich norm do obowiązkowego stosowania, 
jednak często w treści obowiązujących przepisów występuje bezpośrednie odniesienie do 
niektórych z norm. 

  IX.   Regulacje prawne związane z ochroną przeciwpożarową 

  VIII.   Ochrona budynku 
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Oznakowanie. 

 

PN-65/M-51520 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne. PN-92/N-01256/01 Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

 

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-64/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 

 

Instalacje hydrantowe. 

 

PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

 

PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów 

wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płaskoskładanym. 

 

Inne. 

 

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia.  

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyla 

 
     


