
Przepisy przeciwpożarowe
 w miejscu pracy



Pożar to niekontrolowany proces spalania materiałów 
palnych



Przyczyny zagrożeń pożarowych:

● Techniczne
● Organizacyjne
● Wynikające z działalności człowieka



Bezpośrednie przyczyny pożaru:

● Zły stan techniczny instalacji
● Przegrzanie lub przeciążenie instalacji elektrycznej
● Tolerowanie prowizorycznych rozwiązań stosowanych w 

instalacjach elektrycznych
● Nieszczelność instalacji gazowych
● Pozostawienie bez nadzoru urządzeń elektrycznych
● Palenie w miejscach niedozwolonych
● Umyślne zaprószenie ognia
● Niewłaściwe magazynowanie towarów łatwopalnych
● Wyładowania atmosferyczne
● Zły stan przewodów kominowych i wentylacyjnych



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej

Art. 4 Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu 
zapewniając ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest:

● przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, 
instalacyjnych i technologicznych;

● wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice;

● zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i 
gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

● zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub 
na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

● przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 
ratowniczej;

● zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
● ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.



Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji zadań 
mających na celu ochronę życia, zdrowia mienia lub 
środowiska przed pożarem lub innym miejscowym 

zagrożeniem przez:

● Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru lub innych 
zagrożeń

● Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru

● Prowadzenie działań ratowniczych 



Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z 
przepisami przeciwpożarowymi przez:

● Szkolenie wstępne bhp ogólne i stanowiskowe

● Szkolenie okresowe bhp



Na bezpieczeństwo pożarowe wpływa:

● Stosowanie instrukcji bhp

● Stosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

● Szkolenia pracowników

● Regulaminy wewnętrzne

● Wyposażenie obiektów w systemy i sygnalizacje informujące o 
zagrożeniu



Instrukcja przeciwpożarowa jest dokumentem 
potwierdzającym bezpieczeństwo budynku pod względem 

zabezpieczenia i organizacji ochrony przeciwpożarowej 
wymaganej przez Państwową Straż Pożarną i firmy 

ubezpieczeniowe

Składa się z :
● Części pisemnej zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej, 

analizę zagrożeń, sposoby postępowania w razie pożaru oraz 
warunki organizacji ewakuacji ludzi,

● Części graficznej zawierającej plany ewakuacji, rzuty kondygnacji 
budynków, opisy pomieszczeń











Znaki przeciwpożarowe









Zasady skutecznej ochrony przeciwpożarowej w miejscu 
pracy

● Drogi ewakuacyjne powinny być dostępne, niezastawione i dobrze 
oświetlone

● Systemy alarmowe powinny być sprawne
● Instrukcje i plany ewakuacji powinny znajdować się w każdym 

miejscu pracy
● Środki gaśnicze powinny być dostępne, z ważnym terminem 

użytkowania, w dobrze oznakowanym miejscu
● Personel powinien być przeszkolony
● Klucze do pomieszczeń, dokumenty ppoż, powinny znajdować się 

w wyznaczonym miejscu



Oznaczenie drogi ewakuacyjnej









W razie pożaru należy:

● Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie zagrożenia

● Wezwać straż pożarna i przystąpić do gaszenia

● Przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia

● Pomóc osobom zagrożonym



Rodzaje gaśnic

Gaśnica to urządzenie zawierające środek 
gaśniczy, który na skutek działania ciśnienia 
zostaje wyrzucony  z wnętrza urządzenia i 
skierowany na pożar



Rodzaje pożarów:

●    Pożary grupy A – pożary materiałów stałych pochodzenia 
organicznego,

●     Pożary grupy B – pożary cieczy palnych, w tym również 
materiałów topiących się w procesie palenia,

●     Pożary grupy C – pożary gazów,

●     Pożary grupy D – pożary metali,

●     Pożary grupy E – pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy 
urządzeń elektrycznych,

●     Pożary grupy F – pożary tłuszczów spożywczych.



Gaśnica pianowa - środkiem gaśniczym gaśnic wodnych 
jest piana gaśnicza uwalniana dzięki sprężonemu gazowi. 
Gaśnice te nadają się do gaszenia pożarów A, B i F a 
wytworzona przez nie piana jest ekologiczna i łatwiejsza do 
sprzątnięcia niż proszek gaśniczy z gaśnic prochowych.  



Gaśnica proszkowa przy pomocy niepalnego gazu wyrzuca 
drobny proszek gaśniczy, którego zadaniem jest odcięcie 
tlenu od płonącej powierzchni. Proszek może być 
węglanowy, który nada się do pożaru typu B i C lub 
fosforanowy, wtedy nadaje się do gaszenia pożarów typu 
A, B i C.



Gaśnica śniegowa, ten typ gaśnic wykorzystuje skroplony 
dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężenia uzyskuje 
temperaturę -78 stopni Celsjusza i osadza się na 
powierzchni w postaci suchego lodu. Może być stosowany 
do urządzeń elektrycznych znajdujących się pod 
napięciem. Posłużenie się gaśnicą CO2 nie pozostawia 
śladów i można nią gasić pożary typu B, C i E. Nie można 
posługiwać się gaśnicami śniegowymi do gaszenia ludzi, 
gdyż niska temperatura może przyczynić się do poważnych 
obrażeń.



Koc gaśniczy — sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania 
dopływu powie-trza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna 
szklanego.  Ma powierzchnię ok. 3 m2. Użycie polega na szczelnym 
przykryciu małego płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się 
cieczą. Używając koca, należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia 
od swojej strony, aby uniknąć poparzenia. Koca można użyć do 
gaszenia palącego się ubrania. Wadą koca gaśniczego jest to, iż może 
być on użyty skutecznie tylko do gaszenia nie-wielkich źródeł ognia 
i umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. 
Zaletą jest możliwość wielokrotnego użycia i nieniszczenie gaszonych 
przedmiotów. 





Jak używać gaśnicy proszkowej

https://www.youtube.com/watch?v=Dt3OKqYnPsc

https://www.youtube.com/watch?v=Dt3OKqYnPsc


Jak gasić pożar w kuchni

https://www.youtube.com/watch?v=BcDclFgq16I

https://www.youtube.com/watch?v=BcDclFgq16I


Wszystkie instytucje handlowe powinny być zaopatrzone w 
podręczny sprzęt gaśniczy, który powinien być 
umieszczony w:

● Miejscach widocznych i łatwo dostępnych

● Miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i izolowanych od 
źródeł ciepła

● Dużych obiektach na każdym piętrze

● Odległości nie większej niż 30 m od miejsca w którym może 
znajdować się człowiek
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