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1. CELE INSTRUKCJI
Instrukcja ma na celu:
· zapewnienie w%a!ciwej ochrony przeciwpo•arowej w obiektach i na terenach
zlokalizowanych w Veolia Energia &ód' S.A.,
· okre!lenie zasad bezpiecze$stwa po•arowego,
· wskazanie obowi"zków pracowników w zakresie ochrony przeciwpo•arowej.
Sposób przechowywania instrukcji wraz z za%"cznikami (plany obiektu) powinien zapewni#
mo•liwo!# jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby dzia%a$ ratowniczych.
2. ZAKRES STOSOWANIA
·
·

·
·

Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników Veolia Energia &ód' SA. oraz pracowników
firm obcych wykonuj"cych prace w obiektach i na terenach Veolia Energia &ód' S.A..
Postanowienia instrukcji maj" zastosowanie przy szkoleniach, eksploatacji, remontach,
rozbudowie, inwestycjach, rozruchu, pomiarach, naprawach, konserwacji urz"dze$
i instalacji oraz w transporcie i gospodarce magazynowej.
Instrukcja stanowi zbiór informacji niezb)dnych do prawid%owego funkcjonowania
ochrony przeciwpo•arowe Veolia Energia &ód' S.A..
Wszyscy pracownicy Veolia Energia &ód' S.A.., osoby z zewn"trz przebywaj"ce
na terenach i w obiektach naszego przedsi)biorstwa zobowi"zane s" do przestrzegania
postanowie$ niniejszej instrukcji.
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3. TERMINOLOGIA
Ochrona przeciwpo•arowa – realizacja przedsi!wzi!" maj#cych na celu ochron! •ycia, zdrowia,
mienia lub $rodowiska naturalnego przed po•arem, kl!sk# •ywio%ow# lub innym miejscowym
zagro•eniem poprzez:
1)
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si! po•aru, kl!ski •ywio%owej lub innego
miejscowego zagro•enia,
2)
zapewnienie si% i $rodków do zwalczania po•aru, kl!ski •ywio%owej lub innego
miejscowego zagro•enia,
3)
prowadzenie dzia%a& ratowniczych.
Zagro•enie po•arowe – zespó% czynników wp%ywaj#cych na powstanie i rozprzestrzenienie si!
po•aru, a przez to na niebezpiecze&stwo dla •ycia ludzi, zwierz#t lub mienia.
Miejscowe zagro•enie – inne ni• po•ar i kl!ska •ywio%owa, stanowi#ce zagro•enie dla •ycia,
zdrowia, mienia i $rodowiska.
Bezpiecze&stwo po•arowe – stan eliminuj#cy zagro•enie dla •ycia, zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych, $rodków zabezpieczenia ppo•.
oraz prowadzonych dzia%a& zapobiegawczych przed po•arem.
Po•ar – niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym.
Materia% palny – materia%, którego znormalizowane próbki poddane badaniom
w okre$lonych urz#dzeniach pomiarowych w ci#gu okre$lonego czasu zapalaj# si!, powoduj#
wydzielanie palnych gazów.
Materia% niepalny – naturalny lub sztuczny materia%, który poddany dzia%aniu p%omienia lub
ciep%a nie zapala si!, nie wydziela palnych par lub gazów oraz ciep%a powoduj#cego wzrost
temperatury.
Materia% niezapalny – materia%, którego znormalizowane próbki, w okre$lonych warunkach
bada&, poddane dzia%aniu p%omienia lub 'ród%a promieniowania cieplnego nie zapalaj# si!
p%omieniem.
Materia% trudno zapalny – materia%, którego znormalizowane próbki, w okre$lonych warunkach
bada&, poddane dzia%aniu p%omienia lub 'ród%a promieniowania cieplnego, zapalaj# si! i spalaj#
w obszarze dzia%ania ognia lub 'ród%a ciep%a, a po ich usuni!ciu gasn#.
Materia% %atwo zapalny – materia%, którego znormalizowane próbki, w okre$lonych warunkach
bada&, poddane dzia%aniu p%omienia lub promieniowania cieplnego, zapalaj# si! p%omieniem
i pal# si! dalej po usuni!ciu 'róde% ciep%a.
Temperatura zapalenia – najni•sza temperatura materia%u, w której nast!puje jego zapalenie
w okre$lonych warunkach badania.
Temperatura zap%onu – najni•sza temperatura cieczy, w której wytwarza ona pary
wystarczaj#ce do jej zap%onu, w okre$lonych warunkach badania.
G!sto$" obci#•enia ogniowego – energia cieplna, która mo•e powsta" podczas spalania
materia%ów palnych znajduj#cych si! w pomieszczeniu, strefie po•arowej lub sk%adowisku,
przypadaj#ca na jednostk! powierzchni tego obiektu, wyra•on# w metrach kwadratowych.
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Droga po•arowa – droga o okre!lonym przebiegu, utwardzonej nawierzchni, szeroko!ci,
umo•liwiaj"ca dojazd o ka•dej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpo•arowej.
Droga ewakuacyjna – droga z pomieszcze# przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniaj"ca
mo•liwo!$ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewn"trz budynku lub do s"siedniej strefy
po•arowej.
Przej!cie ewakuacyjne – przej!cie o okre!lonej d%ugo!ci w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w którym mo•e przebywa$ cz%owiek, do wyj!cia ewakuacyjnego na drog& ewakuacyjn"
lub do innej strefy po•arowej albo na zewn"trz budynku.
Doj!cie ewakuacyjne – d%ugo!$ drogi ewakuacyjnej od wyj!cia z pomieszczenia na t& drog& do
wyj!cia do innej strefy po•arowej lub na zewn"trz budynku.
Wybuch – reakcja chemiczna, polegaj"ca na gwa%townym spalaniu gazów, par cieczy oraz
py%ów i w%ókien w powietrzu.
Zagro•enie wybuchem – rozumie si& przez to mo•liwo!$ tworzenia przez palne gazy, pary
palnych cieczy, py%y lub w%ókna palnych cia% sta%ych, w ró•nych warunkach mieszanin
z powietrzem, które pod wp%ywem czynnika inicjuj"cego zap%on (iskra, %uk elektryczny lub
przekroczenie temperatury samozap%onu) wybuchaj", czyli ulegaj" gwa%townemu spalaniu
po%"czonemu ze wzrostem ci!nienia.
Dolna granica wybuchowo!ci – minimalna zawarto!$ sk%adnika palnego w mieszaninie
z powietrzem, przy której zap%on jest ju• mo•liwy.
Górna granica wybuchowo!ci – maksymalna zawarto!$ sk%adnika palnego w mieszaninie
z powietrzem, przy której zap%on jest jeszcze mo•liwy.
Strefa zagro•enia wybuchem – przestrze#, w której mo•e wyst&powa$ mieszanina wybuchowa
substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniaj"cymi, o st&•eniu zawartym mi&dzy
doln" i górn" granic" wybuchowo!ci.
Do poszczególnych stref zagro•enia wybuchem zalicza si&:
Strefa 0

Strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgie%
wyst&puje stale w normalnych warunkach pracy.

Strefa 1

Strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgie% mo•e
wyst&powa$ w normalnych warunkach pracy.

Strefa 2

Strefa, w której istnieje niewielkie prawdopodobie#stwo wyst"pienia
mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgie%, przy czym mieszanina
wybuchowa mo•e wyst&powa$ jedynie krótkotrwale.
Strefa, w której mieszanina wybuchowa py%ów wyst&puje cz&sto
lub d%ugotrwale w normalnych warunkach pracy

Strefa 20
Strefa 21 lub 22

Strefa, w której zalegaj"ce py%y mog" krótkotrwale stworzy$
mieszanin& wybuchow" wskutek przypadkowego zawirowania
powietrza (w zale•no!ci od prawdopodobie#stwa wyst"pienia
atmosfery wybuchowej)
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Kategorie zagro!enia ludzi – kryterium kwalifikacji budynków, ich cz•#ci lub pomieszcze$
przeznaczonych na pobyt ludzi, ze wzgl•du na ich funkcj•.
Do poszczególnych kategorii zagro!enia ludzi zalicza si•:
ZL I
Zawieraj•ce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osób nie b•d•cych ich sta•ymi
u!ytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do u!ytku
ludzi o ograniczonej zdolno•ci poruszania si•
ZL II

ZL III

Przeznaczone przede wszystkim do u•ytku ludzi o ograniczonej
zdolno•ci poruszania si•, takich jak szpitale, ••obki, przedszkola,
domy dla osób starszych,
U•yteczno•ci publicznej, niezakwalifikowanych do ZL I i ZL II

ZL IV

Mieszkalne

ZL V

Zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

PM – budynki produkcyjne i magazynowe, w których jako kryterium kwalifikacji przyjmuje si•
g•sto•# obci••enia ogniowego.
Klasa odporno•ci po•arowej budynku – symbol, któremu przyporz•dkowano wymagania
dotycz•ce w•a•ciwo•ci materia•ów i elementów budynku. Ustanawia si• pi•# klas odporno•ci
po•arowej budynków lub ich cz••ci oznaczonych literami: A, B, C ,D ,E
Materia• niebezpieczny po•arowo – rozumie si• przez to nast•puj•ce materia•y niebezpieczne:
a)
gazy palne,
b)
ciecze palne o temperaturze zap•onu poni•ej 328,15K (55oC),
c)
materia•y wytwarzaj•ce w zetkni•ciu z wod• gazy palne,
d)
materia•y zapalaj•ce si• samorzutnie w powietrzu,
e)
materia•y wybuchowe i pirotechniczne,
f)
materia•y ulegaj•ce samorzutnie rozk•adowi i polimeryzacji,
g)
materia•y maj•ce sk•onno•ci do samozapalenia,
Grupy po•arów – podzia• po•arów ze wzgl•du na rodzaj materia•u palnego, stanu skupienia
i sposobu palenia.
1) Grupa po•arowa A: po•ary materia•ów sta•ych, zwykle pochodzenia organicznego.
2) Grupa po•arowa B: po•ary cieczy i materia•ów topi•cych si•, których normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem •arz•cych si• w•gli.
3) Grupa po•arowa C: po•ary gazów.
4) Grupa po•arowa D: po•ary metali.
5) Grupa po•arowa F: po•ary t•uszczów i olejów w urz•dzeniach kuchennych.
Prace niebezpieczne pod wzgl•dem po•arowym – rozumie si• przez to prace prowadzone
z u•yciem otwartego ognia (lub z u•yciem narz•dzi), których prowadzenie mo•e powodowa#
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bezpo!rednie niebezpiecze"stwo powstania po#aru lub wybuchu, np. spawanie, ci$cie,
nagrzewanie, lutowanie itp.
Urz%dzenia przeciwpo#arowe – urz%dzenia (sta&e lub pó&sta&e, uruchamiane r$cznie b%d•
samoczynnie) s&u#%ce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania po#aru albo
ograniczania jego skutków, przede wszystkim sta&e i pó&sta&e urz%dzenia ga!nicze oraz
zabezpieczaj%ce, urz%dzenia inertyzuj%ce, urz%dzenia wchodz%ce w sk&ad d•wi$kowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji po#arowej, w tym urz%dzenia sygnalizacyjnoalarmowe, urz%dzenia odbiorcze alarmów po#arowych i urz%dzenia odbiorcze sygna&ów
uszkodzeniowych, instalacje o!wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewn$trzne oraz zawory
hydrantowe, hydranty zewn$trzne, pompy w pompowniach przeciwpo#arowych,
przeciwpo#arowe klapy odcinaj%ce, urz%dzenia oddymiaj%ce, urz%dzenia zabezpieczaj%ce
przed powstaniem wybuchu i ograniczaj%ce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpo#arowe i inne zamkni$cia przeciwpo#arowe, je#eli s% wyposa#one w systemy
sterowania, przeciwpo#arowe wy&%czniki pr%du, a tak#e d•wigi dla ekip ratowniczych
Dzia&anie ratowniczo-ga!nicze – ka#da czynno!' podj$ta w celu ratowania #ycia, zdrowia,
mienia i !rodowiska, a tak#e likwidacja przyczyn powstania po#aru, wyst%pienia kl$ski
#ywio&owej lub innego miejscowego zagro#enia.
4. OPIS
1.
Podstawa prawna opracowania instrukcji:
Rozporz%dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo#arowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719) § 6
2.
Przedmiot instrukcji
1) warunki ochrony przeciwpo#arowej, w tym zagro#enia wybuchem;
2) okre!lenie wyposa#enia w wymagane urz%dzenia przeciwpo#arowe i ga!nice oraz
sposoby poddawania ich przegl%dom technicznym i czynno!ciom konserwacyjnym;
3) sposoby post$powania na wypadek po#aru i innego zagro#enia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgl$dem po#arowym,
5) warunki i organizacj$ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania u#ytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
z przepisami przeciwpo#arowymi oraz tre!ci% przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowi%zki w zakresie ochrony przeciwpo#arowej dla osób b$d%cych ich
sta&ymi u#ytkownikami;
8) plany obiektów z uwzgl$dnieniem graficznych danych istotnych dla potrzeb
organizacji i prowadzenia dzia&a" ratowniczych
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Postanowienia ogólne wynikaj!ce z Ustawy o ochronie przeciwpo"arowej
1) Ochrona przeciwpo!arowa polega na realizacji przedsi"wzi"# maj$cych na celu
ochron" !ycia, zdrowia, mienia lub %rodowiska przed po!arem, kl"sk$ !ywio&ow$ lub
innym miejscowym zagro!eniem poprzez:
a) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si" po!aru, kl"ski !ywio&owej lub
innego miejscowego zagro!enia,
b) zapewnienie si& i %rodków do zwalczania po!aru, kl"ski !ywio&owej lub innego
miejscowego zagro!enia,
c) prowadzenie dzia&a' ratowniczych.
2) Prezes Zarz$du - Dyrektor Generalny jest zobowi$zany zapewni# wymagania
ochrony przeciwpo!arowej, a w szczególno%ci:
a) przestrzega# przeciwpo!arowych wymaga' budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,
b) wyposa!y# budynek, obiekt oraz otaczaj$cy teren w sprz"t po!arniczy
i ratowniczy oraz %rodki ga%nicze zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami,
c) zapewni# osobom przebywaj$cym w budynku, obiekcie oraz na otaczaj$cym
terenie bezpiecze'stwo i mo!liwo%# ewakuacji,
d) przygotowa# budynek, obiekt i otaczaj$cy teren do prowadzenia akcji
ratowniczych,
e) ustali# sposoby post"powania na wypadek po!aru, kl"ski !ywio&owej lub innego
miejscowego zagro!enia.
3) Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystaj$ce ze
%rodowiska, budynku, obiektu lub terenu s$ obowi$zane zabezpieczy# je przed
zagro!eniem po!arowym lub innym miejscowym zagro!eniem.
4) W&a%ciciel, zarz$dca lub u!ytkownik budynku, obiektu lub terenu, a tak!e podmioty,
o których mowa w ust. 2), ponosz$ odpowiedzialno%# za naruszenie przepisów
przeciwpo!arowych, w trybie i na zasadach okre%lonych w innych przepisach.
5) Kto zauwa!y po!ar, kl"sk" !ywio&ow$ lub inne miejscowe zagro!enie, jest
obowi$zany niezw&ocznie zawiadomi# osoby znajduj$ce si" w strefie zagro!enia
oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostk" ochrony przeciwpo!arowej
albo Policj" b$d• wójta albo so&tysa.
6) Dzia&anie ratownicze prowadz$ jednostki ochrony przeciwpo!arowej.
Kieruj$cy dzia&aniem ratowniczym mo!e:
a) zarz$dzi# ewakuacj" ludzi i mienia,
b) wstrzyma# ruch drogowy oraz wprowadzi# zakaz przebywania osób trzecich
w rejonie dzia&ania ratowniczego,
c) przej$# w u!ytkowanie na czas niezb"dny dla dzia&ania ratowniczego
nieruchomo%ci i ruchomo%ci, %rodki transportu, sprz"t, uj"cia wody, inne %rodki
ga%nicze, a tak!e przedmioty i urz$dzenia przydatne w dzia&aniu ratowniczym.
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Kieruj•cy dzia•aniem ratowniczym ma prawo ••da• niezb•dnej pomocy od instytucji,
organizacji, przedsi•biorców i osób fizycznych.
7) Rozpocz•cie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli,
obiektu lub terenu, maszyny, urz•dzenia lub instalacji albo innego
wyrobu mo•e
nast•pi• wy••czenie, gdy:
a) zosta•y spe•nione wymagania przeciwpo•arowe,
b) sprz•t, urz•dzenia po•arnicze i ratownicze oraz !rodki ga!nicze zapewniaj•
skuteczn• ochron• przeciwpo•arow•.
4.
Warunki ochrony przeciwpo•arowej, wynikaj•ce z przeznaczenia, sposobu
u•ytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(sk!adowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagro•enia wybuchem
Informacje ogólne. Podstawow• dzia•alno!ci• Veolia Energia "ód# SA. jest produkcja
ciep•a i energii elektrycznej oraz przesy•anie, rozdzielanie i sprzeda• ciep•a (woda gor•ca i
para technologiczna), energii elektrycznej. Oprócz wy•ej wymienionych celów przedmiotem
dzia•alno!ci jest eksploatacja urz•dze$ ciep•owniczych i elektroenergetycznych oraz remonty
i inwestycje. Produkcja ciep•a i energii elektrycznej wi••e si• z rozbudowan• infrastruktur•
techniczn•, która w znormalizowanym procesie technologicznym jest bezpiecznym zespo•em
urz•dze$. Bezpiecze$stwo w obiektach jest zapewnione poprzez przestrzeganie re•imów
technicznych i technologicznych, obs•ug• urz•dze$ przez wykwalifikowanych pracowników,
zabezpieczenia techniczne urz•dze$. Po•ar, awaria lub inne miejscowe zagro•enie w tej
rozbudowanej infrastrukturze technicznej mog• stanowi• zagro•enie •ycia i zdrowia ludzi
bezpo!rednio zwi•zanych z produkcj•, jak i innych osób przebywaj•cych na terenie zak•adu.
Ewentualne zagro•enia mog• stanowi•:
1) wysokie temperatury i ci!nienia,
2) instalacje elektryczne,
3) niebezpieczne substancje chemiczne mi•dzy innymi takie, jak:
a) gazy palne spr••one i skroplone (wodór, acetylen, propan – butan),
b) ciecze •atwopalne i materia•y ropopochodne (mazut, ekoterm, olej nap•dowy, oleje
transformatorowe i turbinowe) ,
c) kwas solny i •ug sodowy,
d) w•giel, py• w•glowy, biomasa i siarka
4.1. Zasady zapobiegania po•arom
4.1.1. W obiektach oraz na terenach przyleg•ych do nich jest zabronione wykonywanie
czynno!ci, które mog• spowodowa• po•ar, jego rozprzestrzenianie si•, utrudnienie
prowadzenia dzia•ania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególno!ci:
1)
2)

palenie tytoniu i u•ywanie otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami,
prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgl•dem po•arowym bez w•a!ciwego
zabezpieczenia i nadzoru,
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u!ytkowanie instalacji, urz"dze# i narz$dzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre%lonymi przez producenta, je!eli
mo!e si$ to przyczyni& do powstania po!aru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
gara!owanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, je!eli nie opró!niono zbiornika paliwa pojazdu i nie
od'"czono na sta'e zasilania akumulatorowego pojazdu,
rozgrzewanie za pomoc" otwartego ognia smo'y i innych materia'ów w odleg'o%ci
mniejszej ni! 5 m od obiektu, przyleg'ego do niego sk'adowiska lub placu
sk'adowego z materia'ami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych
czynno%ci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach,
a w pozosta'ych, je!eli zostan" zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego
celu podgrzewacze,
sk'adowanie poza budynkami, w odleg'o%ci mniejszej ni! 4 m od granicy dzia'ki,
materia'ów palnych, w tym pozosta'o%ci ro%linnych, ga'$zi i chrustu
rozpalanie ognisk lub wysypywanie gor"cego popio'u i !u!la, w miejscu
umo!liwiaj"cym zapalenie si$ materia'ów palnych albo s"siednich obiektów, oraz
w mniejszej odleg'o%ci od tych obiektów ni! 10 m,
u!ytkowanie elektrycznych urz"dze# ogrzewczych ustawionych bezpo%rednio na
pod'o!u palnym, z wyj"tkiem urz"dze# eksploatowanych zgodnie z warunkami
okre%lonymi przez producenta,
przechowywanie materia'ów palnych oraz stosowanie elementów wystroju
i wyposa!enia wn$trz z materia'ów palnych w odleg'o%ci mniejszej ni! 0,5 m od:
a) urz"dze# i instalacji, których powierzchnie zewn$trzne mog" nagrzewa& si$ do
temperatury przekraczaj"cej 373,15 K (100°C),
b) linii kablowych o napi$ciu powy!ej 1 kV, przewodów uziemiaj"cych oraz
przewodów odprowadzaj"cych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pr"du elektrycznego, przewodów elektrycznych si'owych i gniazd
wtykowych si'owych o napi$ciu powy!ej 400 V,
stosowanie na os'ony punktów %wietlnych materia'ów palnych, z wyj"tkiem
materia'ów trudno zapalnych i niezapalnych, je!eli zostan" umieszczone
w odleg'o%ci co najmniej 0,05 m od !arówki,
instalowanie opraw o%wietleniowych oraz osprz$tu instalacji elektrycznych, jak
wy'"czniki, prze'"czniki, gniazda wtyczkowe, bezpo%rednio na pod'o!u palnym,
je!eli ich konstrukcja nie zabezpiecza pod'o!a przed zapaleniem,
sk'adowanie materia'ów palnych na drogach komunikacji ogólnej s'u!"cych
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszaj"cy
ich szeroko%& albo wysoko%& poni!ej wymaganych warto%ci,
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo!liwiaj"cy ich natychmiastowe
u!ycie,
lokalizowanie elementów wystroju wn$trz, instalacji i urz"dze# w sposób
zmniejszaj"cy wymiary drogi ewakuacyjnej poni!ej warto%ci wymaganych
w przepisach techniczno - budowlanych;
uniemo!liwianie lub ograniczanie dost$pu do:
a) ga%nic i urz"dze# przeciwpo!arowych,
b) przeciwwybuchowych urz"dze# odci"!aj"cych,
c) hydrantów i innych oznaczonych •róde' wody do celów przeciwpo!arowych,
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d) urz!dze" uruchamiaj!cych instalacje ga#nicze i steruj!cych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wp•ywaj!cymi na stan bezpiecze"stwa po%arowego obiektu,

e) wyj#& ewakuacyjnych,
f) wy•!czników i tablic rozdzielczych pr!du elektrycznego oraz kurków g•ównych
instalacji gazowej.
4.1.2. W budynkach i wiatach oraz na placach sk•adowych nale%y zapewni& •ad i porz!dek.
4.1.3. Po zako"czeniu pracy pomieszczenie powinno zosta& uporz!dkowane i zabezpieczone
przed mo%liwo#ci! powstania po%aru.
4.1.4. W budynkach i wiatach oraz na placach sk•adowych nale%y zapewni& ponadto:
1) utrzymywanie urz!dze" przeciwpo%arowych i ga#nic w stanie pe•nej sprawno#ci
technicznej i funkcjonalnej;
2) wyposa%enie obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
w przeciwpo%arowe wy•!czniki pr!du;
3) umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji post'powania na wypadek po%aru
wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4) oznakowanie, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotycz!cymi znaków
bezpiecze"stwa:
a) dróg ewakuacyjnych, oraz pomieszcze", w sposób zapewniaj!cy dostarczenie
informacji niezb'dnych do ewakuacji,
b) miejsc usytuowania urz!dze" przeciwpo%arowych i ga#nic,
c) miejsc usytuowania elementów steruj!cych urz!dzeniami przeciwpo%arowymi,
d) miejsc usytuowania przeciwpo%arowych wy•!czników pr!du, kurków g•ównych
instalacji gazowej oraz materia•ów niebezpiecznych po%arowo,
e) pomieszcze", w których wyst'puj! materia•y niebezpieczne po%arowo,
f) drabin ewakuacyjnych, r'kawów ratowniczych, pojemników z maskami
ucieczkowymi, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyj#&
ewakuacyjnych,
g) przeciwpo%arowych zbiorników wodnych.
4.1.5. Wokó• placów sk•adowych, sk•adowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych
o konstrukcji palnej powinien by& zachowany pas ochronny o szeroko#ci minimum 2 m
i nawierzchni z materia•ów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej.
4.1.6. Sk•adowanie materia•ów palnych pod #cianami obiektu zwi!zanych z jego funkcj!,
z wyj!tkiem materia•ów niebezpiecznych po%arowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) nienaruszenia maksymalnej powierzchni strefy po%arowej, okre#lonej dla tego obiektu;
2) zachowania dost'pu do obiektu na wypadek dzia•a" ratowniczych;
3) nienaruszenia minimalnej odleg•o#ci od obiektów s!siednich, wymaganej z uwagi na
bezpiecze"stwo po%arowe .
4.1.7. Do wszystkich pomieszcze" musz! by& zapewnione klucze do celów ppo%.
4.1.8. Centralnym miejscem, gdzie przechowuje si' klucze do celów przeciwpo%arowych s!
portiernie.
4.1.9. Dopuszcza si' mo%liwo#& przechowywania kluczy w innych miejscach pod warunkiem,
%e przebywa w nich ca•odobowa obs•uga.
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4.1.10. Wszystkie obiekty i pomieszczenia na terenie elektrociep!owni musz" by# opisane
zgodnie z przeznaczeniem, dotyczy to równie$ obiektów i pomieszcze% zajmowanych
przez obcych wykonawców.
4.1.11. O ka!dej przebudowie b"d# modernizacji obiektu lub pomieszczenia nale!y
poinformowa$ inspektora ppo!. w zak%adzie.
4.1.12. Zabrania si& pracownikom zatrudnionym lub przebywaj"cym w obiektach
i pomieszczeniach wykonywania czynno'ci, takich jak:
1) rzucania bezpo'rednio i z popielniczek niedopa%ków papierosów i zapa%ek do koszy
przeznaczonych na zu!yte papiery i inne materia%y palne,
2) pozostawiania po zako(czeniu pracy w%"czonych odbiorników energii elektrycznej, w
tym urz"dze( grzewczych i maszyn biurowych )nie dotyczy urz"dze(, których
pozostawienie jest niezb&dne*,
3) nieprawid%owej eksploatacji urz"dze( grzewczych,
4) niew%a'ciwego sk%adowania materia%ów palnych,
5) przechowywania w szafach, biurkach i szufladach materia%ów i p%ynów
niebezpiecznych,
6) sk%adania zaoliwionych szmat, czy'ciwa, w szafach i koszach na 'mieci itp.,
7) gromadzenia wi&kszych ilo'ci odpadów, drewna, makulatury lub papieru,
8) zak%adania prowizorycznych instalacji elektrycznych, przeci"!ania instalacji,
dokonywania napraw we w%asnym zakresie, korzystania z uszkodzonych urz"dze(
elektrycznych,
9) zak%adania prowizorycznych opraw o'wietleniowych lub os%on na punkty o'wietleniowe,
10) zastawiania stanowisk z podr&cznym sprz&tem ga'niczym, wyj'$ ewakuacyjnych, tablic
i wy%"czników energii elektrycznej.
4.1.13. Zabrania si& wy%"czania, tarasowania lub zastawiania dróg po!arowych na terenie
zak%adu. W przypadku wykonywania prac remontowo – budowlanych dopuszcza si&
wy%"czenie odcinka drogi po wyznaczeniu objazdu oraz pisemnym zg%oszeniu i
uzyskaniu zgody dyrektora zak%adu. Wymagania w zakresie warunków jakim powinny
odpowiada$ drogi po!arowe reguluj" odr&bne przepisy.
4.1.14. Szczegó%owe zasady ochrony przeciwpo!arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada$ budynki
okre'laj" odr&bne przepisy.
4.1.15. Szczegó%owe wymagania przeciwpo!arowe dla eksploatacji urz"dze( i instalacji
technologicznych okre'laj" instrukcje eksploatacyjne.
4.2. Zagro•enia po•arowe wyst•puj•ce w procesach technologicznych, urz•dzeniach
i instalacjach w czasie ich ruchu, obs!ugi konserwacyjnej, remontów i postoju.
Do g%ównych zagro!e( po!arowych zaliczamy:
a) uk%ady olejowe turbozespo%ów - ze wzgl&du na du!" ilo'$ oleju pod ci'nieniem
znajduj"cego si& w s"siedztwie wysokotemperaturowych ruroci"gów pary 'wie!ej,
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która powoduje natychmiastowe zapalenie oleju i szybkie rozprzestrzenianie si!
po"aru, któremu towarzyszy silne zadymienie,
uk#ady gazowe w obr!bie turbozespo#ów (wodór) i w obr!bie palników kot#ów
(propan-butan) - gazy palne wytwarzaj$ce z powietrzem mieszaniny palne lub
wybuchowe,
uk#ady olejowe w obr!bie palników kot#ów - najwi!ksze zagro"enie po"arowe
w kot#owniach opalanych w!glem lub olejem stwarza uk#ad oleju opa#owego lub
rozpa#kowego znajduj$cy si! w rejonie palników kot#a. Wynika to z podgrzewania
oleju powy"ej temperatury zap#onu. Ka"dy kontakt otwartego p#omienia z gor$cym
olejem wyciekaj$cym przez nieszczelno%ci uk#adu jest powodem szybkiego
rozprzestrzenienia si! po"aru,
uk#ady olejowe w gospodarce olejowej (mazutowej) - najwi!kszym •ród#em powstania
po"aru w budynku przepompowni mazutu, zbiornikach magazynowych upustach
instalacji przesy#owych stanowi mazut podgrzewany do temperatury wy"szej ni"
temp. zap#onu oraz mieszanina wybuchowa (opary mazutu z powietrzem),
sk#ady w!gla i biomasy (zewn!trzne i wewn!trzne) ze wzgl!du na samonagrzewanie
i samozap#on. powa"nym zagro"enie paliw sta#ych jest sk#onno%& do
samonagrzewania i samozap#onu. Temperatura w!gla w pryzmie ponad 45 st. C
%wiadczy o zapocz$tkowanym procesie tlenia. tl$ce cz$stki w!gla skierowane do
uk#adu naw!glania mog$ spowodowa& po"ar lub wybuch. Du"e zagro"enie stanowi
py# biomasy, który #atwiej ni" py# w!glowy tworzy chmur! wybuchow$, #atwiej ulega
zap#onowi. Do miejsc niebezpieczny ze wzgl!du na du"e zapylenie nale"y zaliczy&
leje pod wywrotnic$ wagonow$, oraz kosze roz#adunkowe biomasy. podobnie
niebezpieczne s$ zasobniki w!gla, oraz zbiorniki biomasy i filtry sklasyfikowane jako
zagro"one wybuchem
gospodarka kablowa – palna izolacja,
transformatory – olej transformatorowy,
komory ciep#ownicze – gaz ziemny.

4.3. Zagro!enia wybuchem
W Veolia Energia •ód• S.A. znajduj$ si! ni"ej wymienione pomieszczenia i strefy zagro"enia
wybuchem:
a) stanowiska wodorowe - strefa wokó# generatora , stanowiska gazowego i urz$dze'
instalacji wodorowej w maszynowni, zbiorniki g#ówne oleju turbozespo#ów z generatorami
ch#odzonymi wodorem, uk#ady oleju uszczelniaj$cego generatorów ch#odzonych
wodorem
b) pomieszczenia na propan-butan (propanownie)
c) magazyny gazów technicznych i cieczy #atwopalnych
d) pomieszczenia gospodarki olejowej
e) pomieszczenie olejowe bloku BC-100 w EC-4
f) budynki przesypowe, przesypy przeno%ników, (przestrzenie wewn$trz przesypów
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w!gla) tunele przeno"ników, zasobniki w!gla,
g) strefy nad zasobnikami w!gla , strefy w obr!bie wywrotnicy.
h) przeno"niki "limakowe w!gla, rurosuszarki m#ynów w!glowych, m#yny w!glowe,
py#oprzewody,
i) filtry py#owe, py#oprzewody instalacji odkurzania,
j) obszary wokó# wylotów ruroci•gów wydmuchowych i wywietrzników gazów i cieczy
palnych,
k) instalacje roz#adunku, magazynowania i transportu biomasy i siarki.
Szczegó#owa kwalifikacja pomieszcze%, stref i przestrzeni zagro&onych wybuchem,
rodzaj i wymiary stref oraz wymagania okre"lone s• w Dokumentach Zabezpieczenia
Przed Wybuchem (DZPW) opracowanych oddzielnie dla EC-3 i EC-4.
4.4. Przyczyny powstawania po!arów w procesach technologicznych
Najcz!stszymi przyczynami powstawania po&arów mog• by':
a) dopuszczanie do powstawania mieszanek wybuchowych,
b) nieszczelno"' na urz•dzeniach i przewodach olejowych oraz gazowych,
c) stosowanie materia#ów palnych w strefach zagro&onych wybuchem,
d) stosowanie niew#a"ciwej instalacji elektrycznej (np. niedostosowanej do stref
zagro&enia wybuchem itp.),
e) brak urz•dze% kontroluj•cych st!&enie czynnika wybuchowego w powietrzu,
f) wypuszczanie czynnika do wolnej przestrzeni pomieszczenia przy nape#nianiu lub
opró&nianiu instalacji,
g) stosowanie studzienek i kana#ów pod pod#og• dla gazów o g!sto"ci wi!kszej od
g!sto"ci powietrza,
h) stosowanie armatury z d#awicami bez uszczelnie%,
i) praca instalacji z uszkodzonymi urz•dzeniami automatycznego sterowania
i kierowania procesami technologicznymi,
j) odk#adanie si! w!gla i py#u w!glowego na stropach, podestach i innych cz!"ciach
budynków oraz na maszynach, urz•dzeniach i instalacjach,
k) brak zabezpieczenia urz•dze% i instalacji przed nadmiernym emitowaniem ciep#a,
l) uszkodzenia mechaniczne kabli lub przewodów elektrycznych,
m) prowizoryczne pod#•czenia przewodów elektrycznych,
n) z#y stan techniczny urz•dze% elektroenergetycznych,
o) przeci•&enie pr•dowe instalacji elektrycznych i urz•dze% elektrycznych.
4.5.

Zagro!enia po!arowe wyst"puj#ce przy magazynowaniu i transporcie materia$ów
po!arowo niebezpiecznych

4.5.1. Podczas magazynowania (przechowywania, sk#adowania) materia#ów po&arowo niebezpiecznych wyst!puje zagro&enie po&arem i wybuchem na skutek tworzenia si!
mieszanin wybuchowych.
Mieszaniny mog• powstawa' w wyniku:
1) nieszczelno"ci zaworów i zamkni!' przy pojemnikach (butle, kanistry),
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2) niekontrolowanego wzrostu temperatury pojemników, np.: wskutek nas•onecznienia,
blisko!ci urz"dze# grzejnych, po$aru w s•siednim pomieszczeniu itp.;
3) niew•a!ciwego obchodzenia si% z pojemnikami w czasie transportu i magazynowania,
jak rzucanie, upadek itp. co mo$e spowodowa& powstanie p%kni%& i nieszczelno!ci.
W przypadkach wy$ej wymienionych zainicjowanie po$aru lub wybuchu mo$e nast•pi&
przez:
a) stosowanie niew•a!ciwych urz•dze# elektroenergetycznych, np. w wykonaniu
zwyk•ym a nie przeciwwybuchowym,
b) zwarcie, uszkodzenie, przegrzanie instalacji i urz•dze# elektroenergetycznych,
c)
dopuszczenie do eksploatacji urz•dze# grzejnych nie przystosowanych do tego
rodzaju pomieszcze#,
d) u$ywanie do operacji z pojemnikami niew•a!ciwych narz%dzi powoduj•cych
iskrzenie,
e) wykonywanie czynno!ci z ogniem otwartym w miejscu sk•adowania lub
w bezpo!redniej jego blisko!ci, np.: spawanie, podgrzewanie instalacji itp. b•d'
te$ palenie tytoniu,
f)
wspólne magazynowanie materia•ów reaguj•cych ze sob•, np.: acetylen z tlenem,
g) stosowanie przy konserwacji butli smarów lub zaoliwionych narz%dzi, czy!ciwa itp.
przy takich gazach jak spr%$ony tlen,
h) stosowanie piecyków, grzejników elektrycznych, kuchenek, grza•ek itp.
i)
u$ywanie !rodków transportu nie przystosowanych do przewozu materia•ów
po$arowo niebezpiecznych.
Zagro$enie po$arowe w transporcie pojemników z materia•ami po$arowo
niebezpiecznymi powstaj• na skutek:
1) mechanicznego uszkodzenia pojemników spowodowanego nieostro$n• jazd•.
2) rozerwanie
zbiornika
przewo$onego
(przy
niesprawnych
zaworach
bezpiecze#stwa)
3) zapalenie si% gazu palnego a nast%pnie jego eksplozja typu przestrzennego
4) samozap•on zaworu spowodowany zetkni%ciem si% tlenu z t•uszczami, smarami,
olejami,
5) zapalenie si% pojazdu przewo$•cego materia•y,
W celu unikni%cia wy$ej wymienionych zagro$e# powinny by& zachowane nast%puj•ce warunki
bezpiecze#stwa:

a) w razie zapalenia si% pojazdu przewo$•cego materia•y niebezpieczne po$arowo
nale$y przyst•pi& do gaszenia po$aru za pomoc• posiadanych !rodków
ga!niczych.
UWAGA:
W przypadku zapalenia si% acetylenu przy zaworze nale$y, je$eli zawór jest otwarty
zamkn•& go. Je$eli pal•ca si% butla nie da si% ugasi&, to nale$y j• usun•& celem
uniemo$liwienia rozprzestrzenienia si% po$aru. Po ugaszeniu p•omienia
nale$y
intensywnie ch•odzi& butl% strumieniem wody.
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b) pojazd przewo!•cy butle z gazami technicznymi nale!y chroni# przed
zaprószeniem ognia oraz przed nagrzaniem butli do temperatury powy!ej +35 oC,
c) przy przewo!eniu pojemników nale!y stosowa# specjalne •rodki zabezpieczaj•ce je
przed zderzeniem si%, przetaczaniem lub spadni%ciem,
d) butle z gazami technicznymi powinny by# zabezpieczone ko•pakami oraz u•o!one
poprzecznie w stosunku do kierunku jazdy zaworami w jedn• stron%,
e) pojazd z materia•ami po!arowo niebezpiecznymi nie mo!e by# pozostawiony bez
dozoru,
f) puste pojemniki (butle, kanistry) po materia•ach niebezpiecznych po!arowo
zawieraj• jednak jeszcze zawiesiny par gazu lub cieczy i nale!y je traktowa#
z zachowaniem tych samych •rodków ostro!no•ci, jak przy butlach pe•nych.
4.6. Bezpiecze!stwo po•arowe przy sk#adowaniu gazów palnych.
1. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do sk•adowania gazów palnych powinny
spe•nia# wymagania okre•lone dla pomieszcze' zagro!onych wybuchem.
2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nale!y chroni# przed ogrzaniem do
temperatury przekraczaj•cej 308,15 K (35°C).
3. Dopuszcza si% sytuowanie na zewn•trz budynków produkcyjnych i magazynowych,
w miejscu obudowanym z trzech stron pe•nymi •cianami o klasie odporno•ci ogniowej co
najmniej 120 minut, do dwóch wi•zek butli z gazem palnym, zawieraj•cych maksymalnie
po 16 butli ka!da, po••czonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozpr%!ania.
4. Je!eli butle, o których mowa w ust. 3 zawieraj• gaz p•ynny, to powinny by# oddalone od
najbli!szych studzienek lub innych zag•%bie' terenu oraz otworów do pomieszcze'
z pod•og• znajduj•c• si% poni!ej przyleg•ego terenu, o co najmniej 3 m.
5. Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych powinny by#
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotycz•cymi znaków bezpiecze'stwa oraz barw
rozpoznawczych i znakowania.
6. Butle z gazami palnymi nale!y przechowywa# w pomieszczeniach przeznaczonych
wy••cznie do tego celu.
7. Dopuszcza si% magazynowanie w jednym pomieszczeniu:
a) butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietruj•cymi, z wyj•tkiem gazów
utleniaj•cych;
b) butli opró!nionych z butlami nape•nionymi gazem palnym pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia.
8. Butle z gazami palnymi - pe•ne lub opró!nione, posiadaj•ce stopy nale!y ustawia#
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segreguj•c je wed•ug zawarto•ci.
9. Butle z gazami palnymi nie posiadaj•ce stóp nale!y magazynowa# w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza si% uk•adanie butli w stosy o wysoko•ci do 1,5 m.
10. Butle nale!y zabezpieczy# przed upadkiem, stosuj•c bariery, przegrody lub inne •rodki
ochronne, a zawory butli zabezpieczy# ko•pakami.
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4.7. W!a"ciwo"ci po•arowe materia!ów stwarzaj•cych zagro•enia w transporcie,
magazynowaniu i stosowanych w procesach technologicznych.
W!a"ciwo"ci fizyko – chemiczne

4.7.1.

Tabela nr 1
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Nazwa

Wodór
Propan – butan
Acetylen
Olej opa!ow. (mazut)
Olej nap#dowy
Olej transformatorowy
Oleje
(turbinowy,
przek!adniowy,
spr#$arkowy,
silnikowy, hydrauliczny
itp.)
Benzyna ekstrakcyjna
Etylina samochodowa
Rozcie%czalniki
(uniwersalny,
nitro,
chlorokauczukowy,
ftalowy itp.)

11

Olej opa!owy lekki
(ekoterm)

12

W#giel kamienny

13

Temperatura
zap!onu
(0C)

Biomasa

-40
-17
110
37
140
>190

Temperatu
Granice wybuchowo"ci
ra
dolna
górna
zapalenia
[%]
g/m3 [%]
g/m3
(samozapa
-lenia)
(0C)
560
4
75
365
1.5
13.5
305
1.5
82
220
1.6
*
*

-26
-40
<4

220
300
>370

0.7
0.7
1.2

> 56

270

0.7

ob!ok

450 - 560

warstwa

150 -

ob!ok

144 - 900

warstwa 150 - 455

7.2
10
7

350 -

24

-

184 -

16

-
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Biomasa
(np : pelet drzewny)

ob•ok

440

warstwa

330
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224-

250

-

* palno!" mg•y olejowej przy koncentracji ok. 45 g/m3
** jest to temperatura tlenia si# py•u nagromadzonego w warstwie o grubo!ci 5 mm na gor$cej powierzchni

4.7.2. Charakterystyka po%arowa palnych gazów i cieczy.
Wodór - gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu, l%ejszy od powietrza, palny, w po•$czeniu
z powietrzem (tlenem i innymi silnymi utleniaczami) tworzy mieszanin# wybuchow$ ,
g#sto!" wzgl#dem powietrza - 0,0695. Przechowywany i przewo%ony w stalowych
butlach pod ci!nieniem. Butle nale%y przewozi" ostro%nie, bez wstrz$sów, zderze&,
rzucania. itp.
Acetylen - gaz palny, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim
zakresie st#%e&, w stanie spr#%onym stwarza niebezpiecze&stwo wybuchu tak%e bez
obecno!ci powietrza; w stanie skroplonym jest wybuchowy nawet w niskich
temperaturach. W zbiornikach ci!nieniowych metalowych jest przechowywany w postaci
rozpuszczonej pod ci!nieniem.
Bezbarwny, bezwonny (przykry zapach pochodzi od zanieczyszcze& np. zwi$zkami
fosforu) temp. wrzenia -750C, temperatura sublimacji -84oC, l%ejszy od powietrza,
g#sto!" gazu wzgl#dem powietrza 0,91. Stan skupienia w temp. 20 0C – gaz, temp.
krytyczna +36,3 0C
W stanie sta•ym acetylen wybucha od uderze& i przy szybkim nagrzewaniu.
Propan-butan - mieszanina gazów propanu i butanu
Gaz skroplony, bezbarwny o ostrym nieprzyjemnym zapachu.
Cech$ gazu p•ynnego propan-butan rzutuj$c$ na bezpiecze&stwo podczas jego
eksploatacji jest du%a g#sto!" w stosunku do powietrza, niska temp. zap•onu i niska
dolna granica wybuchowo!ci.
Mazut - potoczna nazwa pozosta•o!ci po destylacji ropy naftowej, stosowany jako olej
opa•owy.
Mazut rozdziela si# na destylaty: lekki, !redni i ci#%ki. G#sto!" w temp. 20 0 – 0,975
g/cm3
Olej nap#dowy - oleje naftowe b#d$ce mieszanin$ ciek•ych w#glowodorów wydzielonych
z ropy naftowej przez destylacj# lub wytworzonych z olejów ci#%kich i pozosta•o!ci w
rafineryjnych procesach rozk•adowych, temp. wrzenia 260 - 350oC; g#sto!" ok. 0,85
kg/dcm3, warto!" opa•owa ok. 45 MJ/kg.
Benzyna ekstrakcyjna - mieszanina ciek•ych w#glowodorów parafinowych, naftenowych i
aromatycznych. Wydzielona z ropy naftowej przez destylacj#. Ciecz lotna, •atwopalna o
specyficznym zapachu, temp. wrzenia 65-100oC.
Olej opa•owy (ekoterm ) – jest ciecz$ paln$ l%ejsz$ od wody i nie rozpuszczaln$ o barwie
czerwonej. Pary cieczy s$ ci#%sze od powietrza. G#sto!" w temp. 20 0C – 0,860 g/cm.
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5.

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl•dem po•arowym.
Organizacja prawid•owego zabezpieczenia prac niebezpiecznych po!arowo w Veolia
Energia "ód# S.A. uj$ta jest w Instrukcji „Zabezpieczenie przeciwpo!arowe prac
spawalniczych”.
Powy!sza instrukcja obejmuje wytyczne zabezpieczenia przeciwpo!arowego prac
spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych, monta!owych i konserwacyjnych.
Pod poj$ciem prac spawalniczych nale!y rozumie% mi$dzy innymi prace:
· zwi&zane z u!yciem otwartego ognia np.: podgrzewanie lepiku, zgrzewanie papy
· ci$cie i spawanie, prowadzone wewn&trz lub na dachach obiektów, na przyleg•ych
do nich terenach oraz placach sk•adowych, wykonywane w strefach zagro!onych
wybuchem np.: spawanie elektryczne, spawanie gazowe, ci$cie szlifierk& k&tow&,
nagrzewanie, lutowanie itp.

6.

Okre•lenie wyposa•enia w wymagane urz"dzenia przeciwpo•arowe i ga•nice oraz
sposoby poddawania ich przegl"dom technicznym i czynno•ciom
konserwacyjnym.
1) Urz&dzenia przeciwpo!arowe w obiekcie powinny by% wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawc$ do spraw zabezpiecze' przeciwpo!arowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich u!ytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urz&dzenia prób i bada', potwierdzaj&cych prawid•owo(% ich dzia•ania.
2) Urz&dzenia przeciwpo!arowe oraz ga(nice przeno(ne i przewo#ne, zwane dalej
)ga(nicami), powinny by% poddawane przegl&dom technicznym i czynno(ciom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób okre(lony w Polskich Normach
dotycz&cych urz&dze' przeciwpo!arowych i ga(nic, w dokumentacji techniczno-ruchowej
oraz w instrukcjach obs•ugi, opracowanych przez ich producentów.
3) Przegl&dy techniczne i czynno(ci konserwacyjne powinny by% przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak ni! raz w roku.
4) W$!e stanowi&ce wyposa!enie hydrantów wewn$trznych powinny by% raz na 5 lat
poddawane próbie ci(nieniowej na maksymalne ci(nienie robocze, zgodnie z Polsk&
Norm& dotycz&c& konserwacji hydrantów wewn$trznych
5) Hydranty zewn$trzne powinny by% co najmniej raz w roku poddawane przegl&dom i
konserwacji przez w•a(ciciela sieci wodoci&gowej przeciwpo!arowej.
6) Wymagania okre(lone w przepisach przeciwpo!arowych * + nak•adaj& na w•a(cicieli,
zarz&dców i u!ytkowników budynków obowi&zek utrzymania urz&dze'
w pe•nej
sprawno(ci techniczno – funkcjonalnej. Oznacza to konieczno(% poddawania tych
urz&dze' okresowym przegl&dom technicznym i czynno(ciom konserwacyjnym .
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•rodki ga•nicze i grupy po•arów
6.1.1. •rodki ga•nicze s• to gazowe, ciek•e lub sta•e substancje, mieszaniny lub zwi•zki
chemiczne, przeznaczone do gaszenia po!arów ró!nych materia•ów. W zale!no•ci
od ich w•a•ciwo•ci oddzia•ywania na po!ar, czyli w•a•ciwo•ci ga•niczych, •rodki
ga•nicze dzielimy na: ch•odz•ce, t•umi•ce i ch•odz•co – t•umi•ce. Powy!szy podzia•
wskazuje, !e •rodki ga•nicze albo obni!aj• temperatur" pal•cego si" materia•u
(ch•odz• go), albo odcinaj• dop•yw tlenu z powietrza (dzia•aj• t•umi•c), albo
posiadaj• te w•a•ciwo•ci jednocze•nie. Najcz"•ciej stosowane •rodki ga•nicze to:
woda, piana ga•nicza, dwutlenek w"gla i proszki ga•nicze. Do gaszenia po!arów
mo!na jeszcze stosowa# par" wodn•, azot, piasek.
6.1.2. Po!ary zosta•y podzielone, w zale!no•ci od rodzaju materia•u palnego, jego stanu
skupienia i sposobu palenia, na grupy od A do F. Do gaszenia po!arów zaliczanych
do poszczególnych grup po!arów przewiduje si" nast"puj•ce •rodki ga•nicze:
Grupa po!arów
A
B
C
D
F

•rodki ga•nicze
woda, piana ga•nicza, dwutlenek w"gla, proszki ga•nicze
piana ga•nicza, dwutlenek w"gla, halony*, proszki ga•nicze
proszki ga•nicze, halony, dwutlenek w"gla
proszki ga•nicze
Piana ga•nicza

*Halony dzia•aj• agresywnie na ozon w atmosferze i dlatego urz•dzenia ga•nicze i ga•nice halonowe zosta•y
wycofane z u!ytkowania w ochronie przeciwpo!arowej. Dopuszcza si" jednak zastosowanie halonu w
obszarach zagro!onych wybuchem i po!arem np.: w samolotach, w pojazdach wojskowych, w centralach
••czno•ci. Jest to tzw. zastosowanie krytyczne.

Po!ary wszystkich grup w pobli!u urz•dze$ elektrycznych b"d•cych pod napi"ciem mo!na
gasi# •rodkami ga•niczymi nie przewodz•cymi pr•du elektrycznego. Ostrze!enia dotycz•ce
zagro!e$ zwi•zanych z gaszeniem przedmiotów b"d•cych pod napi"ciem powinny by#
umieszczane na etykiecie ga•nicy. Umieszczenie tych informacji bezpo•rednio na ga•nicy jest
obowi•zkiem producenta. Symbole grup po!arów A, B, C, D, F znajduj• si" na etykietach
ga•nic i agregatów ga•niczych. Pozwala to na szybkie dostosowanie rodzaju sprz"tu
ga•niczego do odpowiedniego rodzaju po!aru.
6.2. Urz!dzenia ga•nicze
Wymienione ni!ej urz•dzenia ga•nicze s•u!• do gaszenia i zabezpieczania obiektów
przed po!arem. Rodzaj i miejsce zainstalowania sta•ych i pó•sta•ych urz•dze$
ga•niczych:
1) Urz•dzenia CO2.
a) generatory turbozespo•ów,
b) zasobniki w"glowe i biomasowe
b) pomieszczenia kablowe,
c) rozmra!alnia wagonów.
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2) Urz•dzenia wodne zraszaczowe.
a) transformatory,
b) zbiorniki olejowe przy turbozespo ach,
c) budynki przesypowe naw!glania,
d) sko"ne#galerie#naw!glania,
e) tunele#naw!glania,
f) pomieszczenia kablowe,
g) m yny#w!glowe,
h) zbiorniki mazutu i ekotermu
i) budynki przepompowni mazutu.
j) zbiorniki z biomas•
l) instalacje#roz adunku#magazynowania#i#transportu#biomasy
3) Urz•dzenia#tryskaczowe.
a) galeria#naw!glania w EC-4,
4) Urz•dzenia#parowe.
a) zbiorniki mazutu (poduszka parowa )
b) zbiorniki#i#podajniki#przykot owe#biomasy#kot a#BFB.
5) Urz•dzenia#pianowe .
a) misy olejowe zbiorników#mazutu#i#ekotermu.
Próby „na ostro” urz!dze" ga•niczych wodnych nie rzadziej ni• raz w roku w czasie
postoju#urz•dze$#technologicznych. Uwaga:#Je%eli#ze#wzgl!dów#technologicznych#nie#jest#
mo%liwe#podanie#wody, piany, dwutlenku#w!gla#lub#innego#czynnika#gasz•cego
(#t umi•cego) nale%y#ustali&#inny#sposób#kontroli#urz•dze$#gwarantuj•cy#ich#sprawne#i#
niezawodne funkcjonowanie.
O# planowanym# postoju# umo%liwiaj•cym# przeprowadzenie# próby# nale%y# zawiadomi&#
Inspektora# # ppo%.# zak adu.# Dokumentacja# potwierdzaj•ca# wykonanie# prób# nale%y#
przechowywa&#w#komórkach#organizacyjnych#Inspektorów#ppo%..
Za# przegl•dy# techniczne,# czynno"ci# konserwacyjne# i# dokumentacj! sta ych# urz•dze$#
ga"niczych#na#dwutlenek#w!gla:
· zabezpieczaj•cych# kablownie# w# EC-3# odpowiedzialnym# jest# u%ytkownik#
urz•dzenia# (patrz# Instrukcja# przeciwpo%arowa# kana ów# kablowych# i#
transformatorów#w#EC-3 w 'odzi#– PU-05-VLOD-301 z dn. 2015-12-23),
· zabezpieczaj•cych transformator wzbudzenia bloku BC 100 odpowiedzialny jest
w a"ciciel#urz•dzenia.
· zabezpieczaj•cych#zbiorniki#peletu#(#4#szt.)#jest#w a"ciciel#urz•dzenia

6.3.

Hydranty.
*ród em# wody# do# celów# przeciwpo%arowych# na# terenach# Veolia# Energia# 'ód+# S.A. jest
sie&#hydrantowa#zasilana#z#miejskiej sieci wodoci•gowej#oraz zbiorniki wodne.
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Sieci zewn•trzne hydrantowe prowadzone s• wzd•u• g•ównych dróg komunikacyjnych
wewn•trzzak•adowych. Tworz• one kilka zamkni•tych obwodów w systemie
pier•cieniowym. Na sieci zewn•trznej zainstalowane s• hydranty nadziemne kolumnowe.
W elektrociep•owniach znajduj• si• pompownie po•arowe umo•liwiaj•ce podniesienie
ci•nienia w sieci hydrantowej do oko•o 1 MPa.
Sie! hydrantowa wewn•trzna – wszystkie budynki produkcyjne i biurowe, które powinny
posiada! sie! hydrantow• s• w ni• wyposa•one.
Przegl•d i konserwacj• zaworów hydrantowych i hydrantów zewn•trznych
i wewn•trznych nale•y przeprowadza! raz w roku.
Dokumentacja z kontroli hydrantów i w••y nale•y przechowywa! w komórkach
organizacyjnych Inspektorów ppo•. poszczególnych zak•adów.
Pompy po•arowe usytuowane w pompowniach
Pompy powinny by! zasilane z dwóch odr•bnych "róde• energii, podstawowego
i rezerwowego. Pompy powinny zapewnia! wymagane ci•nienie w najwy•ej lub
najbardziej niekorzystnie po•o•onych hydrantach, przy najwi•kszym poborze wody.
Odpowiedzialnymi za przegl•d, czynno•ci konserwacyjne i dokumentacj• potwierdzaj•c•
prawid•owo•! dzia•ania pomp po•arowych s• u•ytkownicy w poszczególnych zak•adach.
Drzwi przeciwpo•arowe
Odpowiedzialnym za przegl•d i dokumentacje jest w•a•ciciel budynku, w którym s•
zabudowane drzwi przeciwpo•arowe.
Syreny alarmowe
Decyzj• o uruchomieniu syren alarmowych w celu ich sprawdzenia podejmuje Dy•urny
In•ynier Ruchu po wcze•niejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zak•adu. Notatki z kontroli
syren alarmowych w zakresie ich s•yszalno•ci nale•y przechowywa! w komórkach
organizacyjnych Inspektorów ppo•. Instalacja elektryczna syren podlega ogólnym
zasadom konserwacji i pomiarów przewidzianych dla instalacji elektrycznych.
Odpowiedzialnymi za stan techniczny syren alarmowych s• Wydzia•y Ruchu w
zak•adach.
Instalacja sygnalizacji alarmu po•arowego (SAP) i D!wi"kowy System
Ostrzegawczy (DSO)
Znajduj•ce si• w zak•adach instalacje sygnalizacji alarmu po•aru sk•adaj• si• z:
· czujek ppo•.; jonizacyjnych, optycznych i temperaturowych,
· r•cznych ostrzegaczy po•aru (ROP),
· urz•dze# oddymiaj•cych wspó•pracuj•cych z centralami SAP i DSO
Budynki wysokie u•yteczno•ci publicznej wyposa•one s• w D"wi•kowy System
Ostrzegawczy umo•liwiaj•cy nadawanie sygna•ów ostrzegawczych i komunikatów
g•osowych dal potrzeb osób przebywaj•cych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygna•u z systemu sygnalizacji po•arowej a tak•e przez operatora
(kierownika akcji ratowniczo – ga•niczej. Klucze od pomieszcze# DSO, w których
znajduj• si• « mikrofon stra•aka » nale•y przechowywa! w portierni.
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W przypadkach prowadzenia prac (np. Prac spawalniczych, zapylenie, itp.), które maj•
wp•yw na prac• wymienionych urz•dze• nale•y zg•osi• konieczno!• od••czenia linii
dozorowych na czas tych prac. Nie wolno samowolnie dokonywa• roz••cze• instalacji.
Uszkodzenia urz•dze• nale•y zg•asza• natychmiast do s•u•b technicznych wydzia•u
••czno!ci. Serwisowaniem oraz naprawami, remontem i innymi czynno!ciami
zwi•zanymi z eksploatacj• instalacji zajmuje si• firma zewn•trzna. Sposoby oraz
terminy czynno!ci konserwacyjnych okre!lone s• w umowie. Odpowiedzialnym za
przegl•dy techniczne , czynno!ci konserwacyjne i dokumentacj• jest Dzia• Realizacji
Inwestycji i Remontów.
6.8. O•wietlenie awaryjne / ewakuacyjne
Budynki wysokie u•yteczno!ci publicznej wyposa•one s• w o!wietlenie awaryjne /
ewakuacyjne. Za wykonanie odpowiednich prób potwierdzaj•cych prawid•owo!•
dzia•ania o!wietlenia oraz za przegl•dy techniczne, czynno!ci konserwacyjne i
dokumentacje w tym zakresie odpowiedzialnym jest Wydzia• Ruchu.
6.9.
Inne urz!dzenia przeciwpo"arowe
Do urz•dze• tych nale•• :
a) eksplozymetry gazowe wraz z centralkami steruj•cymi,
b) wentylacja awaryjna,
c) klapy przeciwpo•arowe odymiaj•ce, odcinaj•ce, przeciwwybuchowe,
d) przerywacze p•omienia w instalacjach gazów palnych i cieczy •atwopalnych,
e) inne urz•dzenia zabezpieczaj•ce przed wybuchem (np. systemy HRD – t•umi•ce
i odsprz•gaj•ce wybuch).
Odpowiedzialnym
za
przegl•d,
konserwacj•
i
dokumentacje
urz•dze•
przeciwpo•arowych jest w•a!ciciel urz•dzenia
Uwaga:
Protoko•y z przegl•dów urz•dze• ga!niczych powinny zawiera• wyra"ne i jednoznaczne
sformu•owania, •e dane urz•dzenie lub instalacja jest sprawne i nadaje si• do
eksploatacji.
7.
Zasady post#powania pracowników na wypadek powstania po"aru i innego
zagro"enia
Zasady alarmowania jednostek ratowniczo-ga!niczych Pa•stwowej Stra•y Po•arnej, innych
jednostek ratowniczych, a tak•e zak•adowych s•u•b przeciwpo•arowych, ratownictwa
chemicznego, oraz zasady post•powania pracowników do czasu przybycia jednostek
ratowniczo-ga!niczych, zasady wspó•dzia•ania zak•adowych s•u•b z kieruj•cym akcj•,
okre!laj•:
1) Instrukcja „Alarmowanie i post#powanie w przypadku powstania po"aru w
Veolia $ód% S.A.” – ZR-07-VLOD-01 z 2017 r.
2) Instrukcja awaryjnego usuwania skutków nadzwyczajnego zagro•enia !rodowiska
– ZR-07-VLOD-02 z dnia 2017-09-15 r.
3) Instrukcja „ Ogólne zasady post•powania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej
b•d•cej nast•pstwem wyst•pienia miejscowego zagro•enia na terenie lub w
bezpo!rednim otoczeniu obiektów Veolia Energia #ód" SA. Instrukcje opracowane
dla poszczególnych zak•adów ZR-07-VLOD-05, ZR-07- VLOD-06, ZR-07- VLOD-07))
8.
Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji
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8.1.

Warunki ewakuacji wynikaj•ce z Rozporz•dzenia MSWiA w sprawie ochrony
przeciwpo!arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. Nr
109, poz. 719 )
Z ka!dego miejsca przeznaczonego w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi,
zapewnia si" odpowiednie warunki ewakuacji, umo!liwiaj•ce szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagro!onej lub obj"tej po!arem dostosowane do liczby i stanu
sprawno#ci osób przebywaj•cych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów,
a tak!e zastosowanie technicznych #rodków zabezpieczenia przeciwpo!arowego.
Odpowiednie
warunki
ewakuacji
okre#laj•
przepisy
techniczno-budowlane
(Rozporz•dzenie Ministra Infrastruktury – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó$niejszymi
zmianami)
W%a#ciciel lub zarz•dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób b"d•cych jego
sta%ymi u!ytkownikami powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza& praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z ca%ego obiektu. W%a#ciciel lub
zarz•dca obiektu powiadamia w%a#ciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Pa'stwowej Stra!y Po!arnej o terminie przeprowadzenia dzia%a', o których
mowa w ust. 1, nie pó$niej ni! na tydzie' przed ich przeprowadzeniem.
8.2.
Rejony zbiórek ewakuacyjnych
EC-3
Rejony zbiórek ewakuacyjnych :
· dla budynku dyrekcyjnego (oraz socjalnego) – teren i droga mi"dzy ch%odni•
wentylatorow• a placem w"glowym.
· dla budynku g%ównego – plac przylegaj•cy do bocznicy roz%adunkowej mazutu
w kierunku zachodnim.
· dla budynku kontenerowego obcych wykonawców – parking samochodowy przy
ulicy Swojskiej.
Wewn•trz budynku dyrekcyjnego znajduj• si" dwie klatki schodowe z mo!liwo#ci•
przej#cia na ka!dym pi"trze.
EC-4
Rejony zbiórek ewakuacyjnych :
· dla budynku dyrekcyjnego (ewakuacja klatk• schodow• i w miar" mo!liwo#ci
poziomymi drogami ewakuacyjnymi ) – teren mi"dzy ogrodzeniem zewn"trznym
od ul.Andrzejewskiej, a drog• wewn"trzn• w kierunku bramy „popio%owej”.
W przypadku zaistnienia konieczno#ci ewakuacji osoby przebywaj•ce w budynku
dyrekcyjnym nale!y kierowa& od budynku w kierunku pó%nocnym. Wewn•trz
budynku dyrekcyjnego znajduje si" jedna klatka schodowa. Na parterze s• dwa
wyj#cia. Wyj#cie g%ówne w kierunku pó%nocnym i wyj#cie awaryjne w kierunku
zachodnim.
· dla budynku socjalnego – ewakuacja jak w pkt.1)
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dla budynku portierni (kadry, inwestycje, s!u•ba ochrony, biblioteka, sto!ówka) –
ewakuacja w kierunku zachodnim w rejon jak w pkt.1)
· dla budynku g!ównego produkcyjnego – ewakuacja w kierunku pó!nocnym, w rejon
jak w pkt1)
· dla budynku zblokowanego (warsztat mechaniczny, stolarnia, magazyn g!ówny ) –
ewakuacja w kierunku zachodnim na plac za drog# wewn$trzn#,
· dla stacji „Demi” – ewakuacja w kierunku wschodnim, zachodnim lub po!udniowym
w zale•no%ci od zaistnia!ej sytuacji,
· dla budynku stra•nicy ppo•. – ewakuacja w kierunku wschodnim lub zachodnim
na place przyleg!e do budynku,
· dla budynku naw$glania (lokomotywownia – ewakuacja w kierunku wschodnim lub
zachodnim na place przyleg!e do budynku
Zak!ad Sieci Cieplnej przy ul. Wieniawskiego 40
Rejony zbiórek ewakuacyjnych :
· dla pracowników z budynków A,B,C,D i F – rejon wzd!u• ul. Felszty•skiego.
a)
S!u•ba Ochrony otwiera bram$ wjazdow# od strony po!udniowej i furtk$ przy
budynku B,
b)
pracownicy z p!n. Cz$%ci zak!adu i budynku F udaj# si$ w rejon ewakuacji przez
bram$ g!ówn# przy portierni towarowej wzd!u• ul. Wieniawskiego w kierunku
po!udniowym i w lewo w ul. Felszty•skiego,
c)
pracownicy budynku administracyjnego i technicznego A wyj%ciem g!ównym przy
portierni osobowej oraz wyj%ciem na drog$ mi$dzy budynkami A i C i bram#
po!udniow# na ul. Felszty•skiego,
d)
pracownicy budynku B – ewakuacja przez otwart# furtk$ mi$dzy budynkami B i C
oraz bram$ po!udniow#,
e)
na terenie zak!adu przebywaj# równie• pracownicy obcych wykonawców, w tym
spó!ki „Engorem”. Zak!ad posiada teren ca!kowicie ogrodzony. W budynku A
znajduje si$ Dyrekcja oraz Dyspozycja Ruchu Sieci Cieplnej czynna ca!odobowo.
·

8.3. Zasady ewakuacji:
Decyzj$ o ewakuacji ludzi w przypadku po•aru podejmuj#:
· Dy•urny In•ynier Ruchu lub przedstawiciel Pa•stwowej Stra•y Po•arnej
w przypadku budynków elektrociep!owni,
· Dy•urny Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej lub przedstawiciel Pa•stwowej Stra•y
Po•arnej w przypadku budynków przy ul. Wieniawskiego 40,
· Kierownik rejonu, lub przedstawiciel Pa•stwowej Stra•y Po•arnej w przypadku
pozosta!ych obiektów zewn$trznych.
Po podj$ciu decyzji o ewakuacji:
1) Kieruj#cy akcja ewakuacyjn# niezw!ocznie powiadamia wszystkie osoby
przebywaj#ce w budynku o powstaniu i charakterze zagro•enia oraz konieczno%ci
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prowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia nale!y wykorzysta" istniej#c# sie"
telefoniczn# oraz skierowa" do poszczególnych pomieszcze$ %#czników. Do
powiadamiania osób przebywaj#cych w budynkach biurowych wysokich nale!y
stosowa" d•wi&kowy system ostrzegawczy.
Kieruj#cy akcj# ewakuacyjn# wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji
poszczególnych osób lub grup ewakuacyjnych. Ponadto kieruj#cy ewakuacj# ustala
ewentualn# potrzeb& ewakuacji sprz&tu i aparatury, okre'laj#c w tym celu sposoby,
kolejno'" i rodzaj ewakuacji.
W pierwszej kolejno'ci nale!y ewakuowa" osoby z tych pomieszcze$, w których
powsta% po!ar, lub które znajduj# si& na drodze rozprzestrzeniania si& ognia oraz
pomieszcze$, z których wyj'cie lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji mo!e
zosta" odci&te przez po!ar lub zadymienie. Podczas ewakuacji nie wolno
korzysta! z wind. Nale!y d#!y" do tego, aby w'ród ewakuowanych w pierwszej
kolejno'ci by%y osoby o ograniczonej (z ró!nych wzgl&dów) zdolno'ci poruszania si&,
natomiast zamyka" strumie$ ruchu powinny osoby, które mog# porusza" si& o
w%asnych si%ach.
W przypadku odci&cia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, nale!y
niezw%ocznie dost&pnymi 'rodkami np. telefonicznie, bezpo'rednio lub przy pomocy
osób znajduj#cych si& na zewn#trz odci&tej strefy powiadomi" kieruj#cego akcj#
ewakuacyjn#. Ludzi odci&tych od dróg wyj'cia, a znajduj#cych si& w strefie
zagro!enia nale!y zebra" w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od •ród%a po!aru, i
w miar& posiadanych 'rodków i istniej#cych warunków ewakuowa" na zewn#trz, przy
pomocy sprz&tu ratowniczego przyby%ych jednostek Stra!y Po!arnej lub innych
jednostek ratowniczych.
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych nale!y porusza" si& w pozycji
pochylonej staraj#c si& trzyma" g%ow& jak najni!ej ze wzgl&du na mniejsze
zadymienie panuj#ce w dolnych partiach pomieszcze$ i dróg ewakuacyjnych. Usta i
drogi oddechowe nale!y w miar& mo!liwo'ci zas%ania" chustk# zmoczon# w wodzie –
sposób ten u%atwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg
ewakuacyjnych nale!y porusza" si& wzd%u! 'cian, by nie straci" orientacji co do
kierunku ruchu.
Ewakuacja mienia nie mo!e si& odbywa" kosztem si% i 'rodków niezb&dnych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacj& mienia nale!y rozpocz#" od najcenniejszych
urz#dze$, dokumentacji i przedmiotów. Nale!y wykorzysta" wszystkie sprawne
fizycznie osoby. W pracy tej nale!y wykorzysta" sprz&t techniczny i transportowy
znajduj#cy si& na terenie budynku oraz sprz&t przyby%ych na miejsce jednostek stra!y
po!arnej.
Po zako$czeniu ewakuacji nale!y dok%adnie sprawdzi", czy wszyscy ludzie opu'cili
poszczególne pomieszczenia i kondygnacje. W razie niezgodno'ci stanu osobowego
ludzi ewakuowanych z ilo'ci# osób przebywaj#cych w obiekcie, nale!y natychmiast
zg%osi" ten fakt jednostkom ratowniczym przyby%ym na miejsce akcji i przeprowadzi"
ponowne sprawdzenie pomieszcze$ i kondygnacji budynku.
W przypadku przybycia jednostek stra!y po!arnej w trakcie akcji ewakuacyjnej,
kieruj#cy przebiegiem akcji kierownik lub osoba go zast&puj#ca, zobowi#zana jest do
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z•o"enia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a nast•pnie do podporz$dkowania si•
dowódcy przyby•ej jednostki.
Sposoby zaznajamiania u•ytkowników obiektu z tre•ci• przedmiotowej
instrukcji
Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Zak•adów i Kierownicy Komórek organizacyjnych
zobowi!zani s! do zapoznania podleg•ych pracowników z tre"ci! niniejszej instrukcji
oraz do egzekwowania
zawartych w niej postanowie#. Fakt zapoznania si• z
instrukcj! pracownicy Veolia Energia $ód% S.A. potwierdzaj! na pi"mie. Zapoznanie
pracowników z Instrukcja bezpiecze#stwa
po&arowego powinno mie' form•
O"wiadczenia, którego wzór stanowi Za•!cznik ZR-07- VLOD-08-02.
O"wiadczenie
nale&y sporz!dzi' zbiorczo dla poszczególnych grup pracowników danej komórki (pionu,
wydzia•u, ) i przechowywa' w dokumentach tej komórki.
Osoby organizuj!ce i nadzoruj!ce prace firm obcych obiektach s! zobowi!zane
udost•pni' Instrukcj• obcym wykonawc! realizuj!cym prace na rzecz Veolia Energia
$ód% S.A.
Przed przyst!pieniem do prac na terenie i w obiektach Veolia Energia $ód% S.A.
wszyscy pracownicy firm obcych musz! by' zapoznani z niniejsza instrukcj!. Szkolenie
wa&ne jest 1 rok.

10.

Podstawowe zadania i obowi•zki pracowników w zakresie ochrony
przeciwpo•arowej:
a) dba' o stan bezpiecze#stwa po&arowego zw•aszcza na swoim stanowisku pracy,
b) zna' zasady alarmowania i post•powania w przypadku powstania po&aru,
c) bra' czynny udzia• w szkoleniach przeciwpo&arowych,
d) umie' pos•ugiwa' si• podr•cznym sprz•tem ga"niczym oraz zna' zasady
uruchamiania urz!dze# ga"niczych znajduj!cych si• na swoim stanowisku pracy,
e) zna' obowi!zuj!ce przepisy przeciwpo&arowe i "ci"le je przestrzega' podczas
wykonywania swoich prac,
f) utrzymywa' swoje stanowisko pracy w czysto"ci i •adzie oraz pozostawi' je po
pracy w takim stanie aby nie móg• powsta' po&ar,
g) ka&dorazowe u&ycie podr•cznego sprz•tu ga"niczego bezzw•ocznie zg•asza' do
s•u&by ochrony ppo&., usuwa' przyczyny mog!ce spowodowa' po&ar oraz
zg•asza' do bezpo"redniego prze•o&onego wszelkie zaniedbania w zakresie
bezpiecze#stwa po&arowego.
h) wykonywa' polecenia prze•o&onych dotycz!ce poprawy stanu ochrony ppo&.

11.

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpo•arowej.
Szkolenie przeciwpo&arowe obejmuje wszystkich pracowników zak•adu i jest jednym z
elementów profilaktyki ppo&. w zak•adzie. W ramach szkole# bhp prowadzone s!
nast•puj!ce rodzaje szkole#:
· szkolenie wst•pne ( instrukta& ogólny i stanowiskowy ),
· szkolenie okresowe,
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szkolenia ppo•. dla pracowników firm obcych ( przed przyst!pieniem do pracy na terenie
i w obiektach Veolia Energia "ód# S.A.
Ponadto w miar$ potrzeb s! prowadzone szkolenia specjalistyczne( kurs stra•aka
zak%adowej s%u•by przeciwpo•arowej, szkolenia w zakresie obs%ugi i u•ytkowania
aparatów powietrznych, szkolenia ratowników chemicznych i inne)
Szkolenia maj! na celu :
· zapoznanie pracownika z zagro•eniami po•arowymi i wybuchowymi wynikaj!cymi
z procesu technologicznego i prac pomocniczych,
· wskazanie pracownikowi sposobów zapobiegania po•arom i wybuchom,
· wskazanie pracownikowi sposobów post$powania w przypadku powstania po•aru
/alarmowanie, ewakuacja ludzi i mienia, gaszenie po•arów/,
· zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami ochrony przeciwpo•arowej
oraz postanowieniami niniejszej instrukcji.
Szkolenia przeprowadzane s! w oparciu o programy szczegó%owe. O&wiadczenia
(Za%!cznik
ZR-07-VLOD-08-01)
szkolenia
wst$pnego
z
zakresu
ochrony
przeciwpo•arowej dla nowo przyjmowanych pracowników s! przechowywane w Dziale
Zarz!dzania Zasobami Ludzkimi.
12.
Organizacja ochrony przeciwpo•arowej i odpowiedzialno!"
S%u•by przeciwpo•arowe stanowi!:
- starszy inspektor ds. ppo•.
- inspektorzy ds. ppo•.
- zak%adowe s%u•by przeciwpo•arowe
Podleg%o&' stanowisk s%u•b przeciwpo•arowych okre&la Regulamin Organizacyjny. Zasady
dzia%ania zak%adowych s%u•b przeciwpo•arowych okre&la Polecenie VLOD/GP/076/ z dnia
17.07.2017r..
· Nadzór nad s%u•b! ppo•. sprawuje i koordynuje ich dzia%anie;
- Dyrektor QHSE
· Organami doradczymi Dyrektorów Zak%adów oraz Dyrektora ZSC w sprawach ochrony
przeciwpo•arowej s! zak%adowe komisje po•arowo – techniczne. Organem doradczym
Prezesa Veolia Energia "ód# S.A jest G%ówna komisja po•arowo – techniczna. Zakres
zada) i obowi!zków komisji reguluje Polecenie VLO/DG/063/ z dnia 01.07.2016.
Odpowiedzialno&':
· St. Inspektor Ochrony ppo•. odpowiedzialny jest za:
- nadzorowanie niniejszej instrukcji;
· Inspektorzy ppo•. odpowiedzialni s!:
- za zapoznanie z tre&ci! instrukcji pracowników nowo przyjmowanych do pracy
- kontrolowanie przestrzegania instrukcji na terenie Veolia Energia "ód# S.A.
· Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Zak%adów i Kierownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni s! za zapoznanie podleg%ych pracowników z tre&ci! instrukcji oraz
przestrzeganie egzekwowania zawartych w niej postanowie).
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13. Postanowienia ko!cowe
13.1.
Aktualizacja instrukcji bezpiecze•stwa po•arowego
Instrukcja bezpiecze•stwa po•arowego powinna by! poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na dwa lata, a tak•e po ka•dej zmianie sposobu u•ytkowania obiektu lub
procesu technologicznego, które wp"ywaj# na zmian$ warunków ochrony przeciwpo•arowej.
13.2.
Traci moc Instrukcja „Bezpiecze•stwo Po•arowe” ZR-07-DLD-08 z dnia
27.09.2017 r.
5. DOKUMENTY ZWI•ZANE
1.
2.

3.

4.

Ustawa o ochronie przeciwpo•arowej z dnia 24 sierpnia 1991 z pó%niejszymi zmianami
– ostatnia zmiana opublikowana w Dz. U. z 2010 r. nr 57, poz. 353)
Rozporz#dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpo•arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).
Rozporz#dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpo•arowego zaopatrzenia w wod$ oraz dróg po•arowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, z. 690 z pó%niejszymi zmianami, ostatnia zmiana opublikowana w Dz. U. z 2009 r. Nr
56 poz. 461).

6. FORMULARZE
1. ZR-07-VLOD-08-01 - O&wiadczenie szkolenia wst$pnego z zakresu ochrony przeciwpo•arowej
dla nowo przyjmowanych pracowników.
2. ZR-07-VLOD-08-02 – O&wiadczenie o zapoznaniu si$ z Instrukcj# „Bezpiecze•stwo po•arowe”
obowi#zuj#c# w Veolia Energia 'ód% S.A.
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7. ZAPISY
Lp.
1.

2.

Nazwa dokumentu

Umiejscowienie

Forma
przechowywania

Okres
przechowywania

Odpow. za
przechowywania

Post•powanie po
okresie
przechowywania

papierowo

bezterminowo

Kierownik

archiwizacja

O!wiadczenie szkolenia

Teczka osobowa

wst•pnego z zakresu ochrony

pracownika w

Wydzia#u/Dzia#u/

przeciwpo"arowej dla nowo

Wydzia#

Rejonu.

przyjmowanych pracowników

Zarz$dzania

(Za#$cznik ZR-07-VLOD-08-01)

Personelem

O!wiadczenie potwierdzaj•ce

Dokumentacja

znajomo!• Instrukcji

Wydzia#u/ Sekcji

papierowo

bezpiecze&stwa po"arowego

Czas

Kierownik

obowi$zywania

Wydzia#u/Dzia#u/

Instrukcji

Rejonu

zniszczenie

(Za#$cznik ZR-07-VLOD-08-02)

8. TABELA ZMIAN
data

15.04.2019

Tre!• zmiany

•

Dostosowanie instrukcji do Postanowie• Komendy Miejskiej nr MZ.5585.1.1.2019 oraz
MZ.5585.5.5.2019 poprzez wprowadzenie za#$czników o brzmieniu:
- Za••cznik Nr1 –Zak•ad EC-3
Pkt.1 Magazyn g#ówny – Karta charakterystyki obiektu.
Pkt.1.1. Rzuty poziome magazynu g#ównego
Pkt.1.1.1 – Poziom 0 (Parter)
Pkt.1.1.2 – Poziom 1 ( Pi•tro 1)
Pkt.1.1.3 – Usytuowanie budynku na terenie zak#adu EC-3
- Za••cznik Nr2- Zak•ad EC-4
Pkt.1. Budynek warsztatowo – magazynowy (zblokowany) - Karta charakterystyki obiektu
Pkt.1.1.Rzuty poziome budynku warsztatowo – magazynowego (zblokowanego)
Pkt.1.1.1 – Poziom - 1 (piwnica)
Pkt.1.1.2 – Poziom 0 (parter)
Pkt.1.1.3 – Poziom 1 (pi•tro 1)
Pkt.1.1.4 – Usytuowanie budynku na terenie EC-4
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ZR-07-VLOD-08
Data publikacji : 19/04/2019

Strona : 31/34

Veolia Energia
•ód• S.A.

PROCES: ZR ZARZ•DZANIE RYZYKIEM
INSTRUKCJA

Za••cznik nr 1. – Zak•ad EC-3

Pkt.1.1. Rzuty poziome magazynu g•ównego
Pkt.1.1.1 – Poziom 0 (Parter)
Pkt.1.1.2 – Poziom 1 ( Pi•tro 1)
Pkt.1.1.3 – Usytuowanie budynku na terenie zak•adu EC-3
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Za••cznik nr 2. – Zak•ad EC-4

Pkt.1. Budynek warsztatowo – magazynowy (zblokowany) - Karta charakterystyki
obiektu
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Za••cznik nr 2. – Zak•ad EC-4

Pkt.1.1.Rzuty poziome budynku warsztatowo – magazynowego (zblokowanego)
Pkt.1.1.1 – Poziom - 1 (piwnica)
Pkt.1.1.2 – Poziom 0 (parter)
Pkt.1.1.3 – Poziom 1 (pi•tro 1)
Pkt.1.1.4 – Usytuowanie budynku na terenie EC-4

Proces ZR Zarządzanie ryzykiem

ZR-07-VLOD-08-01
data opracowania: 19/04/2019

VEOLIA ENERGIA
ŁÓDŹ S.A.

Oświadczenie szkolenia wstępnego z zakresu ochrony ppoż.

Strona: 1/ 1

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a) ................................................................................................................
oświadczam, że zostałem (am) zapoznany (a) z obowiązującymi w zakładzie przepisami*
ppoż.:
Instrukcją „Bezpieczeństwo pożarowe”,
Instrukcją „Alarmowanie i postępowanie w przypadku powstania pożaru”,
które zobowiązuję się przestrzegać, a także zostałem(am) poinformowany(a) o rodzajach
podręcznego sprzętu gaśniczego, sposobach jego uruchomienia i gaszenia.

..................................................
podpis pracownika

......................................................
podpis udzielającego
instruktażu

Łódź, dnia ........................................

* z Instrukcją „Zabezpieczenie przeciwpożarowe prac spawalniczych" należy zapoznać:
- spawaczy i ich pomocników wykonujących prace spawalnicze
- pracowników nadzoru organizujących i nadzorujących prace, w tym również prace spawalnicze

Proces ZR Zarządzanie ryzykiem

ZR-07-VLOD-08-02
data opracowania: 19/04/2019

VEOLIA ENERGIA
ŁÓDŹ S.A.

Oświadczenie potwierdzające znajomość Instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego

Strona: 1/ 1

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcja „Bezpieczeństwo pożarowe”
obowiązującą w Veolia Energia Łódź S.A.
L p.

Nazwisko i Imię

Data

Podpis pracownika

1.

2.

3.

4.

