
 

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

Na  podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5, w związku z § 47 ust. 3 pkt 5 oraz § 36 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                       

(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

zwaną dalej instrukcją, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Celem instrukcji jest wyeliminowanie zagrożenia pożarowego występującego podczas 

prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

§ 2 

 

1. Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne prowadzone w obiektach i na terenie Uczelni 

przez pracowników UKW muszą być ewidencjonowane w Książce kontroli prac pożarowo 

niebezpiecznych, którą obowiązany jest prowadzić Dział Inwestycji, Remontów                      

i Eksploatacji – załącznik Nr 3. 

2. Przed rozpoczęciem prac Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji lub 

pracownik przez niego wyznaczony sporządza protokół z uzgodnienia warunków 

prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – załącznik Nr 2. 

3. Wyznaczenie pracownika do organizacji i nadzoru prac pożarowo niebezpiecznych,                    

o którym mowa w ust. 2, musi nastąpić w formie pisemnej przez np. odpowiedni zapis                

w zakresie czynności pracownika (Karta praw i obowiązków). 

 

§ 3 

 

Komórki administracji UKW sporządzające umowy na wykonanie usług i prac remontowo-

budowlanych, obowiązane są do zamieszczenia w umowie o ich wykonanie zapisu                      

o następującej treści:  

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie 

budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, a przede wszystkim zobowiązany 

jest do: 

a) prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 



przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                            

(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719); 

b) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu pożarowym 

lub innym miejscowym zagrożeniu powstałym na skutek prowadzenia tych prac. 

  

§ 4 

 

Nadzór na przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Działu 

Inwestycji, Remontów i Eksploatacji. 

 

§ 5 

 
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 1/A/2006 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie: prowadzenia na terenie, w obiektach                     

i w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

 

 

INSTRUKCJA 

PROWADZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 
 

 

1. Prace pożarowo niebezpieczne to takie, w których wykorzystuje się otwarty ogień w tym 

m.in.: podgrzewanie smoły, lepiku, nagrzewanie elementów i materiałów przy pomocy 

palników gazowych, elektrycznych lub na paliwo płynne, cięcie elementów oraz 

szczególnie niebezpieczne – prowadzenie prac spawalniczych. 

 

2. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych poza wyznaczonymi na stałe 

do tego celu miejscami, jak np.: prace remontowo-budowlane z użyciem otwartego ognia  

prowadzone wewnątrz lub na zewnątrz budynku, na przyległych do niego terenach oraz 

placach, a także wszelkie inne prace remontowo-budowlane wykonywane w miejscach 

zagrożonych pożarowo lub wybuchem, należy wykonywać je w sposób uniemożliwiający 

powstanie pożaru lub wybuchu. 

 

3. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach i pomieszczeniach 

administracyjno-dydaktycznych, hotelowych, bibliotecznych, muzeum i innych nie 

wymienionych, Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji lub pracownik 

przez niego wyznaczony przy współudziale pracowników, o których mowa w pkt 4, 

zobowiązany jest do: 

 

1) oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

2) przedsięwzięcia środków zabezpieczających przed powstaniem i rozprzestrzenieniem 

się pożaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,              

w pomieszczeniach sąsiednich bocznych oraz nad i pod miejscem prowadzenia tych 

prac; 

3) wskazania osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, jej 

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4) zapewnienia wykonania tych prac wyłącznie przez  osoby upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje (np. spawacz i pomocnik); 

5) zaznajomienia pracowników wykonujących te prace z zagrożeniami pożarowymi 

występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na 

celu niedopuszczenia do powstania pożaru lub wybuchu. 

 

4. Z czynności wymienionych w pkt 3 Kierownik Działu Inwestycji, Remontów                       

i Eksploatacji lub pracownik przez niego wyznaczony i odpowiedzialny za 

przeprowadzenie tych prac przy współudziale Inspektora  ds. BHP/Ppoż. oraz pracownika 

odpowiedzialnego za budynek, np. Kierownika Domu Studenta lub pracownika Działu 

Administracyjno-Gospodarczego i pracowników wykonujących pracę, sporządza protokół 

z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. 



 

5. Przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt 1 należy przestrzegać następujących zasad: 

 

1) wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach 

przyległych (pomieszczenia przyległe na tym samym poziomie oraz w pionie powyżej 

i poniżej), a także palne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, podłogi, ściany 

działowe) oraz instalacje elektryczne, gazowe i inne zabezpieczyć przed zapaleniem; 

2) prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych 

wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace 

związane z użyciem palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone 

wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem       

w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości; 

3) sprzęt używany do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo musi być sprawny 

technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru; 

4) w miejscu wykonywania prac musi znajdować się sprzęt umożliwiający likwidacje 

wszelkich źródeł pożaru, np. gaśnice, wiadro z wodą, koc gaśniczy itp.; 

5) po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były 

wykonywane oraz rejony przyległe, np. w czasie prac spawalniczych instalacji 

centralnego ogrzewania w sali dydaktycznej, nadzorowi podlegają również sale lub 

pomieszczenia, do których lub z których instalacja ta przechodzi. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

 

 

............................................ 
      (pieczątka kom./jedn. org.) 

 

PROTOKÓŁ NR ........../........... r. 

z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych 

 

1. Miejsce prowadzenia prac: 

 

2. Opis robót: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czas pracy: Od: Do: 

Data / godzina   

4. Opis środków zapobiegawczych: 

 

5. Sprzęt gaśniczy (ilość środka gaśniczego, rodzaj): 

 

6. Wykonawcy: 

 

 

 

 

 



Lista kontrolna 
(Sposób wypełnienia tabeli: „x” – warunek spełniony,  „ o”  - nie dotyczy) 

Ustalenia ogólne 

 1 Osoby wykonujące prace znają wymagania ochrony przeciwpożarowej (ogólne oraz obowiązujące na terenie zakładu)  
 

 2 Wykonawcy prac zostali zapoznani z zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu wykonania robót 
 

 3 Sprzęt i narzędzia są sprawne i odpowiednio zabezpieczone przed możliwością zainicjowania lub rozprzestrzenienia pożaru 
 

 4 Wykonano  wszystkie zalecenia zawarte  w protokole 
 

 5 Stanowisko pracy wyposażono w wymagany sprzęt gaśniczy 
 

 6 Zapewniono drogi ewakuacji oraz dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych 
 

       Teren prowadzenia prac spawalniczych cięcia metali i innych prac z użyciem otwartego ognia (w promieniu c/n 10m) 

 7 Usunięto wszelkie dające się usunąć palne materiały i zanieczyszczenia 
 

 8 Zabezpieczono przed zapaleniem materiały palne, których nie można usunąć 
 

 9 Zabezpieczono skutecznie otwory w ścianach i stropach, studzienki ściekowe oraz wszelkie nieszczelne miejsca kanalizacji 
 

10 Stężenie palnych gazów lub par cieczy w mieszaninie z powietrzem jest niższe niż 10% ich dolnej granicy wybuchowości  

11 
Zbiornik lub odcinek instalacji objęty pracami wyłączono z pozostałej części poprzez zamknięcie zaworów i założenie zaślepek (jeżeli 
mogą tam występować gazy lub ciecze palne) 

 

12 Wyeliminowano możliwość powstania pożaru wskutek przewodnictwa cieplnego  

13 Poinformowano Zakładową Straż Pożarną o prowadzeniu prac w rejonie dozorowanym przez instalację sygnalizacji pożaru  

Prace spawalnicze 

14 Osoby wykonujące prace posiadają wymagane przepisami kwalifikacje  

15 Butle z gazami technicznymi  ustawione w pozycji pionowej (lub zbliżonej) i zabezpieczone przed przewróceniem  

16 Butle usytuowane poza zasięgiem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych  

17 Butle ustawione w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (zabezpieczone przed nagrzaniem do temperatury powyżej 350C)  

Prace dekarskie 

18 Pojemnik do podgrzewania środków do konserwacji pokryć dachowych ustawiony w odległości min,5m od budynku  

19 Pojemnik ustawiony w bezpiecznej odległości od studzienek, kanałów kablowych, itp.  

20 Zapewniono stały nadzór nad pojemnikiem z grzejącym się środkiem konserwującym  

21 Stanowisko do podgrzewania środków konserwujących wyposażono w co najmniej 2 gaśnice proszkowe 6 kg  

22 Miejsce prowadzenia prac z użyciem palnika gazowego wyposażono w co najmniej 1gaśnicę proszkową 6 kg  

23 Stosowane do prac dekarskich butle z gazem palnym  mają pojemność nie przekraczającą 11kg  

Wszelkie prace remontowo-budowlane w strefach zagrożonych wybuchem 

24 Pracownicy są wyposażeni w odzież antyelektrostatyczną i obuwie przewodzące zgodnie z obowiązującą Polską Normą  

25 Sprzęt i narzędzia są przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem  

Osoby odpowiedzialne 

Zakres odpowiedzialności Imię, nazwisko, stanowisko Podpis 

a) za przygotowanie miejsca  

prowadzenia prac: 
  

b) za kontrolę miejsca prac po ich 

zakończeniu: 
  

c) osoba nadzorująca prace:   

Decyzja Kierownika Działu UKW 
Decyzja  Imię i nazwisko               Data Podpis  

 

 

   

 

 



PROTOKÓŁ 

zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 

spisany w dniu ....................................................... 

 

1. Określenie prac pożarowo niebezpiecznych: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

2. Nazwa i określenie budynku (pomieszczenia) oraz miejsca, w którym prace mają być 

wykonane: 

      ................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................. 

  

3. Kategoria zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych 

występujących w budynku (pomieszczeniu):  

     .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w budynku 

(pomieszczeniu) lub rejonie prowadzenia prac; czynniki mogące spowodować 

rozprzestrzenienie się pożaru:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku (pomieszczenia, stanowiska, 

urządzenia , itp.) na czas wykonywania prac: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

6. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 



7. Środki i sposób alarmowania Straży Pożarnej oraz współpracowników a szczególnie 

pracowników i studentów przebywających w obiekcie: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

8. Osoby(a) odpowiedzialne(a) za całokształt zabezpieczenia przeciwpożarowego w toku 

wykonywania prac: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

9. Osoby(a) nadzorujący(a) stan bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

10. Osoby(a) zobowiązane(a) do prowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu – 

określić czasokres kontroli: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

11. Inne uwagi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

Podpisy komisji lub pracownika 

dokonującej(go) ustaleń (imię i nazwisko oraz stanowisko)  

 

1. ................................................................................. 

 

2. ................................................................................. 

 

3. ................................................................................. 

 

4. ................................................................................ 

 

 

 

 
 

 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

 

 

KSIĄŻKA 

kontroli prac pożarowo niebezpiecznych 
 

 
 

Lp. 

 

Nazwa budynku i 

pomieszczenia w 

którym wykonano 

prace 

 

Nazwa 

pomieszczenia 

(stref) 

sąsiadujących w 

pionie i poziomie 

 

Data i godz. 

rozpoczęcia 

prac oraz nr 

protokołu 

uzgodnień 

 

Godzina 

przeprowadzenia 

kontroli w toku prac, 

nazwisko i podpis 

nadzorującego lub 

kontrolującego 

 

Uwagi i polecenia 

wydane podczas 

kontroli 

 

Data i godz. 

zakończenia 

prac 

 

Data i godz. odbioru 

prac oraz 

przeprowadzonej 

kontroli – imiona i 

nazwiska 

kontrolujących 

 

Uwagi i 

podpisy osób 

przeprowadza

jących 

kontrolę - 

odbiór 

 

Data i godz. kontroli, 

uwagi oraz podpis 

osoby 

odpowiedzialnej za 

kontrolę miejsca 

pracy po jej 

zakończeniu 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


