
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu PWPW S.A., ul. R. Sanguszki 1,  
- aktualizacja - 

————————————————————————————————————— 
Załącznik nr 6 

 
WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH PO ŻAROWO 

 
1) Prace niebezpieczne pożarowo, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone 

poza wyznaczonym na stałe do tego miejscem, takie jak prace remontowo-budowlane 
związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do 
nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane 
wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem należy prowadzić w sposób 
uniemożliwiający powstanie pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia. 

2) Najczęściej prowadzone prace niebezpieczne pożarowo to wszelkie prace z otwartym 
ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub ogrzewanie tj. spawanie, cięcie, 
podgrzewanie instalacji i urządzeń, podgrzewanie lepiku oraz smoły, suszenie substancji 
palnych itp. 

3) Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie PWPW S.A. pod 
warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących 
przed i w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac. 

4) Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących 
zasad: 
1. wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach 

przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim 
instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem, 

2. w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację 
wszelkich źródeł pożaru, 

3. niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 
w pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane są prace  
z zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na: 

• klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych; 
• szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiałów palnych; 
• zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy 

zastosowaniu materiałów palnych; 
• montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych, 
4. dążyć do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez 

wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń, 
5. na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne 

jedynie w ilości umożliwiającej utrzymanie ciągłości pracy, 
6. zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany 

w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach, 
7. pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 
8. po zakończeniu pracy wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć 

lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich 
substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

9. ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, 
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,                                                                                                                  

5) Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo, osoby które je wykonują powinny 
przede wszystkim: 
1. ocenić zagrożenie pożarowe występujące w miejscu ich wykonywania oraz w jego 

otoczeniu, biorąc pod uwagę to, jakie materiały i substancje łatwo zapalne lub 
wybuchowe tam występują, 
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2. dokonać oględzin i ustalić ewentualne możliwości przedostania się iskier lub płomienia 

do pomieszczeń sąsiednich tak w poziomie jak i w pionie, 
3. ustalić rodzaj zabezpieczeń mających na celu niedopuszczenie do powstania 

i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu, 
4. zapoznać się z lokalizacją technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego 

i instalacji gaśniczych (przyciski pożarowe, urządzenia  gaśnicze, hydranty pożarowe 
itp.) w obrębie wykonywania prac, 

5. powiadomić o wykonywaniu prac osobę odpowiedzialną za rejon na którym praca 
będzie wykonywana (kierownika komórki organizacyjnej, brygadzistę, kierownika 
zmiany), 

6. powiadomić o wykonywaniu prac osoby zatrudnione w tym rejonie i w jego 
sąsiedztwie, 

7. przygotować odpowiednio miejsce wykonywania prac pod względem bezpieczeństwa 
pożarowego. 

6) Przygotowanie miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo polega 
w szczególności na: 
1. usunięciu z pomieszczenia lub miejsca wykonywania prac wszelkich materiałów 

palnych lub wybuchowych w celu ograniczenia zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, 

2. zabezpieczeniu materiałów palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość jest 
niemożliwe, przed działaniem odprysków spawalniczych poprzez osłonięcie ich np.: 
arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp., 

3. uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przepustów instalacyjnych 
(elektrycznych, wentylacyjnych, technologicznych), 

4. wyposażeniu miejsca wykonywanych prac w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica 
proszkowa lub śniegowa, hydronetka wodna, koc gaśniczy), 

5. wyposażeniu miejsca wykonywania prac w pojemnik z wodą przeznaczone na odpadki 
rozgrzanych elektrod i drutu spawalniczego. 

7) Osoba wykonująca prace niebezpieczne pożarowo powinna w szczególności: 
1. posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, 
2. wykonać wszystkie czynności związane z rozpoznaniem warunków występujących  

w miejscu wykonywania prac jak i przygotowaniem miejsca pod względem 
bezpieczeństwa pożarowego, 

3. zapoznać z tymi warunkami swoich współpracowników (pomocników) oraz inne osoby 
pracujące w pobliżu  prowadzonych prac niebezpiecznych pożarowo, 

4. przerwać prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków mogących 
spowodować powstanie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

5. posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące działania i sposobu użycia podręcznego 
sprzętu gaśniczego, 

6. sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone 
przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru; 

7. znać zasady postępowania w przypadku powstania pożaru; 
8. sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo; 
9. ściśle przestrzegać wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego 

rodzaju prac niebezpiecznych; 
10. sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone  

w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego; 
11. rozpocząć prace niebezpieczne pożarowo tylko po otrzymaniu zezwolenia, względnie 

na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem pracy; 
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12. poinstruować pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla 

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo, 
13. przerwać pracę w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 

powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu, 
14. meldować bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych 

pożarowo oraz meldować o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego 
w czasie wykonywania prac. 

8) Osoba upoważniona do zlecenia wykonywania lub nadzorowania prac niebezpiecznych 
pożarowo (kierownik komórki organizacyjnej PWPW S.A. zatrudniającej spawaczy lub 
pracownik komórki właściwej ds. inwestycji i remontów budowlanych w PWPW S.A. 
nadzorujący wykonywanie przez firmy zewnętrzne prac remontowo-budowlanych, 
modernizacyjnych, instalacyjnych itp.) obowiązana jest przed wydaniem zgody na 
wykonywanie tych prac do kontroli wykonania czynności zawartych w pkt. 5 i 6 oraz 
prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem przez osoby wykonujące prace postanowień 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

9) Każda osoba wykonująca na terenie obiektu PWPW S.A. prace niebezpieczne pożarowo, 
przed ich rozpoczęciem obowiązana jest do zgłoszenia ich telefonicznie do dowódcy 
Stanowiska Monitoringu i Kierowania (SMiK) pod numer telefonu 2500 celem ich 
zaewidencjonowania i skontrolowania miejsca pod względem bezpieczeństwa pożarowego 
przez pracownika SMiK (należy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, firmę i orientacyjny 
czas wykonywania) oraz uzyskania zgody na ich wykonywanie. 

10) Rozpoczęcie pracy może nastąpić po uzyskaniu na to zgody od pracownika SMiK lub 
pracownika Służby Ochrony. 

11) Kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. inwestycji i remontów budowlanych oraz 
pozostali kierownicy komórek organizacyjnych na zlecenie których będą wykonywane 
prace niebezpieczne pożarowo, zobowiązani są do zapoznania pracowników firm 
zewnętrznych wykonujących na terenie PWPW S.A. wszelkie prace remontowo–
budowlane, modernizacyjne, instalacyjne, naprawcze itp. z zasadami opisanymi 
w niniejszym załączniku  oraz wniesienie określonego w tym zakresie zapisu do treści 
zawieranych z firmami zewnętrznymi umów na różnego rodzaju roboty i usługi. 

12) Zakończenie wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy zgłosić do SMiK, 
celem przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa pożarowego miejsca tych prac oraz jego 
otoczenia przez obsługę SMiK. 

13) Pracownik SMiK podejmuje decyzję co do częstotliwości kontroli sprawdzającej miejsca, 
w którym prace niebezpieczne pożarowo są/były wykonywane w obiektach, przy czym 
zobowiązany jest do co najmniej dwukrotnego sprawdzenia miejsca wykonywania prac 
niebezpiecznych pożarowe, tj. przed ich rozpoczęciem i wydaniem zgody oraz po 
zakończeniu prac. 

14) Podręczny sprzęt gaśniczy do zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca wykonywania 
prac niebezpiecznych pożarowo zapewnia wykonawca tych prac. 

 
 

 


