
REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi jak i mienia, na podstawie art. 4  
ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24. 07. 2001 r. (Dz. Ust Nr. 81, poz. 351) 
ustala się następujące zasady postępowania obowiązujące wynajmującego HWS 
URANIA. 
 
I.  W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego zabrania się wykonywania 

czynności, które mogą  spowodować pożar, a w szczególności: 

1. Używania ognia otwartego i  palenia tytoniu, 
2. Przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

 urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą 
nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100o C 

 linii kablowych o napięciu powyżej 1 KW, przewodów uziemiających 
oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 

3. Użytkowania uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 
elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na palnym 
podłożu, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta, 

4. Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 
materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co 
najmniej 0,05m od żarówki, 

5. Instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, 
takich jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na 
palnym podłożu, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 
zapaleniem, 

6. Garażowania pojazdów silnikowych w obiekcie i pomieszczeniach nie 
przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i 
nie odłączono na stale zasilania akumulatorowego pojazdu, 

7. Posiadania oraz handlu materiałami niebezpiecznymi  pożarowo mogącymi 
wywołać panikę wśród publiczności, takimi jak: kwasy, ługi, materiały 
pirotechniczne, itp. 

 

II. W obiekcie zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować 
rozprzestrzenienie się pożaru, utrudnienie prowadzenia działania  
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 
1. Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji, 
2. Ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających 

ewakuację, 
3. Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 

natychmiastowe użycie, 
4. Uniemożliwiania lub ograniczanie dostępu do: 

 urządzeń przeciwpożarowych (szafek z wewnętrznymi  hydrantami), 

 instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa pożarowego 

 wyjść ewakuacyjnych, 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego 

 podręcznego sprzętu gaśniczego (powinien być zapewniony dostęp 

o szerokości co najmniej 1 m) 



III. Ponadto wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania następujących 

zasad: 

1. Zapewnienia dojazdu do hali dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowia 
ratunkowe, itp.), 

2. Zaznajomienia służb ochrony z rozmieszczeniem punktów 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, podręcznego sprzętu gaśniczego 
i innych urządzeń przeciwpożarowych, 

3. Zaznajomienia wszystkich swoich pracowników jak i osoby współpracujące   
z zachowaniem na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia, obsługą 
urządzeń wymienionych powyżej oraz instrukcją alarmowania, 

4. Osoba prowadząca imprezę powinna znać zasady ogłoszenia ewakuacji z 
obiektu i kierowaniem ludźmi w czasie ewakuacji, 

5. Sprawdzenia działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bezpośrednio 
przed  imprezą. 

 
IV.  Do obiektu można wprowadzić maksymalnie 2390 osób, według 

następującego schematu: 

1. W czasie imprezy z wykorzystaniem dwóch trybun i parkietu: 

 trybuna duża - 1606 osób, 

 trybuna mała - 304 osób, 

 parkiet - 480 osób (na krzesłach nieruchomych – 8 rzędów po 60 

krzeseł połączonych, podzielonych dwoma przejściami ewakuacyjnymi 

o szerokości 2m), lub:                                                                                                                                                    

 parkiet - 200 osób (na krzesłach ruchomych – 4 rzędy po 50 krzeseł, 

podzielonych jednym przejściem ewakuacyjnym o szerokości 2 m) 

2. W czasie imprezy z wykorzystaniem dużej trybuny i parkietu: 

 trybuna duża - 1606 osób, 

 parkiet - 480 osób (na krzesłach nieruchomych – 8 rzędów po 60 

krzeseł połączonych, podzielonych dwoma przejściami ewakuacyjnymi 

o szerokości 2 m), lub: 

 parkiet - 200 osób (na krzesłach ruchomych – 4 rzędy po 50 krzeseł,  

podzielonych jednym przejściem ewakuacyjnym o szerokości 2 m). 

3. W czasie imprezy z wykorzystaniem wyłącznie parkietu: 

 parkiet - 1200 osób 

 

V.  Przeglądu obiektu po zakończeniu imprezy dokonuje się przez sprawdzenie: 

1. Czy nie został zaprószony ogień, 
2. Czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone i odłączone od 

gniazd podstawowych, 
3. Czy  na instalacjach elektrycznych i ogrzewczych nie pozostawiono 

materiałów palnych, 
4. W przypadku organizowania imprezy o charakterze targowym  wynajmujący 

zobowiązuje poddzierżawców do posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego 
oraz stosowania się do zaleceń kierownictwa hali i inspektorów straży 
pożarnych. 

 



UWAGA  ! 

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów przeciwpożarowych jest 
przestępstwem bądź wykroczeniem powodującym odpowiedzialność karną, 
w zależności od rodzaju i skutków danego czynu – na podstawie art. 160 kodeksu 
karnego, bądź art. 62 kodeksu wykroczeń 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2014 r. 
             

 

   

           Kierownik HWS URANIA 

                                                                                        Wiesław Tomaszewski 

 


	REGULAMIN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

