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1. WPROWADZENIE. 

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana na podstawie § 6 ust. 1 Roz-

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

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 

719) przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe określone w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961 z późniejszymi zmianami) – 

Krzysztof IZBICKI, magister inżynier pożarnictwa, Specjalista d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Zarzą-

dzania w Stanach Zagrożeń (SGSP-1779/1994, SGSP-268/2002). 

  Budynek w latach ubiegłych podlegał przebudowie i modernizacjom w ramach dosto-

sowania go do aktualnych potrzeb podmiotów wynajmujących pomieszczenia, jak również pod 

względem spełnienia wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciw-

pożarowej. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana po zakończeniu 

przebudowy i modernizacji. 

 

 

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 2.1. Określenie przeznaczenia budynku i sposobu jego użytkowania: 

Budynek numer 47 położony jest w Gdyni przy ul. Waszyngtona  34/36 na rogu ulic Derdowskiego i 

Waszyngtona i stanowi własność PHN SPV 16 PHN K Spółka z o.o. S.K.A., Aleja Jana Pawła II nr 12 

lok. V/4, 00-124 Warszawa oraz DALMOR S.A.. Zarządcą budynku jest: DALMOR Property 

Management Sp. z o.o. (81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10). 

Budynek znajduje się w ciągu zabudowy zwartej i graniczy: 

1) od północy – z ulicą Derdowskiego; 

2) od południa – z budynkiem sąsiednim (odległość 4m), budynek nr 47 z tej strony ma ścianę 

pełną o klasie odporności REI 120; 

3) od wschodu – z ulicą Waszyngtona; 

4) od zachodu – przylega do sąsiedniego budynku, pomiędzy budynkami jest ściana pełna o kla-sie 

odporności REI 120. 

Główne przeznaczenie budynku i sposób użytkowania – budynek biurowo-mieszkalny, a w szcze-

gólności: 

1) kondygnacja 1 (piwnica) – pomieszczenia techniczne i gospodarcze; 

2) kondygnacje od 2 (parter) do 6 – pomieszczenia biurowe; 

3) kondygnacja 7 – część mieszkalna. 
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Budynek posiada 3 klatki schodowe (jedna centralna i dwie w korytarzach bocznych ewakua-cyjne), 

przy czym dwie klatki schodowe w korytarzach bocznych są obudowane (REI 60) i oddzie-lone na 

każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności EI 30 – wszystkie trzy klatki schodowe posiadają 

samoczynny system oddymiania. 

Sposób użytkowania budynku jest zgodny z jego przeznaczeniem. 

 
 2.2. Określenie danych budowlanych budynku: 

Budynek posiada następującą charakterystykę budowlaną: 

1) powierzchnia użytkowa: 4731,90 m2  (dopuszczalna 5000m2), kubatura: 20 156 m3; 

2) wysokość: 21 m; ilość kondygnacji: 7,  w tym jedna podziemna; 

3) klasa odporności pożarowej „B”; 

4) specyfikacja budowlana: konstrukcja szkieletowa w układzie poprzecznym składająca się z pod-

ciągów i słupów, komunikacje zapewniają 3 klatki schodowe oraz dźwig osobowy o udź-wigu 

nominalnym 1000 kg oraz platforma schodowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne o gru-bości 69 

cm i 41 cm murowane z cegły, ściany działowe murowane o grubości 13 cm i 6 cm. 

 
 2.3. Określenie rodzaju budynku: 

Budynek nr 47 z uwagi na jego przeznaczenie i sposób użytkowania zostaje zaliczony jako ZL III + 

PM + ZL IV. 

 
 2.4. Określenie grupy wysokości budynku: 

Budynek nr 47 z uwagi na swoją wysokość (21 m) zostaje zaliczony do grupy wysokości „średnio-

wysoki” - SW. 

 
  2.5. Określenie klasy odporności pożarowej budynku i klasy odporności ogniowej poszczególnych 

elementów budynku: 

Budynek nr 47 posiada klasę odporności pożarowej „B” - budynek spełnia aktualne wymagania 

dotyczące klasy odporności pożarowej oraz klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów 

budynku. 

 
 2.6. Inne istotne informacje 

W budynku biurowo-mieszkalnym nr 47: 

1) funkcjonuje całodobowo służba ochrony (portier); 

2) nie występują materiały i substancje niebezpieczne mogące wytworzyć atmosfery wybuchowe 

oraz nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem; 
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3) wyposażenie pomieszczeń w materiały palne jest charakterystyczne dla budynków biurowo-

mieszkalnych - gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2. 

 

 

3. WYPOSAŻENIE W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY 
PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. 

3.1. Występujące w budynku urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice: 

W budynku występują następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

1) sieć hydrantów wewnętrznych 25/33/52 wraz z wyposażeniem; 

2) sieć oświetlenia awaryjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych; 

3) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu; 

4) System Sygnalizacji Pożarowej; 

5) samoczynne systemy oddymiania klatki centralnej oraz dwóch klatek schodowych ewakuacyj-

nych. 

Ponadto budynek wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic ze środkiem gaśniczym przystoso-

wanym do gaszenia możliwych do wystąpienia grup pożarów. Szczegółowe ilości i rozmieszczenie 

urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic ujęte jest w załączonych rzutach poszczególnych kondygnacji 

budynku. 

 

3.2. Sposób poddawania przeglądom technicznym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic: 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic wykonują 

firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie uprawnienia do realizacji tych czynności. Przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami i zaleceniami producentów (każdorazowo sporządzany jest protokół z ich przeprowa-

dzenia), a w szczególności: 

1) sieć hydrantów wewnętrznych – raz w roku; 

2) węże hydrantowe - podlegają próbie ciśnieniowej raz na 5 lat; 

3) sieć oświetlenia awaryjnego – raz w roku; 

4) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – raz w roku; 

5) System Sygnalizacji Pożarowej – cztery razy w roku (zgodnie z umową serwisową); 

6) samoczynne systemy oddymiania klatki centralnej oraz dwóch klatek schodowych ewakua-

cyjnych – dwa w roku (zgodnie z umową serwisową); 

7) gaśnice – raz w roku. 
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Za nadzór nad terminowością przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych odpowiadają 

odpowiednio: 

1) sieć hydrantów wewnętrznych – Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.; 

2) węże hydrantowe – Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.; 

3) sieć oświetlenia awaryjnego – Główny Specjalista d/s Energii Elektrycznej – Inżynier Ruchu DPM 

Sp. z o.o.; 

4) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - Główny Specjalista d/s Energii Elektrycznej – Inżynier Ruchu 

DPM Sp. z o.o.; 

5) System Sygnalizacji Pożarowej – Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.; 

6) samoczynne systemy oddymiania klatki centralnej oraz dwóch klatek schodowych ewakuacyj-

nych – Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.; 

7) gaśnice – Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.. 

 

 

4. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO 

ZAGROŻENIA. 

Ustalono następujące sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejsco-

wego zagrożenia: 

- ogólny dla wszystkich osób przebywających w budynku (załącznik nr 8); 

- dla Portiera Budynku nr 47 (załącznik nr 9); 

- dla Służby Ochrony w Morskiej Przystani Dalmor (załącznik nr 10); 

- dla Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor (załącznik nr 11); 

- w przypadku znalezienia ładunku wybuchowego (załącznik 12); 

- w przypadku bioterroryzmu (załącznik nr 13). 

Powyższe sposoby postępowania (załączniki od 8 do 11) wywiesza się we właściwych miejscach w 

zależności od ich zawartości merytorycznej. Natomiast załączniki nr 12 i 13 stanowią przedmiot 

szkolenia wewnętrznego. 

 

 

5. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM. 

Materiały niebezpieczne pożarowo - należy przez to rozumieć: 

a) gazy palne; 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C); 
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c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne; 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu; 

e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne; 

f)  materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji; 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 

h) materiały inne niż wymienione w lit. a÷g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub inne-

go wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 

 
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - należy przez to rozumieć wszelkie prace, w tym 

prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem, wytwarzaniem iskier 

mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do 

nich terenach oraz wszelkie prace z rozpuszczalnikami i tego typu podobnymi materiałami niebez-

piecznymi pożarowo. 

 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodo-

wać bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru, użytkownik pomieszczeń i/lub przestrze-

ni (podmiot wynajmujący): 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrze-

niania się pożaru lub wybuchu; 

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpo-

wiednie kwalifikacje; 

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 

pożaru lub wybuchu; 

6) w przypadku konieczności wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy 

dokonać odpowiedniego wpisu w „Książce kontroli prac …..” (Załącznik nr 14). 
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Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym użytkownik pomie-

szczeń i/lub przestrzeni (podmiot wynajmujący) zapewnia: 

1) zabezpieczenie przed zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w 

nim instalacje techniczne; 

2) prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub w po-

mieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych 

cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z 

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

3) w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru (sprzęt 

dodatkowy); 

4) przeprowadzenie kontroli miejsc po zakończeniu prac, w którym prace te były wykonywane oraz 

rejony przyległe; 

5) używanie do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego 

przed możliwością wywołania pożaru. 

 

U W A G A  ! 
W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym służby techniczne DPM Sp. z o.o. mają 
prawo o każdej porze kontrolować tok prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – mają prawo 
wydawania bieżących poleceń  w zakresie zabezpieczenia tych prac, a nawet wstrzymania prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowych w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa. 

 

 

6. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SRAWDZANIA. 

Warunki organizacji ewakuacji osób z budynku są spełnione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Zachowane są długości przejść ewakuacyjnych oraz dojść ewakuacyj-

nych, a klatka centralna i dwie ewakuacyjne klatki schodowe (boczne) wyposażone są w samoczyn-

ne systemy oddymiania. 

Sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji odbywa się raz na dwa lata i realizo-

wane jest poprzez praktyczne przeprowadzenie ewakuacji z wybranej części budynku, stosownie do 

założonej sytuacji powstania zagrożenia. Organizatorem praktycznego sprawdzania organizacji i 

warunków ewakuacji ludzi z budynku jest Główny Specjalista ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o.. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na co najmniej tydzień przed przeprowadzeniem ćwiczeń, 

powiadamiany jest o nich Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. 
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7. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI 

ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI. 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane są zgodnie z przepisami o bez-

pieczeństwie i higienie pracy. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadza osoba 

posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020r. 961 z późniejszymi zmianami). Szkolenia te dokumentowane są 

zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie. 

Podmioty wynajmujące pomieszczenia są zobowiązane do szkolenia swoich pracowników z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej we własnym zakresie. 

Podmioty wynajmujące pomieszczenia są zobowiązane na podstawie art. 2091 Kodeksu 

pracy do wyznaczenia osób: 

 do udzielania pierwszej pomocy; 

 do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

 

 

8. ZADANIA I OBOWIĄZKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

W Budynku nr 47 jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodo-

wać pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewa-

kuacji: 

1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów; 

2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób nie-

zgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepodda-

wanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa 

budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub 

rozprzestrzenienia ognia; 

3) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta; 

4) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia 

wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, 

których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 

373,15 K (100°C), linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 
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przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu 

elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napię-ciu 

powyżej 400 V; 

5) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 

trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 

m od żarówki; 

6) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

7) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub 

umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo 

wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowla-

nych; 

8) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych 

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej i w piwnicach; 

9) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów 

palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach; 

10) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w 

przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji; 

11) blokowanie drzwi przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne 

zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 

12) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający 

wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych; 

13) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi 

instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyjść 

ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu 

elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej, krat zewnętrznych i okiennic, które 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz 

pomieszczenia. 
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 8.1. Obowiązki i uprawnienia właściciela budynku: 

Do podstawowych obowiązków właścicielskich należy w szczególności: 

1) nadzorowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instala-

cyjnych i technologicznych; 

2) nadzorowanie wyposażenia budynku i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaś-

nice; 

3) nadzorowanie zapewnienia konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w 

sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 

4) nadzorowanie zapewnienia osobom przebywającym w budynku i na terenie, bezpieczeństwa i 

możliwości ewakuacji; 

5) nadzorowanie przygotowania budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej; 

6) nadzorowanie zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 

7) nadzorowanie przestrzegania ustalonych sposobów postępowania na wypadek powstania 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 

8) nadzorowanie utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej; 

9) nadzorowanie wyposażenia budynku, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, w prze-

ciwpożarowe wyłączniki prądu; 

10) nadzorowanie umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji (sposobów) postępowania na 

wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 

11) nadzorowanie oznakowania, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bez-

pieczeństwa dróg, wyjść i kierunków ewakuacji; miejsca usytuowania urządzeń przeciw-

pożarowych i gaśnic; miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, miejsca 

lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. 

  
8.2. Obowiązki i uprawnienia kierowników podmiotów wynajmujących pomieszczenia: 

Do podstawowych obowiązków kierowników podmiotów wynajmujących pomieszczenia należy w 

szczególności: 

1) nadzorowanie podległego personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

2) realizowanie ustaleń zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; 

3) organizowanie szkolenia dla podległego personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

4) zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

5) organizowanie przeprowadzania przeglądów gaśnic będących na wyposażeniu pomieszczeń 

wynajmowanych; 
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6) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i 

ewakuacji pracowników; 

7) uzyskania zgody DPM Sp. z o.o. w przypadku planowanych zmian w wystroju wnętrz, a w 

szczególności lokalizacji ścian działowych, zakupu i montażu wykładzin podłogowych, stawia-nia 

mebli na ciągach komunikacyjnych itp. 

 
8.3. Obowiązki i uprawnienia Zastępcy Dyrektora ds. Nadzoru Technicznego: 

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Nadzoru Technicznego DPM Sp. z o.o. 

należy w szczególności: 

1) nadzorowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instala-

cyjnych i technologicznych; 

2) nadzorowanie i zapewnienie właściwego stanu instalacji technicznych w budynku. 

 
8.4. Obowiązki i uprawnienia Głównego Specjalisty ds. Nieruchomości: 

Do podstawowych obowiązków Głównego Specjalisty ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o. należy w 

szczególności: 

1) określenie wyposażenia budynku i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaś-nice, 

w oparciu o rzuty kondygnacji w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; 

2) zapewnienie konserwacji oraz napraw gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne 

funkcjonowanie; 

3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku i na terenie, bezpieczeństwa i możliwości 

ewakuacji; 

4) wykonywanie okresowych kontroli przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w 

budynku, w tym pomieszczeń wynajmowanych; 

5) nadzorowanie terminowości przeglądów gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, za wyjąt-

kiem oświetlenia awaryjnego i Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu; 

6) organizowanie ćwiczeń; 

7) prowadzenie „Książki obiektu budowlanego” i dokonywanie w niej odpowiednich wpisów; 

8) informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowoś-ciach 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony fizycznej osób i mienia wraz z poda-niem 

propozycji ich rozwiązania. 
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8.5. Obowiązki i uprawnienia Głównego Specjalisty d/s Energii Elektrycznej – Inżyniera Ruchu: 

Do podstawowych obowiązków Głównego Specjalisty d/s Energii Elektrycznej – Inżyniera Ruchu 

DPM Sp. z o.o. należy w szczególności: 

1) nadzorowanie i zapewnienie właściwego stanu instalacji elektrycznych w budynku; 

2) organizowanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych w budynku przez osoby posiada-

jące odpowiednie uprawnienia, w tym ich właściwe udokumentowanie; 

3) zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych (oświetlenie awaryjne, 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu) w sposób gwarantujący ich sprawne i nieza-wodne 

funkcjonowanie. 

 
8.6. Obowiązki i uprawnienia Biura Zarządzania Nieruchomościami: 

Do podstawowych obowiązków biura Zarządzania Nieruchomościami DPM Sp. z o.o. należy w 

szczególności: 

1) stała aktualizacja Załącznika nr 15 do niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – „Wykaz 

podmiotów i instytucji wynajmujących pomieszczenia i przestrzenie w budynku nr 47” ze 

szczególnym uwzględnieniem podania numerów kontaktowych (alarmowych), które będą 

wykorzystywane w przypadku powstania zagrożenia w budynku; 

2) informowanie Głównego Specjalisty ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o. o planowanym wynaj-

mowaniu nowych pomieszczeń w budynku, a w szczególności przeznaczonych na cele produ-

kcyjne lub magazynowe; 

 
8.7. Obowiązki i uprawnienia Portiera Budynku nr 47: 

Do podstawowych obowiązków Portiera Budynku nr 47 należy w szczególności: 

1) zapewnienie porządku wewnętrznego i zewnętrznego; 

2) informowanie o wszystkich zdarzeniach i sytuacjach Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani 

Dalmor; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności niniejszej Instrukcji Bezpie-

czeństwa Pożarowego; 

4) w przypadku powstania zagrożenia podjęcie działań zgodnie ze sposobem postępowania 

ujętym w Załączniku Nr 9 do niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
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8.8. Obowiązki i uprawnienia Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor: 

Do podstawowych obowiązków Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor należy w 

szczególności: 

1) nadzorowanie porządku wewnętrznego i zewnętrznego poprzez Portiera Budynku nr 47 i po-

zostałe służby DPM Sp. z o.o.; 

2) informowanie o wszystkich zdarzeniach i sytuacjach służby DPM Sp. z o.o. zgodnie z odręb-nymi 

zasadami; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności niniejszej Instrukcji Bezpie-

czeństwa Pożarowego; 

4) podejmowanie niezwłocznie decyzji w sprawach określonych w niniejszej Instrukcji Bezpie-

czeństwa Pożarowego, w szczególności w sytuacjach powstania zagrożenia na terenie Budynku 

nr 47; 

5) w przypadku powstania zagrożenia podjęcie działań zgodnie ze sposobem postępowania 

ujętym w Załączniku Nr 11 do niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 
8.9. Obowiązki i uprawnienia każdej osoby/pracownika: 

Do podstawowych obowiązków każdego pracownika należy w szczególności: 

1) znajomość czynności zabronionych z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

2) znajomość organizacji i zasad ewakuacji z budynku; 

3) znajomość sposobów postępowania w przypadku powstania zagrożenia; 

4) znajomość rozmieszczenia gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz zasad ich używania; 

5) przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej; 

6) przestrzeganie ustaleń zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; 

7) zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków z zakresu ochrony przeciwpożarowej swojemu 

przełożonemu. 

 



Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Źródło: GOOGLE Drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej: Władysława IV -> Wójta Radtkego 

-> Świętojańska -> Hieronima Derdowskiego -> Jerzego Waszyngtona.

LEGENDA

Droga dojazdowa

Miejsce zbiórki do 

ewakuacji

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

IBP-01-z15

81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

1
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr

Styczeń 2021

01

Budynek VIRGO: Rzut - Plan sytuacyjny.

N

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

JRG 1 Gdynia 

Śródmieście



81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

SGSP-1779/1994

Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

2
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr 2

.

Styczeń 2021

Budynek VIRGO: Rzut - kondygnacja 1 (piwnica).

Krzysztof Izbicki

IBP-02-z15

4G

2R

4G

2R

4G

2R

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 
Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994



Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

OKNO

AWARYJNE

 

Budynek VIRGO: Rzut - kondygnacja 2 (parter). IBP-03-z15

81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

3
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr

.

Styczeń 2021

03

 

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

 

Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu

Wejście do budynku

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 



Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

4G

2R

4G

2R

Budynek VIRGO: Rzut - kondygnacja 3 (piętro I).Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

4
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr 4

.

Styczeń 2021 81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

IBP-04-z15

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 



81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

SGSP-1779/1994

Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Krzysztof Izbicki

IBP-05-z15Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

5
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr

.

Styczeń 2021

05

Budynek VIRGO: Rzut – kondygnacja 4 (piętro II).

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 



Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

6
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr

.

Styczeń 2021

06

IBP-06-z15Budynek VIRGO: Rzut – kondygnacja 5 (piętro III).

4G

2R

4G

2R

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 



Kategoria zagrożenia ludzi budynku: ZL III + PM + ZL IV. 

Wysokość budynku: 21 m (SW - średniowysoki).

Ilość kondygnacji: 7, w tym jedna podziemna i jedna mieszkalna.

Powierzchnia zabudowy: 970 m
2
.

Powierzchnia użytkowa: 4731,90 m
2
 .

Kubatura: 20 156 m
2
.

Klasa odporności pożarowej: „B” - spełniona,

Gęstość obciążenia ogniowego: poniżej 500 MJ/m
2 
charakterystyczna 

dla obiektów biurowych.

Strefy zagrożenia wybuchem: nie występują.

Występujące materiały palne: charakterystyczne dla obiektów 

biurowych.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych: 

oznaczono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Ilości osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach: oznaczono na 

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

IBP-07-z15

81-314 Gdynia, Waszyngtona 34/36

Rys:

Opracował:

Kreślił:

Data:

7
Rys. nr:

Obiekt:

Załącznik nr

.

Styczeń 2021

07

4G

2R

4G

2R

4G

2R

Budynek VIRGO: Rzut – kondygnacja 6 (piętro IV).

Krzysztof Izbicki SGSP-1779/1994

LEGENDA:

Gaśnica
Kierunek Ewakuacji

Hydrant Wyjście Ewakuacyjne

Liczba osób w 

pomieszczeniu

4G

2R

Urządzenia/Elementy 

Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej 



Załącznik nr 8 do Instrukcji 

 Bezpieczeństwa Pożarowego 

S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

 

Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest niezwłocznie: 

 powiadomić o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu wszystkie osoby znajdujące 

się w najbliższym sąsiedztwie, 

 uruchomić najbliższy ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy SSP), 

 powiadomić Portiera podając: 

- gdzie się pali – nazwa pomieszczenia, kondygnacja itp. 

- co się pali, 

- czy jest zagrożone życie ludzkie, 

 powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego, 

 przystąpić do udzielania pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym, 

 przystąpić do ewakuacji osób z pomieszczeń, w których powstał pożar, które znajdują 

się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście  

lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar, 

 przystąpić do gaszenia pożaru gaśnicami, 

 w miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe przedmio-

ty przed pożarem lub osobami postronnymi. 

 

Po przybyciu jednostki ochrony przeciwpożarowej należy złożyć krótką informację o do-

tychczasowym przebiegu akcji – od tego momentu kierowanie akcją przejmuje Kierujący 

Działaniem Ratowniczym z jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
 

 

T E L E F O N Y   A L A R M O W E 

PORTIER BUDYNKU NR 47 wewnętrzny: 225 

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 999 lub 112 

POLICJA 997 lub 112 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
Wersja: 01/2021 



Załącznik nr 9 do Instrukcji 

 Bezpieczeństwa Pożarowego 

S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

dla Portiera Budynku nr 47 
 
W przypadku zauważenia lub wpłynięcia informacji o powstaniu zdarzenia Portier jest 

zobowiązany do podjęcia następujących czynności: 

 powiadomić Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor podając: 

- gdzie się pali – nazwa budynku, kondygnacja itp. 

- co się pali, 

- czy jest zagrożone życie ludzkie, 

 powiadomić Ochronę Portu w Morskiej Przystani Dalmor o zdarzeniu, 

 powiadomić o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu wszystkie osoby znajdujące 

się w najbliższym sąsiedztwie, 

 powiadomić telefonicznie wszystkie podmioty zgodnie z załącznikiem nr 15 do Instru-

kcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

 przygotować wyjścia z budynku do ewakuacji osób z budynku, 

 nie wpuszczać żadnych osób do budynku, 

 na bieżąco informować Dyspozytora Portu „w Morskiej Przystani Dalmor o aktualnej 

sytuacji. 
 

Po przybyciu jednostki ochrony przeciwpożarowej należy złożyć krótką informację o do-

tychczasowym przebiegu akcji – od tego momentu kierowanie akcją przejmuje Kierujący 

Działaniem Ratowniczym z jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

T E L E F O N Y   A L A R M O W E 

DYSPOZYTOR PORTU 
w Morskiej Przystani Dalmor 

wewnętrzny: 425 
komórkowy: 501 015 801 

OCHRONA PORTU 
w Morskiej Przystani Dalmor wewnętrzny: 418 

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 999 lub 112 

POLICJA 997 lub 112 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
Wersja: 01/2021 



Załącznik nr 10 do Instrukcji 

 Bezpieczeństwa Pożarowego 

S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

dla Służby Ochrony w Morskiej Przystani Dalmor 

 

W przypadku zauważenia lub wpłynięcia informacji o powstaniu zdarzenia Służba 

Ochrony w Morskiej Przystani Dalmor jest zobowiązana do podjęcia następujących 

czynności: 

 powiadomić o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu wszystkie osoby znajdujące 

się w najbliższym sąsiedztwie, 

 powiadomić Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor podając: 

- gdzie się pali – nazwa obiektu, adres, kondygnacja itp. 

- co się pali, 

- czy jest zagrożone życie ludzkie, 

 przystąpić do udzielania pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym, 

 przystąpić do ewakuacji osób z pomieszczeń, w których powstał pożar, które znajdują 

się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście  

lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar, 

 przystąpić do gaszenia pożaru gaśnicami, 

 w miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe przedmio-

ty przed pożarem lub osobami postronnymi. 

 

Po przybyciu jednostki ochrony przeciwpożarowej należy złożyć krótką informację o do-

tychczasowym przebiegu akcji – od tego momentu kierowanie akcją przejmuje Kierujący 

Działaniem Ratowniczym z jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
 

T E L E F O N Y   A L A R M O W E 
DYSPOZYTOR PORTU 

w Morskiej Przystani Dalmor 
wewnętrzny: 425 

komórkowy: 501 015 801 
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 999 lub 112 

POLICJA 997 lub 112 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
Wersja: 01/2021 



Załącznik nr 11 do Instrukcji 

 Bezpieczeństwa Pożarowego 

S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

dla Dyspozytora Portu w Morskiej Przystani Dalmor 
 
W przypadku wpłynięcia informacji o powstaniu zdarzenia Dyspozytor Portu w Morskiej 

Przystani Dalmor jest zobowiązany do podjęcia następujących czynności: 

 powiadomić STRAŻ POŻARNĄ podając: 

- gdzie się pali – nazwa obiektu, adres, kondygnacja itp. 

- co się pali, 

- czy jest zagrożone życie ludzkie, 

 powiadomić będące w dyspozycji służby DPM Sp. z o.o. o zdarzeniu i konieczności 

udania się na miejsce zdarzenia w zależności od występującej sytuacji, 

 powiadomić Ochronę Portu w Morskiej Przystani Dalmor o zdarzeniu i konieczności 

udania się na miejsce zdarzenia w zależności od występującej sytuacji, a w szcze-

gólności w przypadku ewakuacji osób, 

 koordynować działania ratownicze do czasu przybycia jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, 

 powiadomić o zdarzeniu Specjalistę ds. Nieruchomości DPM Sp. z o.o., 

 powiadomić o zdarzeniu osoby funkcyjne DPM Sp. z o.o.. 

 
Po przybyciu jednostki ochrony przeciwpożarowej należy złożyć krótką informację o 

dotychczasowym przebiegu akcji – od tego momentu kierowanie akcją przejmuje 

kierownik działań ratowniczych z jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

 

T E L E F O N Y   A L A R M O W E 
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 999 lub 112 

POLICJA 997 lub 112 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
OCHRONA PORTU 

w Morskiej Przystani Dalmor wewnętrzny: 418 
Wersja: 01/2021 
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S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO 

 

 

1. Alarmowanie: 

1) Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła  

w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, 

jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego i Dyspozytora 

Portu; 

2) Policję powiadamia Dyspozytor Portu; 

3) Zawiadamiając Policję należy podać: 

- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy 

prowadzić w/g wskazówek w dalszej części niniejszego SPOSOBU POSTĘPOWANIA, 

- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym, 

- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko, 

- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia. 

 

2. Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego: 

1) Do czasu przybycia Policji akcją kieruje wyznaczona osoba przez Dyspozytora Portu; 

2) Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy  

w tych pomieszczeniach znajdują się: 

- przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich 

użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby np. 

interesantów, gości itp.), 

- ślady przemieszczania się elementów wyposażenia pomieszczeń, 

- zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem  

w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów 

zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.); 

3) Pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, toalety itp. powinny 

być również sprawdzone przez pracowników; 

4) Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których – w ocenie użytkowników – 

wcześniej nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie 

wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić Dyspozytora Portu; 
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Strona 2 z 3 

5) W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów 

(rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu 

przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać,  

iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły 

nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej 

sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu 

przed przybyciem Policji; 

6) Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 

 

3. Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna zlokalizowanych ładunków wybuchowych: 

1) Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej kierujący akcją 

powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca 

zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty 

newralgiczne w obiekcie; 

2) Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a dotychczasowy 

kierujący akcją winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia; 

3) Na wniosek policjanta kierującego akcją, osoba wyznaczona przez Dyspozytora Portu 

podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników, interesantów i innych osób z obiektu – o 

ile wcześniej to nie nastąpiło; 

4) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych 

oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się 

uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specja-

listycznych środków technicznych; 

5) Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt osobie 

wyznaczonej przez Dyspozytora Portu. 

 

4. Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu bomby: 

1) Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informacje) 

powinien starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając maksymalnie czas jej trwania; 

2) W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgła-

szającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podło-

żonym ładunku wybuchowym. W tym celu należy zadawać następujące pytania: 

- gdzie podłożono bombę ? 

- dlaczego bomba została podłożona ? 

- jak ona wygląda ? 

- kiedy nastąpi wybuch ? 
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- jakie warunki muszą być spełnione, by nie doszło do wybuchu bomby ? 

3) Przyjmujący zgłoszenie, w miarę możliwości, powinien spisać poniższe dane: 

- dokładna treść zgłoszenia, 

- płeć i wiek zgłaszającego, 

- głos i język zgłaszającego, 

- odgłosy w tle rozmowy, 

- uwagi dodatkowe. 

4) Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranienie osób pos-

tronnych w wyniku wybuchu. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

1) Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych nie wolno 

lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym 

Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia. 

2) Powinno się na bieżąco organizować szkolenie pracowników w zakresie niniejszego 

SPOSOBU POSTĘPOWANIA. Z treścią niniejszego SPOSOBU POSTĘPOWANIA 

należy zapoznać wszystkich pracowników. 
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S P O S Ó B     P O S T Ę P O W A N I A 

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BIOTERRORYSTYCZNEGO 

 

INFORMACJE  WSTĘPNE 

Podejrzane listy lub przesyłki mogą posiadać charakterystyczne cechy: 

 nie ostemplowana przesyłka od nieznanego nadawcy, 

 ręcznie, niedbale wypisany adres, 

 opakowanie przetłuszczone, zabarwione lub nasączone substancją zapachową, 

 brak zwrotnego adresu, 

 dodatkowy lub nie spotykany materiał chroniący zawartość przesyłki, takim materiałem 

mogą być na przykład taśmy oklejające przesyłkę, siatki, żyłki, ramki wzdłuż krawędzi 

koperty, 

 nieuzasadnione i niespodziewane oznakowanie przesyłek napisami typu „Do rąk włas-

nych”, „Poufne”, „Dostarczyć osobiście”. 

 

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA  Z  PRZESYŁKAMI  NIEOTWARTYMI 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może zawierać niebezpieczną 

substancję należy podjąć następujące działania: 

 nie wstrząsać i nie próbować jej opróżniać, 

 umieścić przesyłkę w plastikowej torbie lub w innym opakowaniu podobnego typu w celu 

zabezpieczenia przed uwolnieniem się zawartości, 

 powiadomić Dyspozytora Portu o zaistniałym podejrzeniu, 

 opuścić pokój, zamknąć drzwi od pomieszczenia, 

 umyć ręce wodą z mydłem, 

 postępować zgodnie z poleceniami szefa firmy lub osoby go zastępującej. 

 

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA  Z  PRZESYŁKAMI  OTWARTYMI 

W przypadku wysypania się z przesyłki nieznanej substancji (lub jej dotknięcia) należy podjąć 

następujące działania: 

 nie próbować ścierać, 

 natychmiast przykryć powierzchnię z rozsypaną substancją niewiadomego pochodzenia 

np. ubraniem, papierem, gazetą płachtą folii, kocem itp., 

 zamknąć okna i wyłączyć klimatyzację lub wentylację, 

 powiadomić Dyspozytora Portu o zaistniałym zdarzeniu, 

 opuścić pokój, zamknąć drzwi od pomieszczenia, 
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 umyć się pod prysznicem, stosować wodę lub wodę z mydłem, 

 sporządzić listę osób, które mogły mieć kontakt z substancją, 

 postępować zgodnie z poleceniami Dyspozytora Portu lub osoby przez niego 

wyznaczonej. 

 

INFORMACJE  DODATKOWE 

 Czynności związane z powiadamianiem odpowiednich służb i innych instytucji o fakcie 

wystąpienia prawdopodobieństwa ataku bioterrorystycznego realizuje Dyspozytor Portu 

lub osoba przez niego wyznaczona. 

 Czynności związane z podejmowaniem przesyłki zawierającej potencjalnie niebezpieczną 

substancję koordynuje Dyspozytor Portu lub osoba przez niego wyznaczona 

współdziałając z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz z Państwową 

Inspekcją Sanitarną. 

 Czynności związane z dezynfekcją pomieszczeń i pokoi po podjęciu przesyłki nie otwartej 

oraz w przypadku otworzenia przesyłki należą do Dyspozytora Portu lub osoby przez 

niego wyznaczonej zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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KSIĄŻKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 
 

NAZWA 
POMIESZCZENIA, 

BUDYNKU, TERENU 

ROZPOCZĘCIE PRAC 
NIEBEZPIECZNYCH ZGODA NA 

ROZPOCZĘCIE 
PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH 

KONTROLA TOKU PRZEPROWADZANIA 
PRAC NIEBEZPIECZNYCH DATA 

I GODZINA 
ZAKOŃCZENIA 

PRAC 

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU 
PRAC NIEBEZPIECZNYCH 

DATA 
I 

GODZINA 

IMIONA I NAZWISKA 
OSÓB 

WYKONUJĄCYCH 
PRACE 

DATA 
I 

GODZINA 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 

KONTROLUJACEJ 

UWAGI I 
POLECENIA 

DATA 
I 

GODZINA 

IMIĘ I NAZWISKO 
OSOBY 

KONTROLUJĄCEJ 
UWAGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Wersja: 01/2021 
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WYKAZ PODMIOTÓW 

WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA I PRZESTRZENIE W BUDYNKU NR 47
(Uwaga - wykaz tylko w wersji wydrukowanej IBP)

Wykaz podmiotów tylko w egzemplarzu wydrukowanym.



KARTA AKTUALIZACJI/INFORMACJI 
INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO NUMER 47 

(81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36). Data opracowania IBP: styczeń 2021r. 

Lp. ZAKRES ZMIAN/UWAGI/OPINIE OSOBA DOKONUJĄCA WPISU 

   

   

   

   

   

   

 


