
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

1. Co to jest pożar i jak powstaje? 
Pożar to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie 
do tego nieprzeznaczonych. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie 
spalania) jest istnienie tzw. trójkąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego 
podtrzymania: 

 materiał palny, 
 utleniacz (najczęściej powietrze), 
 źródło energii cieplnej koniecznej do zapłonu materiału palnego 

 
 
2. Grupy pożarów 

 



 
 
3. Podręczny sprzęt gaśniczy 
Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożaru w początkowej fazie jego 
rozwoju (likwidowanie pożaru w zarodku). Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega 
na działaniu jednostkowym, tj. chłodzeniu materiału palnego, bądź na odcięciu dostępu do 
niego utleniacza lub też na spełnieniu obu tych funkcji jednocześnie.  

 



4. Przykładowe rodzaje gaśnic  

 
 
 

 
 



 

5. Rozmieszczenie i oznakowanie gaśnic w obiektach 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: 

a. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, jak: 
o przy wejściach do budynków, 
o na klatkach schodowych, 
o na korytarzach, 
o przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 

b. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
(piece, grzejniki), 

c. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 
jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Warunki jakie musza być zachowane przy rozmieszczaniu gaśnic: 
a. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, 
b. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Oznakowanie gaśnic powinno być wykonane w sposób trwały i widoczny za pomocą 
piktogramów, których wzór określny jest Polskimi Normami.  

 



6. Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne  

 

 

   

7. Przeglądy, konserwacja hydrantów oraz gaśnic 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów, § 3 ust. 3 przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń 
przeciwpożarowych, do których można zaliczyć gaśnice oraz hydranty wewnętrzne i 
zewnętrzne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być 
raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z 
Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.  

 



8. Zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym  

 


