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PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  

 (Dz. U. z 2017r. Nr 1169, poz. 736); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

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

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2117). 
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1. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego dokumentu jest opracowanie procedur uruchamiania automatycznego urządzeń 

przeciwpożarowych w obrębie Hali Segregacji Odpadów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych.  

W zakres opracowania wchodzi wyłącznie określenie zasad współdziałania poszczególnych 

urządzeń i instalacji w przypadku powstania pożaru w obiekcie, wynikających z poszczególnych 

branż instalacyjnych. 

Scenariusz oparto na założeniach wynikających z doboru technicznych środków bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu określonych w ramach opracowanego projektu budowlanego. Powyższy 

scenariusz należy uzgodnić z właścicielem i/lub zarządcą obiektu, a w przypadku zmian należy 

przedmiotowy dokument uzupełnić lub go zmodyfikować. 

Pożar w budynku zawsze powoduje zagrożenie dla życia ludzi lub straty materialne. W związku  

z powyższym koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu musi zawierać odpowiednie 

algorytmy współdziałania systemów technicznych (przeciwpożarowych i bytowych) ściśle 

uzależnione od możliwych scenariuszy pożarowych, które mogą wystąpić w budynku. Odpowiednia 

reakcja systemów technicznych na pożar w budynku umożliwia uzyskanie optymalnego poziomu 

bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.   

2. Charakterystyka pożarowa budynku 

Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Machnaczu, na działkach ewidencyjnych 189/3, 189/4, 190/2, 192/2,                     

obręb 0015 Machnacz. Właścicielem działek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                  

"Saniko" Spółka z o.o. ZUOK leży w odległości ok. 9 km na zachód od miasta Włocławka.  

Zakres inwestycji, obejmuje wykonanie następujących obiektów i elementów 

zagospodarowania terenu: 

 hali sortowni odpadów (rozbudowa i przebudowa obiektu istniejącego), 

 zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (przebudowa i rozbudowa fragmentu instalacji), 

 zewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej wraz ze zbiornikiem odcieków. 

Hala sortowni odpadów posiada instalacje wewnętrzne sanitarne: wodociągową  (w tym hydrantową), 

kanalizacji deszczowej i odciekowej, wentylacji, a także instalacje elektroenergetyczne (w tym 

oświetleniową). W ramach inwestycji przewiduje się: 

- przebudowę części kanalizacji deszczowej kolidującej z obszarem rozbudowy, 

- przebudowę instalacji wodociągowej hydrantowej, 

- przebudowę instalacji wentylacyjnej, 

- przebudowę instalacji elektrycznych i energetycznych. 
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Hala segregacji odpadów 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

Nowoprojektowana część hali segregacji  składa się z trzech wydzielonych konstrukcyjnie 

prostokątnych części, stanowiącą jedną całość pod względem użytkowym i funkcjonalnym  ze sobą 

i z dotychczas istniejącą częścią hali.  

Budynek hali segregacji to obiekt jednokondygnacyjny o wym. 84,12 x 32,94 m   wraz z dwoma 

wiatami 7,06 x 30,60 m + 10,00 x 8,52 m,  podzielony na 3 części: halę i przylegające 2 wiaty. 

W części halowej, wydzielone są pomieszczenia części socjalnej dwukondygnacyjnej: parter oraz 

piętro i części technicznej jednokondygnacyjnej. 

Urządzenia technologiczne - linie segregacji odpadów wraz z kabinami segregacji  jako miejscami 

pracowników pracujących przy segregacji odpadów stanowią wyposażenie hali   w urządzenia 

techniczne niebudowlane i będą dostarczane w całości przez dostawcę technologii i nie stanowią 

elementów niniejszego projektu. Założenia technologiczne przedstawiono w projekcie 

technologicznym, stanowiącym odrębne opracowanie. 

Wejścia pracowników pracujących w hali zaprojektowano z 3-ch stron z wyłączeniem ściany bocznej 

hali segregacji od osi 1.  

Rozbudowę i przebudowę hali segregacji zaprojektowano zgodnie z decyzją  o środowiskowych 

uwarunkowaniach znak BI.6220.2.2017 z dnia 12.07.2017r. wydaną przez Burmistrza Brześcia 

Kujawskiego. Obiekt jest częścią Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu i nawiązuje  do pozostałych obiektów na terenie zakładu. 

ZATRUDNIENIE  

Przewidywane (w dostosowaniu do układu technologicznego) zatrudnienie po projektowanej 

rozbudowie hali nie zmienia się, w stosunku do obecnego, wobec czego część socjalna pozostaje 

niezmienna i nie stanowi części niniejszego opracowania.  

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

Hala segregacji to obiekt jednokondygnacyjny, jedno- i dwunawowy o kształcie 4-ch 

połączonym prostokątów, o wymiarach 84,12 x 12,18 m + 75,60 x 20,76 + 30,76 x 8,52 m               + 

30,60 x 7,06 m. Rozpiętość hali w osiach 20,5 + 11,7 m. Rozstaw osiowy ram: 7 x 7,50 m               + 

1 x 8,18 m + 1 x 7,90 m.  

 Projektowana hala jest obiektem nieocieplanym. Poziom ±0,00 dla hali segregacji 

wyznaczono = 73,65 m n.p.m. i jest on poziomem posadzki hali. 

Konstrukcja rozbudowywanej hali zaprojektowana została jako systemowa odpowiedniego 

producenta, jako niezależna od istniejącej konstrukcji stalowej, posadowiona na osobnych 

fundamentach. 
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3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

HALA SORTOWNI wraz z wiatami 

• Powierzchnia zabudowy  2 923,91 m2 

• Powierzchnia użytkowa 2 835,67 m2 

• Powierzchnia wewnętrzna     2 855,98 m2 

• Ilość kondygnacji    1 

• Wysokość    13,23 m - średniowysoki 

Odległość od obiektów sąsiadujących 

Halę sortowni odpadów wraz z wiatą jest usytuowana w sąsiedztwie istniejącej wiaty                          

wraz z przylegającymi do niej magazynami. 

Ściana zewnętrzna hali sortowni odpadów znajduje się w odległości: 

- 14,30 m od ściany zewnętrznej istniejącego magazynu 

- 20,30 m od ściany zewnętrznej istniejącej wiaty  

Zgodnie z w/w Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obciążenie ogniowe w wiacie oraz 

przylegających do niej magazynach nie przekracza 500 MJ/m². 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W hali oraz przylegającej do hali wiacie będzie się odbywać sortowanie mechaniczne odpadów 

zmieszanych za pomocą urządzeń technologicznych i czasowe magazynowanie ich w obrębie hali i 

wiaty. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w hali sortowni odpadów wraz z wiatą  wynosi 

< 500 MJ/m2.   

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Nie przewiduje się występowania stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
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Podział obiektu na strefy pożarowe 

Hala segregacji wraz z wiatami stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewn. 2 710,85 m² 

i powierzchnia ta nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 20 000 m². 

Istniejąca część socjalna stanowi odrębną strefę pożarową. 

Hala segregacji oddzielona została od części socjalnej  ścianami oddzielenia przeciwpożarowego 

o parametrach wg  pkt.2.12.6.  niniejszego opisu technicznego. 

Część techniczna obejmująca pomieszczenia  rozdzielni NN oraz komorę  trafo stanowi odrębną 

strefę pożarową 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla  hali sortowni odpadów wraz z wiatą  (PM) jest określona 

przez jej klasyfikację użytkową oraz wysokościową i zgodnie z warunkami technicznymi jest to klasa 

E. 

Wszystkie nowe elementy budynku  zaprojektowano jako co najmniej nierozprzestrzeniające ognia 

/NRO/. Świetliki dachowe z poliwęglanu NRO. 

Układ warstw przekrycia dachu powinien posiadać klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia                     

dla elementów wewnętrznych oraz nierozprzestrzeniania ognia od zewnątrz (BroofT1). Układ warstw 

ścian zewnętrznych powinien posiadać klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia zarówno jak dla 

elementów wewnętrznych jak i dla ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od zewnątrz. 

Zgodnie z zapisem  §210 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie: części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od 

fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki, halę sortowni 

wydzielono od istniejącej części socjalnej ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej 

odporności ogniowej REI60.  Elementy głównej konstrukcji hali – ramy w osiach 5 i 6 zostaną 

zabezpieczone wg wybranego systemu do wymaganej odporności ogniowej R60. 

Drzwi oraz okna w ścianach oddzielenia pożarowego o wymaganej odporności ogniowej EI30 i EI60. 

Warunki ewakuacji 

Warunki ewakuacji z hali sortowni zakwalifikowanej do PM Qd < 500 MJ/m2 będą spełniać 

następujące wymagania:  

− w wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń lub na drogach ewakuacyjnych, nie będą stosowane 

drzwi rozsuwane, podnoszone lub obrotowe,  
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− przejścia ewakuacyjne nie będą prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia,  

− długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach, nie będą przekraczać: 100 m  

w przypadku pomieszczeń o wysokości powyżej 5 m:  

− szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach będzie wynosić co najmniej 0,9 m,  

− z pomieszczeń o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, będą zapewnione co najmniej 2 wyjścia 

ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m,  

− szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, będzie wynosić co 

najmniej 0,9 m. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna w obiekcie będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

wyłączający dopływ prądu elektrycznego za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych, których 

działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo – 

gaśniczych.  

Instalacja piorunochronna  

Budynek jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 

odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

Instalacja wentylacyjna 

W budynku planuje się instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej. Przewody 

wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych.  

Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

Hala sortowni będzie wyposażona w następujące urządzenia przeciwpożarowe:  

- system sygnalizacji pożarowej wraz z monitoringiem pożarowym - ochrona całkowita obiektu,  

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne 52 z wężem płasko składanym),  

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy 

Wyposażenie w gaśnice w strefie pożarowej na każde 300 m2 – 2 kg (lub 3 dm3) masy środka 

gaśniczego zawartego w gaśnicach. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 

przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30m. Budynek należy 

wyposażyć w gaśnice proszkowe  do gaszenia pożarów grup A, B, C.  
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Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy pożarowej wynosi 20 dm3/s, 

które zostanie zapewnione przez zbiornik przeciwpożarowy  z punktem poboru wody na cele ppoż. 

Drogi pożarowe 

Hala sortowni jako obiekt PM o powierzchni  mniejszej niż 20 000 m²  o gęstości obciążenia 

ogniowego poniżej 500 MJ/m² , nie wymaga zapewnienia dróg pożarowych. 

 

4. Zastosowane urządzenia przeciwpożarowe 

W budynku przewiduje się następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) 

W budynku zainstalowany będzie system SSP oparty na centrali POLON 6000. W obiekcie 

zastosowana zostanie ochrona całkowita. Lokalizacje centrali przewidziano w  pomieszczeniu 

sterwóki. Zasilanie podstawowe 230V centrali będzie podłączone z rozdzielni głównej RG hali 

sortowni. Centrala będzie wyposażona w rezerwowe zasilanie awaryjne dla obiektu 1h (obiekt po 

zaniku napięcia z sieci energetycznej będzie zasilany z generatorów prądu). Wszystkie elementy 

podłączone do pętli dozorowych wyposażone zostaną w izolatory zwarć. Na pętli przewiduje się 

poniższe urządzenia: 

 Adresowalne Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP-4001MH (wersja hermetyczna) - ręczne 

ostrzegacze pożarowe rozmieszczone zostały wzdłuż ciągów komunikacyjnych każdym 

bezpośrednim wyjściu na otwartą przestrzeń. Odległość każdej osoby przebywającej  

w obiekcie od najbliższego przycisku nie powinna przekraczać 30m.  

 Adresowalne automatyczne czujki dymu optyczno-temperaturowe DOT-4046, 

 liniowe czujki dymu DOP-6001. 

Linie sygnałowe 

W obiekcie przewidziano linie sygnałowe informujące o alarmie pożarowym. Zasilanie 

sygnalizatorów zaprojektowano z zasilaczy pożarowych. Przewiduje się okablowanie pętli 

przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Okablowanie prowadzone będzie korytami elektrycznymi 

przeznaczonymi dla kabli sygnałowych oraz w rurkach instalacyjnych PVC. Zaleca się prowadzenie 

okablowania tak, aby unikać prowadzenia dwóch przewodów obok siebie, jeżeli nie jest to możliwe 

to maksymalnie ograniczyć ilość elementów odłączanych w przypadku przerwania pętli w punkcie 

prowadzenia dwóch kabli obok siebie. Przewiduje się zasilanie sygnalizatorów przewodem 

ognioodpornym HDGs 2x1,5mm2 PH90.  
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Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydrantowa) 

W budynku zastosowano hydranty wewnętrzne 52 z wężami płasko składanymi długości 20m + 10m. 

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionej strefy 

pożarowej z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego oraz efektywnego 

zasięgu rzutu prądu gaśniczego.  

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi co najmniej 2,5 dm3/s 

przy ciśnieniu na zaworze odcinającym nie mniejszym niż 0,2 MPa. Przyjęto jednoczesność pracy 

dwóch hydrantów. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

Pomieszczenie PM wyposażone zostanie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach 

ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia, mierzone w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 

podłogi wynoszącym minimum 1 lx. Przy drogach i wyjściach ewakuacyjnych należy dodatkowo 

zainstalować oprawy kierunkowe. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne umożliwia bezpieczne 

opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia podstawowego oraz po wyłączeniu zasilania 

budynku wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu. Po zaniku napięcia, oprawy oświetlenia 

awaryjnego powinny załączyć się w czasie nie dłuższym niż 2 s i powinny działać przez co najmniej 

1 godzinę. Zasadnicza cechą tego systemu jest fakt, iż każda oprawa ewakuacyjna wyposażona 

jest w wewnętrzne indywidualne źródła zasilania z czasem podtrzymania min. 1 godz. Każda 

bateria wewnętrzna zabudowana w oprawie jest w czasie normalnej pracy ładowana z obwodu 

zasilania, natomiast w czasie awarii obwodów zasilania, oprawa świeci energią zgromadzoną w 

baterii.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposażona w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu jest zlokalizowany przy wejściu głównym 

do budynku. Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony                             z 

rozdzielnią elektryczną (w której to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla 

o klasie odporności ogniowej PH90. Naciśnięcie przycisku sterującego przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu powodować będzie odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów                          

w rozdzielnicy, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.  

Decyzję o wyłączeniu zasilania w budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu podejmuje 

wyłącznie Dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej.   
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5. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

Procedury postępowania 

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania poniżej przedstawione zostaną założenia 

dotyczące działania poszczególnych urządzeń i instalacji w budynku w przypadku wykrycia pożaru. 

Scenariusz dotyczy zarówno urządzeń przeciwpożarowych, jak i wszystkich innych urządzeń 

i instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Podstawowym założeniem wyjściowym 

scenariusza pożarowego jest przyjęcie zasady, że działanie urządzeń i systemów 

przeciwpożarowych powinno odbywać się w początkowej fazie pożaru automatycznie. Ponadto 

istotnym, z punktu widzenia prawidłowego opracowania algorytmu sterowań, jest określenie 

wzajemnych relacji pomiędzy działaniem poszczególnych systemów i urządzeń oraz wyznaczenie 

dopuszczalnych czasów opóźnień dla poszczególnych sygnałów i urządzeń.    

Podstawowym celem stosowania urządzeń przeciwpożarowych jest: 

• Szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego, 

• Szybkie i dobre zorganizowanie alarmowania użytkowników obiektu, 

• Zapewnienie właściwych warunków ewakuacji osobom, które znajdą się  

w zagrożonej przestrzeni, 

• Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poza granice strefy pożarowej, 

• Ochrona konstrukcji obiektu przed oddziaływaniem pożaru. 

Aby powyższe cele mogły być w sposób optymalny zrealizowane, działanie poszczególnych 

instalacji i urządzeń musi być właściwie zintegrowane. Podstawowym sposobem integracji 

poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowych jest zastosowanie sterowania ich 

działaniem, w przypadku powstania pożaru, za pomocą instalacji sygnalizacji pożarowej realizującej 

odpowiednie algorytmy zgodne z koncepcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.  

Rozpoznanie zagrożenia 

W celu eliminacji fałszywych alarmów i uniknięcia dodatkowych zagrożeń związanych                              

z bezzasadną ewakuacją użytkowników budynku stosowane jest w budynku alarmowanie 

dwustopniowe.  

W przypadku wystąpienia przestrzeni, w których niemożliwe jest rozpoznanie zagrożenia  

w określonych porach, to w tym czasie należy przewidzieć alarmowanie jednostopniowe. 

W obiekcie przyjęto dwustopniową organizację alarmowania: 

 Alarm I stopnia - alarm wewnętrzny - czas na przyjęcie alarmu, potwierdzenie i rozpoznanie 

sytuacji przez personel, 
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 Alarm II stopnia - alarm główny - alarm właściwy, powodujący uruchomienie procedur 

związanych ze stanem pożaru, wysterowanie urządzeń i instalacji współpracujących  

z systemem SSP. 

Alarm może być wywołany przez czujkę pożarową lub przycisk pożarowy ROP. W przypadku 

zadziałania czujki pożarowej, wywołany zostanie alarm I - obsługa systemu zostanie powiadomiona 

o tym fakcie poprzez sygnalizację akustyczną i optyczną na płycie czołowej centrali, a centrala 

zacznie odliczać czas na potwierdzenie alarmu przez obsługę. W przypadku braku takiego 

potwierdzenia system przejdzie w stan alarmu II. Po potwierdzeniu przez obsługę przyjęcia alarmu 

I, centrala odlicza czas służący na weryfikację alarmu - po upływie tego czasu centrala przechodzi 

w stan alarmu II. W czasie na weryfikację obsługa może skasować alarm (stwierdzając fałszywy 

alarm) po uprzednim sprawdzeniu zaistniałej sytuacji lub przyspieszyć działanie systemu poprzez 

uruchomienie dowolnego przycisku ROP (w przypadku rozwiniętego pożaru). 

Użycie dowolnego przycisku pożarowego ROP powoduje bezzwłoczne przejście systemu w stan 

alarmu pożarowego II i wysterowanie urządzeń i instalacji współpracujących z systemem SSP.  

 

Czasy opóźnień 

Przy programowaniu centrali sygnalizacji pożarowej należy ustawić następujące czasy 

opóźnień: 

T1 - czas na potwierdzenie alarmu w centrali sygnalizacji pożarowej - 60 s 

T2 - czas na rozpoznanie zagrożenia - 3 min (lub inny po ustaleniu możliwości praktycznych). 

Czas T2 można zweryfikować doświadczalnie, w czasie eksploatacji, w celu określenia jego 

najmniejszej możliwej wartości pozwalającej personelowi na sprawdzenie zagrożenia w różnych 

przestrzeniach obiektu. 

Czujki automatyczne należy programować wg wariantu alarmowania dwustopniowego.  

W wariancie tym alarm zasadniczy jest poprzedzony alarmem wstępnym przeznaczonym na 

rozpoznanie sytuacji pożarowej przez osoby odpowiedzialne za dozór obiektu. Alarm pożarowy po 

„czasie zwłoki” spowoduje uruchomienie sygnalizatorów akustycznych oraz przekazanie informacji 

do sieci monitoringu pożarowego.  

Każdorazowe uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywoła od razu alarm II stopnia.  
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Po zrealizowaniu instalacji w obiekcie oraz zaprogramowaniu systemu sygnalizacji 
pożarowej konieczne jest przeprowadzenie prób funkcjonalnych umożliwiających 
sprawdzenie realizacji każdego założonego działania i realizowanej funkcji. 

Brak natychmiastowego (do 60 sekund) potwierdzenia alarmu I stopnia będzie skutkować 

wywołaniem alarmu II stopnia. Potwierdzenie alarmu przedłuża czas do 3 minut. Czas ten jest 

przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego. W przypadku nie 

skasowania alarmu, po tym okresie czasu nastąpi włączenie alarmu II stopnia. 

Współdziałanie poszczególnych systemów. 

Integracja poszczególnych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego powinna umożliwiać 

pełną realizację wzajemnych powiązań tych urządzeń na wypadek powstania zagrożenia. 

Jednocześnie konieczna jest stała kontrola gotowości urządzeń przeciwpożarowych do podjęcia 

odpowiednich działań. Równie ważne jest kontrolowanie prawidłowości zadziałania poszczególnych 

urządzeń w przypadku powstania zagrożenia i realizacji właściwych sterowań. 

Funkcje wykonawcze poszczególnych urządzeń powinny być realizowane wskutek przekazania 

sygnału z instalacji sygnalizacji pożarowej.  

Centrala SSP w razie wykrycia pożaru w obiekcie przez czujkę pożarową, wysyła sygnał alarmu 

pożarowego I stopnia oraz powiadamia akustycznie i optycznie. Jeżeli w czasie opóźnienia osoba 

potwierdzająca przyjęcie alarmu stwierdzi, że alarm związany jest z rzeczywistym pożarem, to 

ręczne naciśnięcie przycisku ROP spowoduje natychmiastowy alarm II stopnia. Do centralki systemu 

sygnalizacji pożaru przekazywane są informacje o stanie pracy, położeniu wszystkich 

wysterowanych urządzeń. 

W przypadku pożaru osoby przebywające w budynku bez względu na porę dnia i nocy powinni: 

a) dokonać pełnego rozpoznania miejsca zdarzenia, 

b) zaalarmować wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia, 

c) przystąpić do gaszenia ewentualnego pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego 

i hydrantów wewnętrznych, 

d) w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia, należy powiadomić Straż Pożarną lub inne 

służby niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym i usuwania skutków zdarzenia. 

Alarmowanie 

Z uwagi na fakt, iż budynek jest wyposażony w System Sygnalizacji Pożaru alarmowanie 

użytkowników obiektu realizowane jest w przypadku alarmu II stopnia poprzez sygnalizatory 

akustyczne z funkcją sygnalizacji optycznej. 

  



Scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru 

13 
 

 Procedury szczegółowe wg potencjalnych sposobów zainicjowania systemu  

zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku 

 

alarm I stopnia - zadziałanie czujki pożarowej 

Brak automatycznego sterowania instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi - do czasu 
zakończenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczeństwa tj. włączenia alarmu II stopnia. 

1. Zainicjowanie alarmu pożarowego I stopnia na skutek wykrycia dymu przez czujkę pożarową 
systemu sygnalizacji pożaru SSP. 

2. Potwierdzenie w centralce SSP przyjęcia alarmu. 

3. Sprawdzenie miejsca, z którego pochodził alarm. 

4. Nie przyjęcie lub nie skasowanie alarmu I stopnia w czasie 60s, jak również każdorazowe 
uruchomienie dowolnego przycisku ROP powoduje przejście systemu do stanu alarmu II 
stopnia. 

5. Nie skasowanie alarmu I stopnia po 3 minutowym czasie na rozpoznanie (T2) powoduje 
przejście systemu do stanu alarmu II stopnia. 

 

alarm II stopnia – pożarowy  

- wciśnięcie przycisku ROP  

- brak potwierdzenia przyjęcia alarmu w czasie T1 [60s]  

- brak skasowania alarmu w czasie T2 [3min],  

 

1. Rozgłoszenie w całym budynku alarmu pożarowego poprzez sygnalizatory akustyczne                  

z funkcją sygnalizacji optycznej. 

2. Przesył sygnału do Komendy Miejskiej państwowej Staży Pożarnej we Włocławku. 

 

Przed realizacją matrycy sterowań należy algorytm uzgodnić z zarządcą budynku. 
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TABELA STEROWAŃ I MONITOROWAŃ  

 

 

 
 

Stan normalny 

alarm  
1-stopnia 

alarm  
2-stopnia  

alarm 1-go stopnia w CSP  
z podaniem adresu elementu 

wyłączony załączenie - 

alarm 2-go stopnia w CSP  
z podaniem adresu elementu 

wyłączony - załączenie 

Sygnalizatory akustyczne wyłączone - włączenie 

Przesył sygnału do Komendy Miejskiej 
państwowej Staży Pożarnej we Wrocławiu 

- - 
przesył 
sygnału 

Monitorowanie sygnałów alarmowych i 
technicznych stanu pracy zasilaczy pożarowych 

włączone włączone włączone 

 

 

 

 
 


