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Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego – Decyzja 

Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające 

zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to 

Historic Buildings”. 

 

 

Summary 

This article contains result of a certain stage of research project – Decision Nr 464/E-

148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 “Non-flammable textile fabrics restrict fire hazard in building 

monuments” participating in Action COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”. 

 

 

 Prezentowany materiał jest efektem projektu badawczego – Decyzja Nr 464/E-

148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze 

ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST C 17 

„Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings” realizowanego przez Instytut Inżynierii 

Materiałów Włókienniczych w Łodzi przy współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Otwocka. 

 W niniejszym artykule krótko omówiono podstawowe definicje i zjawiska związane  

z pożarem samym w sobie i pożarem pomieszczenia. Głównym celem było przedstawienie 

systemu postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby 

wyposażenia wnętrz. W tym celu przedstawiono właściwości jakimi powinny 

charakteryzować się one pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

 Podkreślono wagę świadomości zagrożeń, mogących wystąpić w konkretnym obiekcie 

zabytkowym, posiadaną przez pracowników, a co za tym idzie ich odpowiednie przeszkolenie  
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z zakresu zagrożeń mogących wystąpić w obiekcie oraz postępowania na wypadek ich 

wystąpienia. 

Przedstawiono również symulację rozwoju pożaru wykonaną w programie FDS, co 

pozwoliło autorom na stwierdzenie, że program FDS jest pomocnym narzędziem podczas 

weryfikacji prawidłowości założeń systemu postępowania podczas wyposażania obiektów 

zabytkowych we włókiennicze i inne wyroby wyposażenia wnętrz. 

 

WOKÓŁ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 

 

Pożar 

Spalanie jest złożonym fizykochemicznym procesem wzajemnego oddziaływania materiału 

palnego (paliwa) i powietrza (utleniacza), charakteryzujący się wydzielaniem ciepła i światła. 

Proces spalania może przebiegać jako spalanie płomieniowe lub spalanie bezpłomieniowe 

(tlenie)[1, 2]. 

Pożar określa się jako spalanie rozprzestrzeniające się w sposób niekontrolowany w czasie  

i w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Charakteryzuje się on emisją energii cieplnej, której 

towarzyszy wydzielanie dymu i zazwyczaj płomieni. Pożar może przebiegać zarówno na 

otwartej przestrzeni jak i wewnątrz budynku (pomieszczenia). Podstawowa różnica między 

pożarami zewnętrznymi i przebiegającymi w budynku polega na tym, że w pomieszczeniach, 

w wyniku wymiany ciepła pomiędzy spalającym się materiałem a otoczeniem występuje 

dodatkowy czynnik grzewczy, tzw. strumień energii zwróconej („feedback energy”). Podczas 

spalania materiałów powstający strumień ciepła rozchodzi się we wszystkich kierunkach. 

Część tego strumienia po dojściu do ścian i sufitu zostaje pochłonięta, natomiast pozostała 

jego część ulega odbiciu i wraca do palącego się materiału, zwiększając jednocześnie jego 

szybkość spalania[1, 2, 3]. 

Płomień to widzialna objętość gazowa, w której przebiegają procesy rozkładu termicznego, 

utleniania i spalania. Płomień powstaje w tej części przestrzeni, w której zachodzi chemiczna 

reakcja spalania [2]. 

Dym to widoczna część lotnych produktów spalania. Można go również zdefiniować jako 

fazę produktów rozkładu termicznego i spalania materiału rozpraszającą światło, składającą 

się z cząsteczek, które stanowić mogą kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego lub fragmenty 

ciała stałego oblepione cieczą lub smolistą substancją [2]. 
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Ryc.1. Trójkąt spalania 

Warunkiem powstania pożaru jest obecność w tym samym miejscu i czasie trzech 

czynników: paliwa, utleniacza i energii cieplnej niezbędnej do zainicjowania i podtrzymania 

reakcji spalania. Zależność tę obrazuje trójkąt procesu spalania (Ryc.1.). Usunięcie 

któregokolwiek elementu w efekcie uniemożliwia powstanie pożaru. Aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru należy dążyć do minimalizacji możliwości 

wystąpienia łącznie trzech, przedstawionych w trójkącie procesu spalania, czynników. 

Rozważając zagrożenie pożarowe należy zidentyfikować poszczególne filary trójkąta spalania 

i podjąć działania mające na celu minimalizację możliwości ich wystąpienia. 

Pożar pomieszczenia jest to pożar występujący w zamkniętej objętości (pomieszczeniu) lub 

podobnej przestrzeni ograniczonej przegrodami budowlanymi znajdującymi się w budynku 

[3]. Ograniczenie przestrzeni powoduje gromadzenie się w górnej części pomieszczenia 

gorących produktów rozkładu termicznego powodując powiększanie się gorącej podsufitowej 

warstwy gazów. Prowadzi to do zwiększenia strumienia energii zwróconej do materiałów 

palnych. Następnie dochodzi do wzrostu szybkości wydzielania lotnych produktów rozkładu, 

które ulegając spalaniu tworzą coraz większe ilości gorących produktów spalania, w postaci 

dymu i związków toksycznych. 

Wyróżnia się następujące etapy rozwoju pożaru w pomieszczeniu: inicjacja pożaru, wzrost 

pożaru, rozgorzenie (flash over), pożar w pełni rozwinięty, wygasanie pożaru. 

Dynamika rozwoju pożaru w pomieszczeniu 

Czynniki wpływające na dynamikę rozwoju pożaru w pomieszczeniu można podzielić na trzy 

podstawowe grupy: sposób inicjacji spalania, czynniki charakteryzujące występujące  

w pomieszczeniu materiały palne, czynniki charakteryzujące pomieszczenie, w którym 

rozwija się pożar. 

Sposób inicjacji spalania, czyli moc źródła ciepła ma bardzo duże znaczenie dla szybkości 

rozwoju pożaru. Im wyższa moc źródła ciepła tym szybciej następuje rozwój pożaru.  
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W procesie tym istotną rolę odgrywa również sposób przyłożenia źródła ciepła. Pożar zwykle 

rozwija się najszybciej w przypadku oddziaływania źródła ciepła na dolną część materiału 

palnego.  

Typ i ilość materiałów palnych występujących w pomieszczeniu jest jednym  

z głównych czynników wpływających na szybkość rozwoju pożaru. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na usytuowanie palnych elementów wykończeniowych na ścianach i suficie 

pomieszczenia. 

Na dynamikę rozwoju pożaru istotny wpływ mają również czynniki charakteryzujące 

pomieszczenie, w którym rozwija się pożar. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o: 

• geometrii pomieszczenia – między innymi jego wysokość i kubatura, które 

mają wpływ na bilans cieplny w pomieszczeniu (strumień energii zwróconej), 

• wielkości i rozmieszczeniu otworów wentylacyjnych warunkujących dopływ 

powietrza (tlenu) do środowiska pożarowego, 

• bezwładności cieplnej przegród budowlanych. 

 

SYSTEM POSTEPOWANIA PODCZAS WYPOSAŻANIA OBIEKTÓW 

ZABYTKOWYCH WE WŁÓKIENNICZE WYROBY WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ – WYTYCZNE 

 

Wymagane właściwości włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz 

Przedstawione poniżej w skrótowej formie wymagania powinny być w miarę możliwości  

w jak największym stopniu spełnione, w takich budynkach lub częściach budynków 

zabytkowych jak: hotele, restauracje, urzędy. Jednocześnie niezbędnym jest podkreślenie 

faktu, iż niemożliwym będzie sprostanie wszystkim niżej podanym wymaganiom  

w budynkach zabytkowych, głównie o charakterze muzealnym lub sakralnym. 

Włókiennicze wyroby wykończenia wnętrz i stałego wyposażenia [6,7,8,9] 

Obiekty zabytkowe, a w szczególności te, których sposób użytkowania po remoncie i/lub 

odrestaurowanym ulega zmianie oraz te, w których z uwagi na sposób użytkowania może 

przebywać wiele osób (duże muzea, hotele, restauracje, budynki użyteczności publicznej typu 

urzędy) podlegają tym samym przepisom co nowopowstające budynki i/lub budynki nie 

będące obiektami zabytkowymi, ale których sposób użytkowania w wyniku remontu czy 

przebudowy ulega zmianie. 
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W obiektach zabytkowych (użyteczności publicznej np. muzea, restauracje, urzędy  

i zamieszkania zbiorowego np. hotele) nie dozwolone jest stosowanie włókienniczych 

wyrobów wyposażenia wnętrz oraz innych elementów wykończeniowych łatwo zapalnych, 

ich produkty rozkładu termicznego nie mogą być intensywnie dymiące i/lub bardzo 

toksyczne. 

W ciągach komunikacyjnych, służących ewakuacji osób i mienia, zabronione jest stosowanie 

materiałów łatwo zapalnych. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że ilość możliwego do 

wytworzenia się w wyniku pożaru dymu oraz jego gęstość optyczna nie może zaburzyć 

możliwości widzenia na mniej niż 20 m. 

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad dwustu osób 

dorosłych lub stu dzieci (sale konferencyjne, teatralne, widowiskowe w obiektach 

zabytkowych), w których miejsca siedzące ustawione są w rzędach, powinny mieć fotele  

i inne siedzenia trudno zapalne oraz nie wydzielające produktów rozkładu i spalania 

określonych jako bardzo toksyczne (zgodnie z polska normą). 

Wyroby włókiennicze przeznaczonych na zasłony i firany stosowane w obiektach także,  

a może przede wszystkim zabytkowych, powinny być trudno zapalne. 

Zgodnie z polskimi przepisami w obiektach zabytkowych, stanowiących obiekty użyteczności 

publicznej należy stosować trudno zapalne elementy wykończenia wnętrz.  

Meble tapicerowane rozumiane jako układ tapicerski złożony z materiału pokryciowego 

(tkanina lub dzianina), z wypełnienia wraz z elementami konstrukcyjnymi i mocującym, 

stanowiące element wyposażenia obiektów zabytkowych powinny charakteryzować się 

właściwościami materiałów trudno zapalnych, zarówno jako cały układ jak i poszczególne 

elementy nań się składające. 

Z uwagi na fakt, iż obiekty zabytkowe stanowią element kultury i bogactwa narodowego 

wymóg ten powinno w miarę możliwości rozszerzyć się na wszystkie restaurowane, 

remontowane lub przebudowywane obiekty zabytkowe z włączeniem obiektów mieszkalnych 

prywatnych. 

 

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
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Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika  

z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), którego § 6 precyzuje, co powinna ona 

zawierać:  

• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 

sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego 

warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem,  

• sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,  

• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,  

• sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli 

takie prace są przewidywane, 

• sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,  

• sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej 

instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.  

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, 

co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu, które 

wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Przestrzeganie instrukcji jest obowiązkiem wszystkich użytkowników, a przy jej opracowaniu 

należy uwzględnić specyfikę zagrożeń pożarowych istniejących w konkretnym obiekcie, dla 

którego jest ona opracowywana. 

W przypadku obiektów muzealnych sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym 

reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie 

zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi 

niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów 

przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 193, poz. 

1892). Rozporządzenie to mówi m.in. o tym, że: 

• każde muzeum powinno posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 



 TECHNIKA I TECHNOLOGIA  

 

• każde muzeum powinno posiadać wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego muzeum w formie instrukcji postępowania na wypadek pożaru, 

wraz z wykazem telefonów alarmowych, umieszcza się w miejscach 

widocznych, dostępnych dla wszystkich osób przebywających w muzeum, 

• każdy pracownik po zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

potwierdza to pisemnym oświadczeniem, które włącza się do jego akt 

osobowych, 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać: 

1. zwięzłą charakterystykę obiektu obejmującą: 

• przeznaczenie obiektu, 

• wysokość i liczbę kondygnacji, 

• klasę odporności pożarowej budynku i klasy odporności ogniowej oraz stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, 

• kwalifikację obiektu do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w tym 

wyszczególnienie stref pożarowych zaliczonych do kategorii ZL i zagrożenia 

ludzi, 

• obciążenie ogniowe występujące w pomieszczeniach niezaliczonych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL, 

• określenie ilości i rodzajów dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, 

• występowanie i obszar działania stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, 

instalacji sygnalizacyjno-alarmowych zapewniających alarmowanie pożarowe 

oraz rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i ratowniczego, 

• wyszczególnienie istniejących w obiekcie odstępstw w odniesieniu do 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie zgodnie z odrębnymi przepisami, 

• charakterystyczne dla danego muzeum potencjalne źródła powstania pożaru 

i drogi jego rozprzestrzeniania; 

2. zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru; 

3. zasady bezpiecznego prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo; 
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4. określenie osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa pożarowego  

w obiekcie muzealnym i na poszczególnych stanowiskach pracy; 

5. zasady uruchamiania urządzeń gaśniczych i zabezpieczających uruchamianych 

ręcznie oraz osoby odpowiedzialne za ich obsługę; 

6. szczegółowe rozwiązania dotyczące ewakuacji ludzi i zbiorów,  

z uwzględnieniem: 

• środków i sposobów ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie, 

• warunków ewakuacji ludzi przy wykorzystaniu dróg komunikacji ogólnej, 

• warunków i sposobów ewakuacji zbiorów, 

• sposobów praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 

7. określenie zasad postępowania na wypadek powstania pożaru,  

w tym: 

• postępowanie pracowników na wypadek powstania pożaru do czasu przybycia 

jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich współdziałanie  

z kierującym akcją ratowniczą, 

• kierowanie ewakuacją ludzi, 

• zabezpieczenie najcenniejszych eksponatów; 

8. organizację i zasady zaznajamiania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego i przepisami przeciwpożarowymi; 

9. graficzny obraz stanu zabezpieczenia pożarowego sporządzony na rzutach 

poziomych obiektu w skali 1:100 lub 1:200, z naniesieniem w postaci znaków  

i symboli: 

• dróg i wyjść ewakuacyjnych, 

• miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń 

przeciwpożarowych, 

• lokalizacji głównych wyłączników prądu, gazu i innych, 

• miejsc rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa. 
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W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinien znaleźć się również zapis dotyczący 

prowadzenia książki remontów i/lub prac niebezpiecznych. W książkach tych powinny być 

zapisywane oprócz specyfiki wykonywanych prac remontowych (kto wykonuje, gdzie,  

w jakim zakresie), również wszystkie wprowadzane zmiany dotyczące wyposażenia wnętrz. 

W przypadku zmiany włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz, w książce remontu 

powinny znaleźć się zapisy dotyczące właściwości nowowprowadzonego wyrobu 

włókienniczego. Korzystnym byłoby, aby zapisy te zawierały: 

• kto jest wykonawcą materiału włókienniczego, 

• kto zaprojektował wzór znajdujący się na tkaninie, 

• materiał z jakiego tkanina jest wykonana, wraz z zagrożeniami jakie może 

stworzyć ów materiał w wyniku jego zapalenia (a także czy podczas jego 

spalania może on niekorzystnie wpłynąć na ewakuację oraz w jakich 

okolicznościach może dojść do jego zapalenia). 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż ww. rozporządzenie wprowadza również obowiązek 

szkolenia wszystkich pracowników muzeów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przez 

osoby posiadające kwalifikacje zawodowe pożarnicze. Fakt odbycia szkolenia potwierdza 

podpisem prowadzący szkolenie oraz osoba w nim uczestnicząca. Rozporządzenie to 

rozróżnia następujące rodzaje szkoleń: 

• wstępne - prowadzone w wymiarze 1 godziny dla pracowników nowo przyjętych,  

w pierwszym miesiącu pracy, obejmujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

na stanowisku pracy, 

• podstawowe - prowadzone w wymiarze 2 godzin, organizowane przed upływem  

3 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w muzeum, obejmujące całokształt 

zagadnień ochrony przeciwpożarowej w muzeach, 

• specjalistyczne - prowadzone w wymiarze i w zakresie dostosowanych do potrzeb 

określonej grupy zawodowej, 

• okresowe (uzupełniające) - prowadzone w wymiarze 2 godzin, nie rzadziej niż co 

3 lata dla pracowników i nie rzadziej niż co 5 lat dla kadry kierowniczej, mające 

na celu przypomnienie i uzupełnienie znajomości zagadnień ochrony 

przeciwpożarowej  
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w muzeach oraz wskazanie ewentualnych zmian w zasadach zabezpieczenia 

przeciwpożarowego muzeum. 

• Ramowy program szkolenia wstępnego pracowników obejmuje następujące 

tematy: 

• zagrożenia pożarowe, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru; 

• obowiązki pracownika na wypadek powstania pożaru; 

• warunki ewakuacji ludzi i zbiorów, drogi i środki ewakuacji, z uwzględnieniem 

ich dostępności i oznakowania; 

• środki gaśnicze, stałe urządzenia gaśnicze, miejsca rozmieszczenia hydrantów 

wewnętrznych i gaśnic; 

• posługiwanie się hydrantami wewnętrznymi i gaśnicami. 

Z uwagi na fakt, iż wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w muzeach w 

zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz szkolenia pracowników, są tak 

szczegółowe, korzystnym byłoby rozszerzyć je również na wszelkie obiekty zabytkowe 

użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego tj. hotele, restauracje i urzędy. 

Większość funkcjonujących obecnie, w obiektach zabytkowych (szczególnie tych nie 

będących muzeami), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawiera wiele cennych 

wskazówek, które sprowadzają się mniej więcej do rad w stylu „dołożyć starań", „zapewnić 

bezpieczeństwo", „zapobiegać" itp. Podstawowym zadaniem każdej instrukcji jest 

zapewnienie bezpieczeństwa w konkretnym obiekcie, którego architektury nie da się już 

zmienić. Z tego powodu konieczne jest zawarcie w tej instrukcji wskazówek organizacyjnych 

pozwalających na przeprowadzenie szybkiej, sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób i mienia. 

Tej części instrukcji należy poświęcić wiele uwagi, szczególnie gdy instrukcja dotyczy 

hotelu, czy innego obiektu zabytkowego, gdzie przebywać może wiele osób, nie zapominając 

przy tym o zaznaczeniu na planie obiektu rozmieszczonych zgodnie z przepisami znaków 

bezpieczeństwa ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Należy również podkreślić, że nie można liczyć na sprawną ewakuację osób i mienia, 

jeżeli wcześniej nie zostały przećwiczone jej elementy, a pracownicy nie rozróżniają sygnału 

alarmowego i nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, jak należy zachować się po jego 

usłyszeniu. W instrukcjach tych, w punkcie poświęconym postępowaniu na wypadek pożaru 

powinien obowiązkowo znajdować się punkt dotyczący gaszenia pożaru przez pracowników. 
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Sposób postępowania z łatwopalnymi włókienniczymi wyrobami wyposażenia wnętrz 

Przeszkolenie pracowników 

 

Jeżeli w obiekcie zabytkowym znajdują się materiały wyposażenia wnętrz, także 

włókiennicze elementy wyposażenia wnętrz, których palność nie została obniżona do stopnia 

trudno zapalności należy, w miarę możliwości opracować, listę tego typu elementów. Lista ta 

powinna zawierać uproszczony lub szczegółowy wykaz ww. elementów wraz  

z charakterystyką stwarzanych przez nie zagrożeń (np. łatwo palny, silnie dymiący, w wyniku 

zapalenia wydziela toksyczne produkty rozkładu). Można wykonać ją schematycznie np. na 

planie obiektu cyframi oznaczyć elementy wyposażenia wnętrz lub ich grupy,  

a następnie w tabeli scharakteryzować zagrożenia jakie mogą stwarzać. Zagrożenia te 

powinny być opisane wraz z systemem postępowania na wypadek ich wystąpienia  

w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO konkretnego obiektu zabytkowego. 

Pracownicy obiektu zabytkowego powinni być przeszkoleni w zakresie zagrożeń stwarzanych 

przez łatwo palne włókiennicze i inne elementy wyposażenia wnętrz oraz elementy 

konstrukcyjne, mogące mieć wpływ na warunki ewakuacji osób i mienia w początkowym 

stadium pożaru oraz na jego dalszy rozwój. Jasno musi być określony system postępowania 

na wypadek wystąpienia konkretnego zagrożenia tzn.: 

• kto zarządza ewakuację osób i/lub mienia, 

• jaki jest sygnał lub sposób przekazania wszystkim pracownikom konieczności 

ewakuacji osób i mienia z budynku, 

• kto powiadamia odpowiednie służby (PSP, Policja itp.), 

• kto jest odpowiedzialny za ewakuację osób trzecich (nie będących 

pracownikami placówki) i z jakich obszarów/części obiektu zabytkowego, 

• jak przebiegają drogi ewakuacji osób i mienia z konkretnych pomieszczeń 

budynku, 

• gdzie znajduje się miejsce I etapu ewakuacji, 

• gdzie ustalone jest miejsce II etapu ewakuacji, 

• które z elementów wyposażenia będą podlegać ewakuacji, w jakich 

przypadkach, kto jest odpowiedzialny za ewakuację określonego mienia 

i dokąd ma one być ewakuowane, 

• w jakich przypadkach i przy pomocy jakiego sprzętu pracownicy mogą podjąć 

się samodzielnie próby ugaszenia ognia, 
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• gdzie rozmieszczony jest podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia ochrony 

przeciwpożarowej typu ROP, czy centralka pożarowa, 

• znaczenie i rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa (znaki ewakuacyjne 

i ochrony przeciwpożarowej). 

Należy zdać sobie sprawę, że przeprowadzenie powyższych ustaleń na papierze nie 

rozwiązuje sprawy, jeżeli nie zostaną przeprowadzone odpowiednie ćwiczenia. Zmiana 

przyzwyczajeń i wprowadzenie nowych zasad dotyczących zachowania się podczas pożaru 

trwa średnio 2 do 3 lat. Dodatkowo należy pamiętać o tym, by przeszkolić pracowników  

w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie takie powinno zawierać elementy 

postępowania w przypadku osób rannych oraz nieprzytomnych (opatrywanie ran, 

prowadzenie resuscytacji, masaż serca, sztuczne oddychanie, pozycja boczna ustalona itd.) 

Z każdego szkolenia przeprowadzanego dla pracowników powinny zostać włączone do 

dokumentacji np. do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, listy obecności osób 

biorących w nich udział wraz z zakresem omówionych zagadnień. Należy również określić 

system uzupełnień ww. szkoleń dla osób nieobecnych i/lub nowoprzyjętych do pracy. 

 

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożaru 

 

Jak już wcześniej wspomniano, wśród pracowników należy wykształcić świadomość 

zagrożeń, które mogą doprowadzić do powstania pożaru oraz zagrożeń wynikających z faktu 

zaistnienia pożaru. Wystąpienie zagrożenia pożarowego może być spowodowane przez: 

• zaprószenie ognia przez pracowników lub osoby odwiedzające, 

• podpalenie, 

• włamanie i chęć zatarcia jego śladów, 

• stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych umieszczonych  

w nieodpowiedniej odległości, 

• oprawy oświetleniowe lub osprzęt instalacji elektrycznych zainstalowane 

bezpośrednio na podłożu palnym bez odpowiedniego zabezpieczenia, 

• niebezpieczeństwo związane na przykład z pęknięciem rozgrzanego punktu 

oświetleniowego, np. żarówki, 

• sąsiedztwo terenów porośniętych trawami i drzewami – niebezpieczeństwo 

związane  
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z wypalaniem lub przypadkowym zapaleniem suchych traw czy też aktami 

wandalizmu mogącymi wywołać ich pożar, 

• zagrożenia pożarem związane z przyczynami naturalnymi – na przykład 

wyładowanie atmosferyczne, 

• upadek powietrznych obiektów latających (samoloty, helikoptery, meteoryty), 

• awaryjny zrzut paliwa z samolotu podchodzącego do lądowania, 

• niebezpieczeństwo powstania pożaru związane z działaniami terrorystycznymi. 

 Rozmieszczając podręczny sprzęt gaśniczy z konkretnym środkiem gaśniczym, czy 

dobierając medium gaśnicze do instalacji gaśniczych, w przypadku obiektów zabytkowych 

należy pamiętać o tym, że środek gaśniczy również może wpływać niekorzystnie na gaszony 

obiekt. Dlatego bardzo istotna jest decyzja czy będzie to woda, proszek gaśniczy, piana, gaz 

obojętny czy zamiennik halonu. Każdy z wymienionych środków gaśniczych ma swoje zalety 

(gasi efektywniej konkretne rodzaje materiałów), ale też i wady (może zniszczyć element 

wyposażenia wnętrz, np. wchodząc w jego strukturę). 

Sposób postępowania podczas pożaru należy szczegółowo określić podczas planowania 

organizacji ochrony przeciwpożarowej w odrestaurowanym, wyremontowanym, bądź  

w takim obiekcie zabytkowym, w którym planowana jest zmiana sposobu jego użytkowania. 

Ustalone zasady zachowania się podczas pożaru należy zapisać w dokumencie, do którego 

dostęp będą mięli wszyscy pracownicy. Następnym krokiem powinno być przeszkolenie 

pracowników z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Szkolenie  

i informowanie pracowników o zmianach wprowadzanych w organizacji bezpieczeństwa 

pożarowego budynków zabytkowych jest niesłychanie ważne, ponieważ w przypadku 

wystąpienia pożaru, cały trud postępowania (wstępne gaszenie, początkowy etap ewakuacji 

osób i mienia, pierwsza pomoc przedmedyczna) spoczywa właśnie na nich. 

 

Sposób postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze 

wyroby wyposażenia wnętrz 

 

Jednym z elementów remontu/renowacji czy też zmiany sposobu użytkowania obiektu 

zabytkowego będzie rozmieszczenie włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz.  
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Wśród włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz mogą znaleźć się elementy zabytkowe, 

elementy wytworzone współcześnie, stylizowane na wiek z którego pochodzą oraz 

wytworzone współcześnie nie stylizowane na zabytkowe. Jak już wcześniej wspomniano 

stosowanie łatwo zapalnych wyrobów wyposażenia wnętrz m.in. w obiektach zabytkowych 

jest niedozwolone. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, aby nowo wprowadzane 

materiały włókiennicze stosowane w obiektach zabytkowych miały podniesione właściwości 

z zakresu palności. Wprowadzenie co najmniej trudno zapalnych, współcześnie 

wytworzonych włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz nie stanowi obecnie dużego 

problemu. Większym problemem jest uniepalnienie istniejących elementów włókienniczych 

będących zabytkami. Wiele problemów stwarza znalezienie odpowiedniego sposobu 

zabezpieczenia „włókienniczych zabytków”, tak by ich nie zniszczyć, ingerując chemicznymi 

środkami w ich powierzchnię. W przypadku tych nie zabezpieczonych włókienniczych 

wyrobów wyposażenia wnętrz istotną kwestią w obiektach zabytkowych będzie ich 

rozmieszczenie oraz w miarę możliwości oddzielenie od innych elementów mogących ulec 

zapaleniu lub, tych mogących stwarzać zagrożenie zapalenia się łatwo palnych 

włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz.  

Inny będzie sposób postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we 

włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz w przypadku obiektów muzealnych, a inny  

w przypadku obiektów hotelarskich, restauracyjnych oraz łączonych muzealno – hotelarsko - 

restauracyjnych. Niemniej jednak należy pamiętać, że wszystkie obiekty, w których w wyniku 

remontu następuje zmiana sposobu ich użytkowania spełnić muszą wymagania, takie jak 

budynki nowopowstałe.  

 

Zabytkowe obiekty muzealne oraz architektury sakralnej 

 

W tego typu obiektach znajdować się będą głównie zabytkowe włókiennicze wyroby 

wyposażenia wnętrz, zwykle o niepolepszanych właściwościach palnych lub zabezpieczone 

środkami uniepalniającymi. W obiektach tych pojawiać będą się również włókiennicze 

wyroby wyposażenia wnętrz współcześnie zrekonstruowane lub stylizowane na wiek,  

z którego pochodzą. Te ostatnie powinny być wytworzone w taki sposób, by były co najmniej 

trudno zapalne. Dodatkowo należy podkreślić, że wszelkiego rodzaju elementy mocujące 

i/lub stanowiące element wyposażenia wnętrz, także z wykorzystaniem elementów 
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włókienniczych, powinny jako całość oraz jako poszczególne produkty, charakteryzować się 

właściwościami wyrobów co najmniej trudno zapalnych. Będą to m.in.: 

• kleje, 

• pianki tapicerskie, 

• drewno zabezpieczone ogniochronnie, itp. 

Włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz będące wyrobami zabytkowymi,  

o niepolepszonych właściwościach palnych należy rozmieszczać w miarę możliwości tak, by 

ryzyko zapalenia ich lub by przeniesienie się na nie ognia było jak najmniejsze. Oznacza to, 

że nie powinny znajdować się one w pobliżu innych łatwopalnych materiałów lub elementów 

mogących spowodować ich zapalenie. Jeżeli jednak nie istnieje taka możliwość 

rozmieszczenia tego typu materiałów włókienniczych, to powinny one zostać objęte ochroną 

sygnalizacji alarmu pożaru, lub stałym urządzeniem gaśniczym dobranym odpowiednio do 

charakterystyki obiektu (wodnym, wodno-pianowym, proszkowym lub gazowym).  

W przypadku, gdy w budynku nie ma tego typu instalacji, a ich założenie jest niemożliwe  

z uwagi na duży koszt bądź charakterystykę architektoniczną tegoż obiektu zabytkowego,  

w pobliżu łatwopalnych włókienniczych i innych elementów wyposażenia wnętrz powinna 

znajdować się gaśnica lub powinny zostać one zabezpieczone w inny sposób, np. wydzielone 

szklaną obudową.  

Przed podjęciem działań zabezpieczających, celowość większości z nich, można sprawdzić 

przeprowadzając symulację pożaru (konkretnego elementu wyposażenia wnętrz  

w konkretnym miejscu) pomieszczenia przy pomocy programu FDS (Fire Dynamics 

Simulator). Program ten został krótko omówiony w dalszej części artykułu.  

Podczas wyposażania wnętrz obiektów zabytkowych nie należy zapominać również  

o pozostałych elementach ochrony przeciwpożarowej, do których należą: 

1. możliwość kontroli powstałego pożaru: 

• wyposażenie obiektu zabytkowego w stałe urządzenia gaśnicze,  

• wyposażenie obiektu zabytkowego w instalacje sygnalizacji alarmu pożaru, 

• w razie potrzeby wyposażenie obiektu zabytkowego w dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze, 

• wyposażenie obiektu zabytkowego w podręczny sprzęt gaśniczy, 

• zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych; 

2. możliwość sprawnego i efektywnego prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej: 
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• doprowadzenie dróg pożarowych do obiektu, 

• zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

• wybór odpowiedniego do rodzaju pożaru środka gaśniczego; 

3. zapewnienie sprawnej ewakuacji: 

• skrócenie dróg ewakuacyjnych, 

• wydzielenie pożarowe pionowych dróg ewakuacyjnych, 

• zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, 

• zapewnienie pełnej drożności dróg ewakuacyjnych, 

• zapewnienie oświetlenia ewakuacyjnego, 

• odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu ppoż. przy 

wykorzystaniu znaków bezpieczeństwa, 

• ograniczenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynku lub 

wybranych pomieszczeniach. 

Zabytkowe obiekty hotelarskie, restauracyjne i hotelarsko-restauracyjne oraz muzealno 

– hotelarsko - restauracyjne 

W przypadku tego typu obiektów zabytkowych (głównie w przypadku hoteli i restauracji) 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, by użytkowe elementy wyposażenia wnętrz tj.: 

• meble, 

• meble tapicerowane, 

• materace, 

• firany, 

• zasłony, 

• dywany, wykładziny i inne pokrycia podłogowe, 

• kapy, narzuty, 

• bielizna stołowa i pościelowa, itp. 

posiadały właściwości wyrobów co najmniej trudno zapalnych. 

Sposób postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze 

i inne wyroby wyposażenia wnętrz będzie analogiczny jak w przypadku zabytkowych 
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obiektów muzealnych oraz architektury sakralnej opisany powyżej. Niemniej jednak z uwagi 

na fakt, iż w budynkach tego typu przebywać może jednocześnie wiele osób, charakter ich 

pobytu będzie się znacznie różnił od tego w przypadku muzeów i obiektów sakralnych, 

dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie dodatkowych środków 

ostrożności w celu nie dopuszczenia do powstania pożaru. Środkami tymi mogą być: 

• wprowadzenie zakazu palenia w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych 

powstaniem pożaru np. w pokojach hotelowych, salach restauracyjnych, 

wyposażonych w łatwo palne włókiennicze i inne wyroby wyposażenia wnętrz, 

• wydzielenie pomieszczeń odpowiednio zabezpieczonych, w których będzie można 

palić (tzw. palarnie), 

• położenie szczególnego nacisku na oddzielenie łatwo palnych elementów 

konstrukcyjnych i wyrobów wyposażenia wnętrz od czynników mogących 

zainicjować powstanie pożaru, 

• szczegółowe zaplanowanie i przećwiczenie warunków ewakuacji osób i mienia  

z obiektu zabytkowego, 

• ciągłe szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obejmujące  

w szczególności: 

a. zagrożenia pożarowe, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, 

b. obowiązki pracownika na wypadek powstania pożaru, 

c. warunki ewakuacji ludzi i zbiorów, drogi i środki ewakuacji,  

z uwzględnieniem ich dostępności i oznakowania, 

d. środki gaśnicze, stałe urządzenia gaśnicze, miejsca rozmieszczenia hydrantów 

wewnętrznych i gaśnic, 

e. posługiwanie się gaśnicami i hydrantami wewnętrznymi; 

• stworzenie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, na wzór instrukcji 

wymaganych w muzeach, 
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• nadzór nad instalacjami znajdującymi się w obiekcie (elektroenergetyczna, 

odgromowa, centralnego ogrzewania, gaśnicza, alarmu pożaru, dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych) ze szczególnym uwzględnieniem ich przeglądów 

i zachowania ich niezawodnego działania, 

• odpowiednie rozmieszczenie i oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, 

posiadającego wymagane oznakowanie dotyczące jego obsługi oraz aktualne 

świadectwem przeglądu. 

 

MODELOWANIE POŻARU – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

PROGRAMU FIRE DYNAMICS SYMULATOR 

 

Wykorzystanie programu FDS do symulacji rozwoju pożaru i rozprzestrzenia się dymu  

W celu weryfikacji przyjętego sposobu postępowania podczas wyposażania obiektu 

zabytkowego we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz, stosować można komputerowe 

programy symulacji pożaru, np. FDS. 

Program FDS (Fire Dynamics Simulator) jest programem umożliwiającym wykonanie 

trójwymiarowych symulacji rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w oparciu  

o techniki numerycznej mechaniki płynów (CFD) [4, 5]. Program ten został opracowany  

w laboratorium Building and Fire Research Laboratory (BFRL) instytutu National Institute of 

Standards and Technology (NIST). FDS jest programem bezpłatnym, można go pobrać ze 

strony http://fire.nist.gov/fds/. Wraz z wersją instalacyjną programu dostarczany jest 

podręcznik użytkownika, w którym opisano możliwości programu oraz jego obsługę. 

Symulacja 

Celem symulacji było przedstawienie możliwość wykorzystania programu 

komputerowego FDS do weryfikacji prawidłowości założeń systemu postępowania podczas 

wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz na 

przykładzie wybranych pomieszczeń Muzeum Kinematografii w Łodzi. W symulacji 

uwzględniono następujące pomieszczenia Muzeum: 
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• dwukondygnacyjna klatka schodowa, 

• biblioteka (dawna sala myśliwska), 

• sala z fotoplastikonem, 

• sala jadalna. 

 

 

Ryc.2. Widok od strony biblioteki i sali z fotoplastikonem. 
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Ryc.3. Widok od strony Sali Jadalnej. 

 

Założono, że źródło pożaru znajduje się na drewnianym krześle tapicerowanym, obok którego 

ustawiono dwa inne krzesła drewniane, wykonane z drewna świerkowego 

niezabezpieczonego ogniochronnie. Krzesła te usytuowano w bibliotece, przy ścianie 

oddzielającej to pomieszczenie od sali z fotoplastykonem, w odległości 10 cm od ściany. 

Na ścianach biblioteki, do wysokości 90 cm, znajdują się drewniane elementy dekoracyjne, 

wykonane z niezabezpieczonego ogniochronnie drewna świerkowego. Wszystkie okna  

i drzwi w pomieszczeniach są zamknięte, natomiast wszystkie drzwi biblioteki są otwarte. 

Spalanie płomieniowe zainicjowano na powierzchni 0,04 m2. Czas oddziaływania inicjatora 

to 30 sekund. Symulacja została wykonana przy mocy źródła pożaru równej 2000 kW/m2. 

Przy takiej powierzchni i mocy inicjatora początkowa szybkość wydzielania ciepła będzie 

wynosić 80 kW. Odpowiada to sytuacji, w której do inicjacji spalania wykorzystano by np. 

niewielką ilość benzyny. 

 

Omówienie wyników symulacji 

 

Natychmiast po przyłożeniu inicjatora do powierzchni siedziska krzesła płomieniami 

objęte zostało siedzisko i oparcie. Założono, iż elementy te mają grubość 10 cm i wykonane 

są z materiału włókienniczego (włókna akrylowe) o następujących parametrach: gęstość 

40 kg/m3, ciepło spalania 30 000 kJ/kg, ciepło parowania 1500 kJ/kg. Do 130 sekundy 
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symulacji występuje intensywne spalanie płomieniowe krzesła. W 268 sekundzie wypala się 

jego oparcie, a w 316 sekundzie zanika spalanie płomieniowe siedziska. Spalanie 

płomieniowe pojawia się jeszcze w krótkich okresach do 390 sekundy symulacji. Płomienie 

nie przerzucają się na inne, usytuowane w pobliżu palącego się krzesła, elementy 

wyposażenia i wystroju pomieszczenia biblioteki. W trakcie pożaru w pomieszczeniu 

biblioteki można zaobserwować znaczny wzrost temperatury. W pozostałych 

pomieszczeniach Muzeum uwzględnionych w symulacji wzrost temperatury jest stosunkowo 

niewielki, natomiast w trakcie spalania w wyniku generacji dużej ilości dymu dochodzi do 

znacznego zadymienia pomieszczeń, które może utrudnić ewakuację osób i mienia. 

 

 

Ryc.4. Rozprzestrzenianie się dymu w 180 sekundzie symulacji. 
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Ryc.5. Rozkład temperatury w pomieszczeniach, w odległości 1,3 metra od ściany frontowej,  

w 180 sekundzie symulacji. 

 

 

Ryc.6. Zasięg widzialności na wysokości 1,7 metra w 180 sekundzie symulacji. 
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Podsumowanie 

 

 W niniejszym artykule przedstawiono zaproponowany przez autorów system 

postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby 

wyposażenia wnętrz. W tym celu przedstawiono właściwości jakimi powinny 

charakteryzować się przedmiotowe wyroby pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

Starano się przede wszystkim ukazać, iż zapewnienie odpowiednich własności pożarowych 

przez włókiennicze i inne wyroby wyposażenia wnętrz oraz ich odpowiednie rozmieszczenie 

to jeden z wielu elementów składających się na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego 

obiektu w tym także zabytkowego.  

 Podkreślono wagę świadomości zagrożeń, mogących wystąpić w konkretnym obiekcie 

zabytkowym, posiadaną przez pracowników. A co za tym idzie ich odpowiednie 

przeszkolenie z zakresu zagrożeń mogących wystąpić w obiekcie oraz postępowania na 

wypadek ich wystąpienia. 

 Przedstawiono również symulację możliwości wykorzystania programu 

komputerowego FDS do weryfikacji prawidłowości założeń systemu postępowania podczas 

wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz na 

przykładzie wybranych pomieszczeń Muzeum Kinematografii w Łodzi.  

 Dzięki przeprowadzeniu symulacji pożaru, w której odwzoruje się geometrię 

pomieszczeń oraz geometrię i rozmieszczenie materiałów znajdujących się w pomieszczeniu 

lub budynku można określić wpływ właściwości i sposobu rozmieszczenia tych elementów na 

rozwój pożaru. 
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