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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 w artykule materiał jest efektem realizacji 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 Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie 

k/Otwocka.  

Celem wyżej wspomnianej pracy było opracowanie metodologii oceny zagrożenia 

pożarowego stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz w obiektach 

zabytkowych.  
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W niniejszym artykule streszczono zaproponowany w projekcie badawczym sposób oceny 

zagrożenia pożarowego w obiektach zabytkowych wynikającego z zastosowania 

włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz.  

W artykule omówiono wybrane zagadnienia analizy ryzyka, które niezbędne są do 

właściwego rozumienia opracowanej metodologii, opisano jak postępować podczas 

przeprowadzania jakościowej i ilościowej analizy ryzyka i co w tym procesie należy wziąć 

szczególnie pod uwagę, przedstawiono również przykładową ocenę zagrożenia pożarowego 

z wykorzystaniem analizy ryzyka. Ukazano kompleksową ocenę najważniejszych elementów 

składowych zagrożenia tj. określenie możliwości inicjacji pożaru, identyfikację zagrożeń, 

prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zagrożeń wraz z ich skutkami oraz sposobami 

ich minimalizacji. Wskazano dwie drogi postępowania podczas dokonywania oceny 

zagrożenia pożarowego: jakościową i ilościową analizę ryzyka. Natomiast w przypadku, gdy 

oceny zagrożenia pożarowego dokonać chcą użytkownicy konkretnego obiektu zabytkowego 

proponuje się zastosowanie jakościowej analizy ryzyka.  

Podczas realizacji ww. etapu projektu za właściwą metodę oceny zagrożenia pożarowego 

stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz uznano analizę ryzyka 

pożarowego konkretnego obiektu zabytkowego z uwzględnieniem zastosowanych w nim 

wyrobów włókienniczych. Innymi słowy niezbędna jest dobra znajomość analizowanego 

systemu. Brak wiedzy na ten temat nie wyklucza jednak możliwości przeprowadzenia 

„ogólnej” analizy ryzyka.  

Faza wstępna analizy 

Potencjalne źródła powstania pożaru w obiektach zabytkowych 

 Etap określania potencjalnych źródeł powstania pożaru jest wyjątkowo istotny. Należy 

pamiętać aby uwzględnić w nim jak najwięcej możliwych źródeł, które w dalszych etapach 

pozwolą na bardziej obrazowe przedstawienie zagrożeń, prawdopodobieństw wystąpienia 

zdarzenia niekorzystnego i określenie priorytetowych rozwiązań zwiększenia bezpieczeństwa. 

W obiektach zabytkowych pożar może powstać z następujących przyczyn: 

• nieostrożny sposób obchodzenia się z ogniem (papieros, zapałka, lampy naftowe, 

świece itp.), 

• nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w zakresie eksploatacji 

infrastruktury technicznej (ogrzewczej, urządzeń elektrycznych, gazowych, 

odgromowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych), 
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• wady instalacji technicznych (np. prowizoryczne instalacje elektryczne, 

prowizoryczne oświetlenie, ogrzewanie pomieszczeń piecami węglowymi itp.), 

• nieprzestrzeganie porządku we wszystkich pomieszczeniach obiektu, 

• niewłaściwie prowadzone prace remontowe, 

• niewłaściwie prowadzone prace niebezpieczne pożarowo, 

• podpalenia w tym akty terroru (również maskujące kradzieże lub włamanie), 

• narażenie na działanie gorącej powierzchni, 

• w wyniku reakcji chemicznych w pracowniach konserwatorskich, 

• wyładowanie atmosferyczne, 

• rozprzestrzenienie się pożaru z zewnątrz (wypalanie traw, akty wandalizmu, wybuch 

lub awaria w przyległym zakładzie produkcyjnym, itp.). 

• Szybkie rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach zabytkowych spowodowane jest 

najczęściej następującymi czynnikami: 

• brak wydzieleń pomiędzy strefami pożarowymi, kondygnacjami poziomymi, 

a pionowymi drogami ewakuacyjnymi i komunikacji ogólnej, 

• stosowanie ścian działowych i przepierzeń z elementów palnych, 

• otwarte klapy dymowe, świetliki, okna, luki na strychach i poddaszach, 

• przechowywanie w niewłaściwy sposób i w miejscach niedozwolonych cieczy 

palnych i łatwo palnych, 

• magazynowaniem materiałów palnych w korytarzach, przejściach, strychach 

i poddaszach, 

• brak dostatecznej ilości środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego, 

• brak dostatecznej umiejętności obchodzenia się z podręcznym sprzętem gaśniczym, 

• samowolne dostawianie do budynków muzealnych różnego rodzaju przybudówek 

z materiałów palnych, 

• urządzanie mieszkań służbowych lub gościnno-hotelowych bez odpowiedniego ich 

zabezpieczania i wydzielenia pożarowego, 

• brak zabezpieczeń środkami ogniochronnymi palnych konstrukcji budowlanych oraz 

materiałów pomocniczych i przedmiotów przechowywania eksponatów muzealnych 

i innej substancji zabytkowej. 

Szczególne niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru tkwi w obiektach zabytkowych o palnych 

elementach konstrukcji, gdyż ogień może przenieść się z elementów wyposażenia i wystroju 

wnętrz na konstrukcję, naruszając jej stateczność i w rezultacie prowadzić nawet do zawalenia 
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się obiektu. Wprowadzenie dodatkowej masy palnej do obiektów zabytkowych, niezależnie 

od palności elementów konstrukcji, w postaci eksponatów, ekspozycji, elementów 

wyposażenia wnętrz znacznie zwiększa zagrożenie pożarowe. 

Identyfikacja zagrożeń stwarzanych przez włókiennicze wyroby wyposażenia 

wnętrz w wyniku pożaru 

 Chcąc ocenić ryzyko pożarowe stwarzane przez włókiennicze wyroby wyposażenia 

wnętrz należy jasno skonkretyzować jakie czynniki wpływać będą na bezpieczeństwo 

pożarowe w obiekcie zabytkowym. Do najistotniejszych należeć będą: 

• rozprzestrzenianie płomieni po powierzchni – zmiana położenia frontu płomienia na 

powierzchni elementu lub materiału, czyli propagacja czoła płomienia[14], 

• szybkość wydzielania ciepła – energia cieplna, wydzielona w jednostce czasu przy 

spalaniu materiału w określonych warunkach[14], 

• szybkość produkcji dymu, 

• zapalność – miara łatwości, z jaką obiekt może zostać zapalony w określonych 

warunkach[14],  

• palność – zdolność materiału lub wyrobu do palenia się płomieniem, w określonych 

warunkach, [14] 

• krytyczny strumień promieniowania przy zgaśnięciu (CHF) – strumień cieplny 

padający na powierzchnię próbki, w punkcie, w którym płomień przestaje postępować 

i w następstwie czego może zgasnąć[15], 

• wydzielanie toksycznych produktów rozkładu tzn. takich, które wywołują ujemny 

efekt w żywym organizmie, 

• płonące krople – materiał oddzielający się od palącego się obiektu podczas spalania 

i nadal płonący [14], 

• gęstość optyczna dymu – miara tłumienia wiązki światła przechodzącej przez dym, 

wyrażona jako logarytm dziesiętny nieprzeźroczystości dymu (miara osłabienia wiązki 

światła przechodzącej przez dym w określonych warunkach, wyrażona jako stosunek 

strumienia świetlnego padającego do przepuszczonego przez dym [14], 

• wysoka temperatura. 

 Wszystkie z podanych parametrów mają znaczący wpływ na szybkość rozwoju 

pożaru, zwiększenie zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia na inne elementy wyposażenia 

wnętrz, pomieszczenia a w efekcie na inne obiekty zabytkowe, stojące na ogół w zwartej 

zabudowie. Szybkość rozwoju pożaru, wysoka temperatura wynikająca z ilości energii 
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cieplnej uwolnionej na skutek spalania się materiałów, gęsty, często toksyczny dym, 

utrudniać albo uniemożliwiać będą ewakuację osób i mienia oraz prowadzenie działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w efekcie prowadzić będę do większych strat zarówno 

materialnych, kulturowych jak i emocjonalnych. 

 

Hierarchizacja zagrożeń – matryca.  

Określenie prawdopodobieństwa i skutków 

 
 Efektywne oszacowanie zagrożenia pożarowego stwarzanego przez wyroby 

włókiennicze oraz wybór właściwych sposobów redukowania owego zagrożenia wymagają 

zastosowania odpowiednich metod badawczych. W tym celu wybrano i omówiono metodę 

analizy ryzyka. Jak wspomniano w opracowaniu, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie 

zagrożeń, a następnie określenie prawdopodobieństwa i skutków każdego z nich. W ten 

sposób otrzymuje się wartość ryzyka. W obiektach zabytkowych, jak w każdym innym 

rozpatrywanym obszarze czy obiekcie, występują liczne źródła ryzyka. Zaś każde z nich 

może powodować zagrożenie kinetyczne. Biorąc pod uwagę tematykę opracowania, należy 

zwrócić uwagę jak wiele zagrożeń stwarzają same wyroby włókiennicze. Powstaje zatem 

bardzo złożony problem dotyczący redukcji tychże zagrożeń. W jaki bowiem sposób 

zadecydować, które ze zidentyfikowanych ryzyk redukować w pierwszej kolejności? Nie jest 

przecież możliwe podjęcie działań redukcyjnych dla każdego zagrożenia jednocześnie, gdyż 

możliwości finansowe oraz ingerowania w substancję zabytkową, w sposób racjonalny, nie 

naruszający jej wartości kulturowej, nie pozwalają na równoczesne prowadzenie redukcji 

każdego z ryzyk. W takiej sytuacji niezbędne jest podjecie decyzji dotyczącej kolejności 

ograniczania zagrożeń [4]. W tym celu przeprowadza się hierarchizację ryzyk związanych 

z konkretnymi zagrożeniami. Hierarchizacja ryzyka polega na uporządkowaniu 

występujących zagrożeń według ich stopnia i wielkości. Aby można było ocenić, które 

z występujących zagrożeń jest największe, należy rozpatrzeć obie składowe ryzyka tj. 

prawdopodobieństwo oraz skutki zdarzenia. Na szczególną uwagę zasługują zdarzenia, 

których możliwość wystąpienia jest bardzo duża, prawie pewna. Jednakże uwzględnienie 

jedynie prawdopodobieństwa dałoby wyniki przekłamane. Zapobieganie ekstremalnym 

zagrożeniom o bardzo małym prawdopodobieństwie może doprowadzić do znacznych strat 

a nawet całkowitego zniszczenia obiektu zabytkowego w sytuacji niezabezpieczenia się przed 

bardziej realnymi zagrożeniami choć hipotetycznie uznawanych za mniej groźne. Dlatego 
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jednocześnie należy przeanalizować jakie skutki niosą za sobą owe zdarzenia. Może się 

okazać, iż rozpatrywane najbardziej prawdopodobne zdarzenie stwarza znikome skutki. 

W takiej sytuacji zdarzenie to nie będzie zajmowało wysokiego miejsca w hierarchii. 

Kolejnym elementem, na który warto poświęcić więcej uwagi jest rozpatrywanie samych 

skutków. Można bowiem podzielić je na skutki w postaci strat materialnych oraz straty jakie 

niesie za sobą utrata życia człowieka. W pierwszej grupie mamy do czynienia ze stratami 

finansowymi, lecz nie tylko. Znaczącą kwestię stanowi emocjonalne związanie z utraconym 

zabytkiem. Obiekty zabytkowe, eksponaty, zbiory mają swoją wartość rynkową, nie jest ona 

jednak tożsama z wartością kulturową. Nie jest możliwe oszacowanie skutków utraty 

dziedzictwa kulturowego, pamiątek po przodkach, niepowtarzalnych okazów, świadectw 

przeszłości. Stanowią one bowiem dziedzictwo kulturowe, pewnego rodzaju tożsamość 

narodową. Dla narodu są bezcenne. Z jednej strony nie jest możliwym materialne, ilościowe 

oszacowanie takiej straty. Z drugiej strony wartość utraty ww. będzie różna dla 

poszczególnych grup osób. Podobne trudności napotyka się podczas próby oszacowania np. 

wartości śmierci człowieka czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jakiekolwiek próby 

oszacowania tych strat nie zostałyby podjęte, należy pamiętać, iż utrata życia czy trwały 

uszczerbek na zdrowiu nigdy nie zostaną przez społeczność lokalną zaakceptowane.  

Procesy hierarchizacji ryzyka są, jak widać, bardzo złożone. Tym bardziej warto 

byłoby przyjrzeć się występującym zagrożeniom, prawdopodobieństwu ich powstania oraz 

różnorodności skutków jakie za sobą pociągają. Kompleksowa analiza ryzyka pozwoli 

na wyłonienie ryzyk o największym poziomie [1]. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie 

wyboru właściwych przedsięwzięć związanych z ich redukowaniem. Dobór odpowiednich 

sposobów eliminowania ryzyka jest jednym z priorytetów przeprowadzania analizy ryzyka. 

Hierarchię ryzyka w sposób przejrzysty można zilustrować za pomocą matrycy 

ryzyka. Pierwszym i podstawowym krokiem do stworzenia matrycy jest zdefiniowanie 

kategorii prawdopodobieństw i klas skutków. W zależności od rodzaju ryzyk i celu 

prowadzenia analizy ryzyka matryca może zostać zbudowana w sposób dowolny. 

W celu skonstruowania matrycy ryzyka dla zagrożeń stwarzanych przez wyroby 

włókiennicze, zdefiniowano kategorie prawdopodobieństwa oraz klasy skutków. Zarówno 

prawdopodobieństwo, a ściślej mówiąc częstotliwości, jak i skutki zostały opisane w sposób 

jakościowy, tzn. jako zdarzenia możliwe, niemożliwe, rzadkie. Oznacza to, iż metoda 

ta należy do zgrubnych metod analizy ryzyka. 
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 Wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności poniżej stworzono przykładowe opisy 

kategorii prawdopodobieństw i klas skutków. Kategorie tego typu, tworzy na własne potrzeby 

osoba dokonująca analizy.  

Tabela 1 

Jakościowy opis prawdopodobieństwa [4] 

Charakterystyka Opis 

Zdarzenie  

prawie 

prawdopodobne 

Może się zdarzyć w większości okolicznościach. Jest dobrze 

udokumentowane. Istnieją szczegółowo opracowane procedury 

reagowania dla służb ratowniczych i pracowników obiektów 

zabytkowych – reakcja jest niemal automatyczna. Przez 

przypadkowych świadków nie są odbierane jako zdarzenie 

niebezpieczne.  

Może wystąpić częściej niż raz na rok. 

Zdarzenie  

prawdopodobne 

Ujęte w procedurach reagowania, choć nie tak bardzo 

szczegółowo. Od pracowników obiektu wymaga samodzielnego 

rozwinięcia i rozszerzenia działań ujętych procedurami. Stanowi 

zaskoczenie szczególnie dla osób postronnych.  

Może wystąpić raz na 10 lat. 

Zdarzenie 

możliwe 

Może zdarzyć się w określonym czasie, lecz ma charakter 

przypadkowy. Mało udokumentowane. Stanowi zaskoczenie dla 

służb ratowniczych i personelu. Wymaga sprawnego 

współdziałania służb. Mało jest takich zdarzeń. Istnieje jakaś 

szansa, powód czy inna okoliczność powodująca, że zdarzenie 

może wystąpić.  

Może wystąpić raz na 20 lat. 

Zdarzenie  

niemożliwe 

Nie bierze się pod uwagę, że może wystąpić. Nie jest 

udokumentowane. Nikt nie pamięta żeby kiedyś się zdarzyło. Jest 

zupełnym zaskoczeniem dla uczestników. Nie istnieją procedury 

postępowania. Wymaga sprawnej reakcji i działania personelu 

i służb. Istnieje mała szansa czy inne okoliczności na to, że 

w ogóle wystąpi. 

Może wystąpić raz na 100 lat.  

Zdarzenie  Tylko wyjątkowy zbieg okoliczności może spowodować, 
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rzadkie że wystąpi. Nie jest znane nawet z opowiadań przodków. Nie jest 

ujęta w procedurach. Jest szokiem dla uczestników.  

Może wystąpić raz na 500 lat lub rzadziej. 

Zarówno charakterystyka jak i opis prawdopodobieństwa mogą różnić się 

od zaprezentowanego powyżej. Istotnym jest, aby taka kategoryzacja w ogóle powstała.  

 Skutki zostały podzielone na pięć klas. Opis skutków zawiera jedynie najistotniejsze 

uwagi, charakteryzujące daną klasę i decydujące o ich odmienności od poprzednich. 

Klasyfikację skutków również, tworzy na własne potrzeby osoba dokonująca analizy. 

Tabela 2  

Jakościowa ocena skutków [4] 

Charakterystyka Opis 

Skutki  

nieistotne 

Personel ani zwiedzający/użytkownicy nie zostali ranni. Brak ofiar 

śmiertelnych. Nikt lub niewielu zostało na krótko wyprowadzonych 

z pomieszczenia. Pożar jest ugaszony w zarodku. Nikt lub niewielka 

liczba osób potrzebuje pomocy niefinansowej lub niematerialnej. 

Nie odnotowuje się zniszczeń lub znikome, nawet w odniesieniu do 

delikatnych eksponatów. Skutki można łatwo zlokalizować. 

Powoduje lekki dyskomfort. Ewentualnej pomocy może udzielić 

personel.  

Skutki 

małe 

Wśród przebywających w obiekcie zabytkowym znajduje się 

niewielka liczba rannych bez ofiar śmiertelnych. Wymaga 

udzielenia pierwszej pomocy. Zamknięcie obiektu na mniej niż 

24 h. Zbiory mogą zostać uszkodzone w niewielkim stopniu. Pożar 

zostaje opanowany w początkowej fazie. Ogień nie rozprzestrzenia 

się na inne materiały. Uszkodzone wyroby włókiennicze nie 

stanowią dalszego zagrożenia.  

Skutki  

średnie 

Duża ilość rannych. Personel nie jest w stanie udzielić pomocy 

wszystkim poszkodowanym. Nie ma ofiar śmiertelnych. 

Zróżnicowanie rannych. Pojedynczy ludzie wymagają 

hospitalizacji. Zamknięcie obiektu na ok. 24 h. Zdarzenie wymagaj 

podjęcia rutynowych działań, prostych napraw. Służby ratownicze 

radzą sobie z żywiołem. Powrót do sytuacji normalnej nie napotyka 

na większe trudności. Powstają duże straty finansowe. Ilość 
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uwolnionych toksycznych substancji rozkładu stwarza zagrożenie. 

Skutki  

duże 

Uczestnicy zdarzenia w większości mocno poranieni. Duża liczba 

osób wymaga hospitalizacji. Potrzeba zamknięcia obiektu na więcej 

niż 24h. Do ratowania ludzi i usuwania zniszczeń potrzebna jest 

mobilizacja dodatkowych sił i środków. Większość eksponatów 

poważnie uszkodzona lub zniszczona. Bardzo duże straty 

finansowe. Uwolnienie dużej ilości toksycznych substancji, 

rozprzestrzenianie się ognia na kolejne elementy.  

Skutki 

katastrofalne  

Uczestnicy poważnie ranni. Wymagają hospitalizacji. Ofiary 

śmiertelne. Obiekt zostaje wyłączony z eksploatacji. Rozległe stałe 

zniszczenia. Ogromne straty finansowe mogące doprowadzić do 

bankructwa. 

 Posiadając najważniejsze informacje potrzebne do hierarchizacji ryzyka, można 

rozpocząć tworzenie matrycy ryzyka. Na osi pionowej odłożone zostały kategorie 

prawdopodobieństwa danego zdarzenia, zaś na osi poziomej skutki tego zdarzenia [11].  

W ten sposób każdemu ryzyku przypisuje się współrzędne. Współrzędnym tym można 

przyporządkować przedsięwzięcia związane z prewencją i przygotowaniem sił i środków 

na wypadek, gdy zdarzenia te zaistnieją. 

Prawdopodobieństwo  
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Ryc. 1. Matryca jakościowej analizy ryzyka [11] 

Prawie 
prawdopodobne 
 

Prawdopodobne  

Możliwe  

Niemożliwe  

Rzadkie  

Nieistotne Średnie  Małe Duże  Katastrofalne 

Ryzyko: 
- AKCEPTOWALNE 
- GRANICA 
AKCEPTOWALNOŚCI 
- NIEAKCEPTOWALNE 



 BADANIA I ROZWÓJ  

 

Zestawienie kategorii prawdopodobieństw oraz klas skutków w jednym układzie 

współrzędnych umożliwia zidentyfikowanie zagrożeń o największym poziomie ryzyka. 

Poziomy zostały oznaczone literami-symbolami. Oznaczenia te nie są obligatoryjne, stanowią 

jedynie przykład jak można je podzielić. Symbole również są umowne. Każdy z nich oznacza 

pewien poziom ryzyka: E – ryzyko ekstremalne, W – ryzyko wysokie, Ś – ryzyko średnie,  

M – ryzyko małe (Ryc.1.). 

 Każdy poziom ryzyka scharakteryzowany został poprzez zachowanie się wyrobów 

włókienniczych w kolejnych fazach rozwoju pożaru oraz potencjalne zagrożenia stwarzane 

przez te wyroby.  

 Przekreślone pola na matrycy ryzyka wyznaczają granicę akceptowalności. Ryzyka 

znajdujące się na lewo od zaznaczenia są akceptowalne, natomiast pozostałe znajdują się na 

poziomie nieakceptowalnym. Oznacza to, iż podczas podejmowania decyzji o kolejności 

ograniczania ryzyka jako pierwsze rozwadze podlegają ryzyka znajdujące się w prawej części 

matrycy. Ryzyka, które nigdy nie zostaną zaakceptowane cechują się przede wszystkim 

dużymi bądź katastroficznymi skutkami. Jeśli jednocześnie kategoria prawdopodobieństwa 

jest na poziomie „prawie prawdopodobne” lub „prawdopodobne”, wówczas nie ma nawet 

potrzeby ich analizowania. Oczywistym bowiem jest, że nie są akceptowane ani przez 

ekspertów ani przez społeczność. Istotną uwagą pomocną podczas interpretowania matrycy 

ryzyka jest, że społeczność, bez względu na wyniki obliczeń matematycznych, łatwiej 

zaakceptuje zdarzenia o nieistotnych lub małych skutkach, mimo wysokiego 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia, niż zdarzenia występujące rzadko, a których skutki są 

średnie, duże lub katastrofalne [12]. Ludzie nigdy nie będą czuć się bezpiecznie np. 

w muzeum, w którym przed laty doszło do pożaru i w wyniku oddziaływania toksycznych 

substancji wydzielonych podczas pożaru wyrobów włókienniczych jak również w wyniku 

szybkiego wzrostu temperatury niewielu nawet ludzi straciło życie lub doznało uszczerbku na 

zdrowiu. 

 

Minimalizacja zagrożeń 

 
 Racjonalne podejście do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach 

zabytkowych zakłada wyraźnie określone cele ochrony przeciwpożarowej: 

• zapewnienie bezpieczeństwa życia, 

• ochrona mienia, 
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• zabezpieczenie przed pożarem, 

• ochrona środowiska. 

 Największy nacisk w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinno kłaść się na 

systematyczną działalność: nadzorującą i kontrolującą stan bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego obiektów zabytkowych, profilaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem 

szkoleń personelu, zwiększającą świadomość osób zwiedzających oraz wrażającą nowe 

rozwiązania techniczne, mające na celu sukcesywne podnoszenie stanu bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 Użytkownicy i zwiedzający oraz strażacy nie powinni być narażeni na ryzyko 

i uciążliwe warunki, zarówno wewnątrz jak i w sąsiedztwie obiektu zabytkowego. 

Niebezpieczeństwo dla życia w warunkach pożaru jest skutkiem narażenia na działanie 

toksycznych produktów rozkładu, wysokiej temperatury, czynników wynikających 

z charakterystyki spalających się materiałów, a rzadziej zawalenia się konstrukcji budynku. 

Reakcja na tego typu zagrożenia, jej szybkość i skuteczność, zależy od czasu trwania 

i warunków oddziaływania. Właściwe wcześniejsze przewidzenie zagrożeń może być 

osiągnięta na drodze studiowania statystyk strat spowodowanych przez pożary w obiektach 

zabytkowych lub podjęcie konkretnych działań zapobiegawczych wystąpienia 

i rozprzestrzenia się pożaru: 

• ograniczenie prawdopodobieństwa zapalenia się kontrola źródeł ognia i zmniejszenie 

do minimum zagrożenia zapłonu i spalania materiałów poprzez: 

- instalację odgromową, 

- instalację hydrantową, 

- stałą instalację gaśniczą, 

- podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, agregaty gaśnicze, koce gaśnicze), 

- bezpośrednią łączność telefoniczna ze strażą pożarną, 

- etatowi pracownicy ds. ochrony przeciwpożarowej, 

- aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 

• wczesne alarmowanie w przypadku pożaru: 

- automatyczna instalacja wykrywania pożaru, 

• stworzenie odpowiednich dróg ewakuacyjnych: 

- kontrola zawartości i oddzielenie materiałów palnych, 

- odizolowanie i szczególna ochrona cennej zawartości, 
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- powstrzymanie możliwości rozprzestrzeniania się ognia poprzez przegradzanie, 

zmiana właściwości pożarowych materiałów włókienniczych i nie tylko lub 

zastępowanie ich innymi o lepszych pod względem bezpieczeństwa pożarowego 

właściwościach, 

- kontrole przeciwpożarowe i przygotowania do gaszenia, 

- zaopatrzenie w urządzenia dla straży pożarnej (przeciwpożarowa instalacja wodna, 

hydranty wewnętrzne, zbiorniki wodne), 

- zabezpieczenia ogniochronne wyrobów włókienniczych, 

- właściwa lokalizacja i oznaczenie miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 

• odpowiednia odporność ogniowa konstrukcji, 

• kontrola i tłumienie ognia, 

• szkolenia dla pracowników, 

• ćwiczenia ewakuacji osób i mienia, 

• właściwa lokalizacja i oznaczenie miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 

• aktualne plany ewakuacji osób i mienia. 

 

Jakościowa analiza ryzyka pożarowego 

 
 Aby przeprowadzić skuteczną ocenę ryzyka należy połączyć trzy metody jakościowe: 

analiza porównawcza tzw. metoda list kontrolnych (porównanie stanu rzeczywistego 

z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej), analiza zgrubna (analiza źródeł 

ryzyka bez analizy technicznej) i analizy „Co będzie jeżeli?”(ocena efektów pewnej liczby 

niekorzystnych zdarzeń i ustalenie, które z nich niosą ze sobą najpoważniejsze skutki). Zaletą 

tej wypadkowej metody jest fakt, iż mogą dokonać jej pracownicy obiektu zabytkowego, 

właściciel lub zarządca. Niezbędna jest jedynie znajomość charakterystyki obiektu wraz 

z wyposażeniem, przegląd przepisów przeciwpożarowych i logiczne myślenie. Zmniejsza to 

koszt takiej operacji, jednocześnie zwiększając pewność, że analizą zostaną wszelkie 

niezbędne aspekty. 

 Analiza porównawcza polega na odniesieniu stanu rzeczywistego do pewnego wzorca 

lub szablonu. Najprostszym sposobem stworzenia szablonu w przypadku oceny zagrożenia 

pożarowego włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz jest zestawienie wymagań 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Zestawione powinny zostać zarówno 

wymagania techniczno budowlane stawiane obiektom jak i wymagania w stosunku do 
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samych materiałów włókienniczych. Następnie należy stworzyć listy zawierające wszelkie 

możliwe do wystąpienia źródła zagrożeń. Należytym jest by znalazły się tu potencjalne źródła 

powstania pożaru i zagrożenia stwarzane przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz. 

Na podstawie charakterystyki zagrożeń przystępuje się do określenia prawdopodobieństwa 

i skutków ich wystąpienia, tworzy się także listę przedsięwzięć prewencyjnych, zawierającą 

wszelkie możliwe sposoby minimalizacji zagrożeń. Zestawiając zhierarchizowane zagrożenia 

i sposoby ich minimalizacji określa się na podstawie oszacowania zasadności i możliwości 

m.in. finansowych właściciela lub zarządcy obiektu zabytkowego działania priorytetowe 

i długofalowe. Do działań tych należeć mogą: edukacja pracowników oraz instruowanie osób 

zwiedzających, zmiana właściwości pożarowych włókienniczych materiałów wyposażenia 

wnętrz, zmiana charakterystyki budowlanej obiektu, doposażenie obiektu zabytkowego w np. 

system sygnalizacji pożaru. 

 Istotnym jest by przy planowaniu zmniejszenia zagrożenia kierować się zdrowym 

rozsądkiem i w jak najmniej możliwym stopniu ingerować czy zmieniać substancję 

zabytkową. 

 

Metody ilościowej analizy ryzyka pożarowego 

 
Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, w celu przeprowadzenia ilościowej analizy 

ryzyka, należy stosować modele matematyczno – fizyczne lub inne programy komputerowe. 

Na chwilę obecną dostęp do tychże narzędzi w naszym kraju jest mocno ograniczony i, jak 

dotąd, nie korzysta się z nich na szerszą skalę. W celu przeprowadzenia analizy ilościowej 

wykorzystuje się inne dostępne narzędzia, środki i informacje. Trudno jednak opisać 

ilościowo szybkość generacji ciepła, produkcji dymu czy toksycznych substancji podczas 

spalania wyrobów włókienniczych nie mając oparcia w obliczeniach czy statystykach. 

W wielu przypadkach niezbędna jest więc analiza technicznych raportów bezpieczeństwa, 

w szczególności tam, gdzie odpowiedzialność człowieka lub technicznego systemu gra istotną 

rolę w zapobieganiu wypadkom. Niektóre straty można określić poprzez fizyczno - 

matematyczne modelownie dynamiki przebiegu zdarzenia. Model ten może opisywać 

szybkość rozprzestrzeniania się płomienia. Straty z tym związane zależą od czasu spalania tj. 

zasięgu płomieni. Zasięg płomieni określa obszar, wewnątrz którego ludzie ulegają 

poparzeniu lub spaleniu [26]. 
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„Drzewo zdarzeń” 

 Wymusza niejako wyprzedzenie zdarzenia – np. zapalenia wyrobów włókienniczych – 

poprzez wygenerowanie możliwych wersji rozwoju sytuacji. Metoda ta prowadzi do poznania 

zależności pomiędzy różnymi elementami systemu i kolejno powstającymi zagrożeniami. 

W metodzie tej należy stworzyć „drzewo zdarzeń” dla jak największej liczby właściwości 

spalanych wyrobów włókienniczych. Oznacza to stworzenie logicznego rozwoju sytuacji 

w zależności od funkcji wyjściowej, którą będą kolejne właściwości czy parametry różnych 

materiałów. Wybierając materiał zastanowić się trzeba jakie stwarza on zagrożenie podczas 

powstania pożaru i wybierając kolejne właściwości, rozwijać diagram. Na rozwój sytuacji 

wpływają również czynniki zewnętrzne, otoczenie, warunki aktualnie panujące 

w pomieszczeniu i poza nim, sąsiedztwo innych wyrobów różniących się właściwościami.  

 Poniżej zaprezentowano analizę ilościową ryzyka stwarzanego przez wyroby 

włókiennicze. Określono funkcje warunkowe. Kolejnym krokiem jest przypisanie pewnego 

prawdopodobieństwa każdej z sytuacji oraz określenie skutków. Opracowanie diagramu wraz 

ze wszystkimi danymi ma charakter przykładowy.  
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Ryc. 2. Drzewo zdarzeń. Scenariusz przebiegu zdarzenia: zapalenie wyrobów 

 włókienniczych. 

 Każdy warunek rozpatruje się pod względem jego spełnienia (T) lub niespełnienia (N). 

Rozbudowuje się drzewo dopisując kolejne możliwości rozwoju – scenariusze [16]. W ten 

sposób powstają kolejne „gałęzie”. Następnie szacuje się prawdopodobieństwo zdarzeń, bez 

względu na to czy funkcja warunkowa zostanie spełniona czy też nie. Oznacza to przypisanie 

każdej „gałęzi” wartości liczbowej. Każdy warunek ma dwie możliwości: może zaistnieć lub 

nie. Suma prawdopodobieństw obu możliwości powinna wynosić 1. Wartość ta oznacza 

zdarzenie pewne. Kiedy wszystkie gałęzie zostaną opisane, wówczas oblicza się 

prawdopodobieństwo zdarzeń. Dokonuje się go poprzez iloczyn wszystkich 

prawdopodobieństw znajdujących się na drodze „zapalenie wyrobów włókienniczych” do 

ostatniej funkcji warunkowej „przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.” Wynikiem jest 

otrzymanie wartości liczbowej przy każdej z gałęzi. Prawdopodobieństwa oszacowane w ten 

sposób można od razu zhierarchizować. Dokonuje się wyboru „najczarniejszego scenariusza” 

[16], czyli takiego rozwoju zdarzeń, które niosą za sobą największe straty 
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a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest duże. Zdarzenie to zajmuje pierwsze miejsce 

w kolejce do ograniczania ryzyka. 

 

„Drzewo błędów” 

 

Ryc. 3. Drzewo błędów dla zdarzenia – duża szybkość produkcji dymu przez wyroby 

 włókiennicze. 

 

 Punktem wyjścia w analizie ilościowej prowadzonej metodą „drzewa błędów” jest 

każde zidentyfikowane zagrożenie, które rozpatruje się oddzielnie, na kolejnych diagramach. 

Osobno będzie tworzone „Drzewo błędów” dla zdarzeń: duża szybkość produkcji dymu 
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w wyniku zapalenia wyrobów włókienniczych, wydzielanie dużej ilości toksycznych 

substancji, duża gęstość dymu wytwarzanego podczas spalania materiałów włókienniczych 

itd. Przy wykorzystaniu  funkcji  OR (symbol     )oznaczającej „lub” oraz AND (symbol    ) 

oznaczającej „i”, opisuje się możliwe powody powstania danego zagrożenia. W ten sposób 

generowane są przyczyny prowadzące do niepowodzenia. Okazuje się, iż jedna przyczyna 

może powodować kilka skutków – zagrożeń. Analizując zagrożenie, jakim jest duża szybkość 

produkcji dymu, szukamy najpierw przyczyn bezpośrednich. Należy zadecydować, które 

z nich samodzielnie doprowadziły do dużej szybkości produkcji dymu, a które spowodowały 

to zagrożenie w połączeniu z innymi. Poziom niższy zawiera przyczyny pośrednie, czyli 

takie, których wystąpienie mogło przyczynić się do powstania przyczyn pośrednich. 

„Drzewo” rozbudowuje się w miarę schodzenia na niższe poziomy i szukania przyczyn 

pozornie nie związanych z powstałym zagrożeniem. Diagram składa się w zasadzie z samych 

błędów popełnianych przez człowieka i/lub zachodzących w funkcjonowaniu urządzeń lub 

systemu. Przeprowadzenie analizy ilościowej w postaci drzewa błędów wymaga oparcia się 

na dwóch założeniach [5]: 

• zdarzenia podawane na wejście funktora LUB są rozłączne, tzn. że bezpośrednie 

przyczyny są niezależne, 

Założenie to oznacza, że zdarzenie A powstaje pod warunkiem, że wystąpi najmniej jedno ze 

zdarzeń B1, B2,…..Bn. Prawdopodobieństwo zdarzenia A oblicza się wtedy według wzoru: 

p(A)= p(B1)+p(B2)+......+p(Bn). Musi jednak zachodzić warunek, iż zdarzenia B1, B2,….,Bn 

są rozłączne.  

• wszystkie zdarzenia w drzewie błędów rozpatrywane są jako niezależne pod 

względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

Założenie drugie, dotyczące niezależności zdarzeń również odnośnie prawdopodobieństwa 

ich wystąpienia, oznacza, że jeżeli C jest wyjściem funkcji wyższej, a zdarzenia D1, D2,….,Dn 

pojawiają się na jego wejściu, to prawdopodobieństwo zdarzenia C oblicza się według wzoru: 

p(C)=p(D1)p(D2)…p(Dn) Zaś w przypadku, gdy zdarzenia są zależne, stosuje się wzór: 

p(C)=p(D1)p(D1/D2)…p(Dn/D1…Dn-1) gdzie: p(Di/D1…Dn-1) oznacza prawdopodobieństwo 

warunkowe zdarzenia Di pod warunkiem występowania łącznie zdarzeń D1,….,Dj. 

 Znajomość systemu i posiadanie odpowiednich danych pozwala na skorzystanie 

z przedstawionych wzorów i wyliczenie określonych wartości. 

 W zależności od rodzaju obiektu i wyrobów włókienniczych w nim zastosowanych, 

„drzewo błędów” będzie ulegać modyfikacji. Zmieniać się będą przyczyny, ich ilość oraz 
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zależności (przyczyny mogą być niezależne lub współzależne). Jednak zawsze wszystkie 

funkcje warunkowe (przyczyny) będę odnosić się do konkretnego obiektu zabytkowego 

i konkretnego wyrobu włókienniczego. 

 Omówione metody analizy ryzyka stanowić mogą punkt wyjściowy 

do przeprowadzenia pełnej analizy ryzyka dla danego obiektu zabytkowego i zastosowanych 

w nim włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz. Z powodzeniem skorzystać można 

z listy wyodrębnionych potencjalnych źródeł powstania pożaru. Należy jedynie 

wyselekcjonować te, które okażą się realne w odniesieniu do podmiotu prowadzonej analizy. 

Zidentyfikowane zagrożenia stwarzane przez konkretne włókiennicze wyroby 

w rozpatrywanym obiekcie zabytkowym należy wyrazić liczbowo. Wartości będą się różniły 

tak, jak różnią się od siebie parametrami wyroby włókiennicze. Jedwab, wełna czy materiały 

sztuczne inaczej zachowują się w warunkach pożaru. Inne będą zatem ich szybkości 

produkcji dymu, wydzielania ciepła czy ilości wydzielanych toksycznych produktów 

rozkładu. Liczbowe wyrażenie tych wielkości stanowi jeden z etapów analizy ilościowej 

ryzyka. Opisane jakościowo i ilościowo zagrożenia należy umieścić w matrycy ryzyka. 

Skorzystanie z matrycy zaproponowanej w opracowaniu jest jak najbardziej właściwe.  

Można jednak skonstruować własną matrycę. 

 W zależności od posiadanych informacji kategorie prawdopodobieństwa i klasy 

skutków można odpowiednio doprecyzować lub całkowicie zmienić na potrzeby 

przeprowadzenia analizy – najistotniejszym jest, aby pokrywały się one ze stanem 

rzeczywistym. Matryca wskaże obszary, które cechują się największym poziomem ryzyka. 

Przeanalizowanie przykładowego „drzewa zdarzeń” i „drzewa błędów” pozwala zapoznać się 

z zasadą ich konstruowania, a dysponując danymi liczbowymi można łatwo utworzyć drzewo 

rozwoju zdarzenia niekorzystnego i/lub błędów, które do tego zdarzenia doprowadziły. 

Przypisanie wartości kolejnym gałęziom doprowadzi do określenia ich prawdopodobieństw. 

Następnie wymaga się określenia ich skutków. Analiza ryzyka jest gotowa. Pozostaje 

hierarchizacja i szacowanie ryzyka. Przeprowadzenie analizy ryzyka metodą jakościową 

i ilościową znacznie lepiej obrazuje wszelkie zagrożenia niż analiza przepisów prawnych. 

Analiza ryzyka przede wszystkim dostarcza istotnych informacji o zagrożeniach, ich 

przebiegu, a co najważniejsze wskazuje te najbardziej niebezpieczne. Dopiero wtedy środki 

eliminujące i/lub ograniczające przynoszą wymierne efekty, gdy są zastosowane do 

właściwych celów (największe zagrożenia) i w odpowiedni sposób (dobór właściwej metody 

minimalizacji ryzyka). 
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Przykładowa ocena zagrożenia pożarowego dla wybranego 

pomieszczenia 

 

Charakterystyka rozpatrywanego pomieszczenia 

 

Ryc. 4. Sala Myśliwska – umiejscowienie włókienniczych elementów wyposażenia wnętrz 
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Rozpatrywana w analizie Sala Myśliwska (Ryc. 4.) jest częścią Muzeum Kinematografii 

w Łodzi. Znajduje się ona na parterze. Jest to pomieszczenie o wystroju artystyczno-

zabytkowym. Prowadzi przez nie droga ewakuacyjna. Sala ta jest zabezpieczona dwiema 

czujkami liniowymi dymu, powierzchnia 20 m2, wysokość 3,8 m. Ściany pomieszczenia: 

murowane z cegły, strop drewniany. W celu przeprowadzenia analizy przyjęto, 

iż w pomieszczeniu w drzwiach i w oknie znajdują się poliestrowe kotary, niezabezpieczone 

w żaden sposób ogniochronnie, w rogu pomieszczenia tapicerowany fotel (pianka 

poliuretanowa po wierzchu pociągnięta niezabezpieczoną tkaniną poliestrową), na ścianie 

od podłogi do wysokości 0,9 m boazeria, powyżej tapeta z tkaniny poliestrowej na podkładzie 

z nieuodpornionej ogniochronnie bawełny. 

Wstępna analiza ryzyka (PHA) 

 Analizę ryzyka pożarowego rozpoczęto od identyfikacji zagrożeń wynikających 

z właściwości fizykochemicznych, umiejscowienia i ilości włókienniczych materiałów 

wyposażenia wnętrz. Następnie określono potencjalne źródła powstania pożaru w Sali 

Myśliwskiej. Równocześnie przeprowadzono modelowanie konsekwencji oraz oszacowano 

częstotliwości wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń. (Modelowanie konsekwencji polega 

na stworzeniu jak największej liczby scenariuszy zdarzenia, czego wynikiem jest określenie 

możliwych skutków zdarzenia.) Oceny skutków dokonano według Tabeli 2, natomiast oceny 

prawdopodobieństwa na podstawie Tabeli 1. Po ocenie skutków i prawdopodobieństwa 

dokonano hierarchizacji ryzyka korzystając z matrycy ryzyka (Ryc.1.). Po określeniu ryzyka 

przystąpiono do oceny jego akceptowalności.  

Jeżeli wynikiem oceny konkretnego zagrożenia jest uzyskanie ryzyka klasyfikującego się na 

akceptowalnym poziomie, jedyne działania jakie następnie należy podejmować, powinny 

mieć na celu zachowanie ryzyka na tym samym – akceptowalnym poziomie (monitoring 

ryzyka). W przypadku, gdy wynikiem oceny jest ryzyko na poziomie nieakceptowanym 

należy przystąpić do jego redukcji. 

 Redukcję ryzyka podzielić można na sposoby (eliminacja, zastępowanie, 

przedsięwzięcia inżynierskie, procedury administracyjne, zastosowanie środków ochrony 

osobistej, opracowanie odpowiednich procedur ratowniczych) oraz na strategie (unikanie 

ryzyka, redukowanie prawdopodobieństwa powstania zdarzenia, redukowanie skutków 

możliwego zdarzenia, transfer ryzyka, pozostawienie istniejącego ryzyka). Istnieją dwa 

sposoby postępowania dotyczące ograniczania ryzyka tj. ograniczanie prawdopodobieństwa 

wystąpienia zdarzenia niekorzystnego lub jego skutków. 
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 Po zredukowaniu ryzyka należy ponownie przeprowadzić procedurę oceny ryzyka 

w celu weryfikacji poprawności podjętych działań redukujących. Podczas ograniczania 

ryzyka należy pamiętać, aby podjęte działania obniżające ryzyko w jednym miejscu, nie 

podnosiły poziomu ryzyka w innych miejscach i by redukcja prowadziła do osiągnięcia przez 

ryzyko stanu akceptowalnego. 

 W rozpatrywanym pomieszczeniu ryzyko wysokie jest na skraju akceptowalności, 

natomiast ryzyko ekstremalne jest już nieakceptowalne, dlatego też w pierwszej kolejności 

należy przystąpić do jego redukcji. 

Redukcja ryzyka w tym przypadku polegać może na: 

• wymianie lub ogniochronnemu zabezpieczeniu występujących w pomieszczeniu 

włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz, 

• połączeniu centrali sygnalizacji pożarowej ze strażą pożarną w celu skrócenia czasu 

reakcji, 

• kształceniu osób pracujących pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz osób 

zwiedzających, przynajmniej na temat możliwości ewakuacji, 

• przeprowadzaniu ćwiczeń ewakuacji osób i mienia. 

 Jednym z lepszych sposobów redukcji ryzyka jest instalacja systemu sygnalizacji 

pożarowej połączony ze strażą pożarną. 

 Postępowanie z ryzykiem znajdującym się na poziomie akceptowalnym polega na 

staraniach utrzymania go na tym poziomie. Jest to tzw. monitoring ryzyka.  

W tym przypadku monitoring ryzyka polegać może na: 

• okresowych przeglądach stanu technicznego instalacji sygnalizacji powstania pożaru 

a także instalacji użytkowych tj. instalacji elektrycznej, 

• przeprowadzenie analizy po wprowadzeniu każdej zmiany do systemu, którym w tym 

przypadku jest oceniane pomieszczenie wraz z instalacjami, 

• stałym podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej poprzez objęcie edukacją dla 

bezpieczeństwa jak największej części tej społeczności. 

 Podsumowując, przy ocenie zagrożenia pożarowego, należy szczególnie zwrócić 

uwagę na minimalizację ryzyka w stopniu gwarantującym osiągnięcie jak najwyższego stanu 

bezpieczeństwa rzeczywistego, przy jak najbardziej racjonalnym wykorzystaniu dostępnych 

możliwości i funduszy. Oceniając zagrożenie pożarowe stwarzane w obiektach zabytkowych 

przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz należy być świadomym faktu, iż jest to 

problem bardzo złożony. Spowodowane jest to tym, iż w różnych obiektach te same 
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włókiennicze elementy wyposażenia wnętrz będą stwarzać inne zagrożenia i w związku z tym 

inne działania będą musiały być podjęte w celu zniwelowania określonych zagrożeń.



Tabela 3 

Wstępna analiza zagrożenia pożarowego stwarzanego przez włókiennicze 
wyroby wyposażenia wnętrz w Sali Myśliwskiej 

 

ZAGROŻENIE STWARZANE PRZEZ ELEMENT WŁÓKIENNICZY:  
POŻAR WŁÓKIENNICZEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 

WŁÓKIENNICZY ELEMENT 
WYPOSAŻENIA "SALI 
MYŚLIWSKIEJ" 

TAPETA Z TKANINY 

POLIESTROWEJ Z PODKŁADEM Z 

NIEUODPORNIONEJ BAWEŁNY 

POLIESTROWE KOTARY W 

DRZWIACH I W OKNIE 

FOTEL TAPICEROWANY 

(PIANKA POLIURETANOWA 

POKRYTA TKANINĄ 

POLIESTROWĄ) 

PRZYCZYNA POWSTANIA 
ZAGROŻENIA 

WADY ORAZ 

AWARYJNY STAN 

PRACY 

INSTALACJI I 

URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH 

PROWADZENIE 

PRAC 

NIEBEZPIECZ- 
-NYCH 

POŻAROWO 

UŻYWANIE 

OTWARTEGO 

OGNIA 

PODPALENIE W WYNIKU 

PROMIENIOWANIA 

CIEPLNEGO Z 

ELEKTRYCZNYCH 

URZĄDZEŃ 

OGRZEWCZYCH,  Z 
PIECA KAFLOWEGO I 

ŻAROWYCH 

PUNKTÓW 

ŚWIETLNYCH 

NIEUMYŚLNE 

ZAPRÓSZENIE 

P N N M M M N P M M P N P N N PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
POWSTANIA 
ZAGROŻENIA 

P – zdarzenie prawdopodobne M – zdarzenie możliwe N – zdarzenie niemożliwe 

OCENA SKUTKU 
ZAGROŻENIA 

RYZYKO (E – ekstremalne, W – wysokie, Ś – średnie, M – małe) 

ROZPRZESTRZENIENIE 

SIĘ OGNIA NA INNE 

ELEMENTY 

WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZA 

M
A
Ł
E
 

W M M Ś Ś Ś M W Ś Ś W M W M M 

ROZPRZESTRZENIENIE 

SIĘ OGNIA W CAŁYM 

POMIESZCZENIU M
A
Ł
E
 

W M M Ś Ś Ś M W Ś Ś E M W M M 

ROZPRZESTRZENIENIE 

SIĘ OGNIA W CAŁYM 

POMIESZCZENIU Z 

MOŻLIWOŚCIĄ OBJĘCIA 

POMIESZCZEŃ 

PRZYLEGŁYCH 

Ś
R
E
D
N
IE
 

E Ś Ś W W W Ś E W W E Ś E Ś Ś 

UNIEMOŻLIWIENIE 

EWAKUACJI OSÓB I 

MIENIA W WYNIKU 

DZIAŁALNOŚCI OGNIA 

D
U
Ż
E
 

E W W E E E D E E E E W E W W 

UTRUDNIENIE 

EWAKUACJI NA SKUTEK 

DZIAŁALNOŚCI OGNIA 

I/LUB WYTWORZENIA 

SIĘ WYSOKIEJ 

TEMPERATURY I/LUB 
GĘSTEGO OPTYCZNIE 

DYMU I/LUB 
TOKSYCZNYCH 

PRODUKTÓW ROZKŁADU 

Ś
R
E
D
N
IE
 

E Ś Ś W W W Ś E W W E Ś E Ś Ś 

UNIEMOŻLIWIENIE 

EWAKUACJI OSÓB I 

MIENIA W WYNIKU 

WYTWORZENIA SIĘ 

WYSOKIEJ 

TEMPERATURY 

D
U
Ż
E
 

E W W E E E D E E E E W E W W 

UNIEMOŻLIWIENIE 

EWAKUACJI W WYNIKU 

WYTWORZENIA SIĘ 

GĘSTEGO OPTYCZNIE 

DYMU 

Ś
R
E
D
N
IE
 

E Ś Ś W W W Ś E W W E Ś E Ś Ś 

UNIEMOŻLIWIENIE 

EWAKUACJI W WYNIKU 

WYTWORZENIA SIĘ 

TOKSYCZNYCH 

PRODUKTÓW ROZKŁADU 

D
U
Ż
E
 

E Ś Ś E E E D E E E E Ś E Ś Ś 
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