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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO W POMIESZCZENIACH ARCHIWUM 

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

I. Zabrania się: 

1. Stosowania w pomieszczeniach archiwum ognia otwartego w tym  palenia tytoniu. 

2. Stosowania przenośnych urządzeń grzejnych. 

3. Stosowania żarówek niedostosowanych do lamp oświetleniowych. 

4. Stosowania i przechowywania materiałów łatwo zapalnych.. 

5. Zastawiania przejść pomiędzy regałami oraz dróg i wyjściach ewakuacyjnych. 

6. Przechowywania materiałów archiwalnych w ilości przekraczającej dopuszczalną normę dla 

pomieszczenia. 

7. Składowania materiałów archiwalnych w nadmiernej ilości poza archiwum. 

8. Zakładania i eksploatowania prowizorycznych instalacji elektrycznych zasilających i oświetleniowych. 

9. Korzystania z niesprawnych instalacji elektrycznych. 

10. Stosowania papieru lub materiałów palnych jako abażuru. 

11. Przebywania osób postronnych w pomieszczeniu archiwum. 

12. Zastawiania i tarasowania dojść do podręcznego sprzętu gaśniczego. 

II. W celu zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego należy  

w pomieszczeniach archiwum przestrzegać: 

1. Właściwego ustawiania regałów i półek przy zachowaniu przejść pomiędzy nimi i ścianami o szerokości 

nie mniejszej niż 60 cm. 

2. Zachowania minimalnej odległości punktów świetlnych od składowanych materiałów – nie mniejszej 

niż 50 cm. 

3. Okresowego usuwania nadmiernych ilości kurzu i pyłu gromadzącego się w pomieszczeniu. 

5. Prawidłowego, zgodnego z instrukcją techniczno-ruchową, eksploatowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

6. Zachowania wszelkich środków ostrożności podczas napraw i remontów w pomieszczeniu. 

7. W przypadku napraw i remontów wymagających użycia otwartego ognia (np. spawania), usunięcia 

z pomieszczenia wszystkich materiałów palnych. Prace spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie 

z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie. 

8. Po zakończeniu pracy, o której mowa w punkcie 7, dokładnego sprawdzania pomieszczenia. 

9. Utrzymania ładu, porządku i czystości w pomieszczeniu. 

10. Stosowania właściwych ze względu na środek gaśniczy, zgodnych ilościowo gaśnic i podręcznego 

sprzętu gaśniczego oraz właściwego ich rozmieszczenia. 

11. Sprawdzania pomieszczenia pod kątem bezpieczeństwa pożarowego po zakończeniu pracy. 

12. Wyłączenia oświetlenia i innych odbiorników energii elektrycznej po zakończeniu pracy. 

III. W przypadku powstania pożaru należy: 

1. Zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu i sąsiedztwie oraz powiadomić Straż 

Pożarną. 

2. Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi. 

3. Ewakuować zagrożonych ludzi i w miarę możliwości zagrożony sprzęt, wyposażenie oraz dokumentację 

wyznaczone do ewakuacji w pierwszej kolejności. 

4. Wykonywać inne polecenia kierujących akcją ratowniczo-gaśniczą. 

        ZATWIERDZAM 

       ………………………………………… 


