
– dobór i rozmieszczenie (1)

Gaœnice
w zak³adach pracy

Wstêp
Wbrew pozorom w³aściwy dobór i roz-

mieszczenie podrêcznego sprzêtu prze-
ciwpo¿arowego w postaci wymaganych, 
popularnych i skutecznych we wczesnej 
fazie po¿aru gaśnic w obiekcie przemy-
s³owym czy te¿ u¿yteczności publicznej 
nie jest spraw¹ prost¹. Nie wystarczy ustawiæ 
w wyznaczonych miejscach gaśnice o odpo-
wiedniej dla danej powierzchni ilości środka 
gaśniczego, który winien byæ odpowiedni 
do grup po¿arów zale¿nych od w³aściwo-
ści materia³ów palnych, lecz tak¿e trzeba 
uwzglêdniæ ich dostêpnośæ, ³atwośæ wy-
korzystania w razie potrzeby i umiejêtnośæ 
pos³ugiwania siê nimi przez personel,  a tak¿e 
szkodliwośæ dla otoczenia zastosowanego 
w nich medium chemicznego. Ten ostatni 
czynnik istotny jest ze wzglêdu na zdrowie 
i ¿ycie ludzi przebywaj¹cych w ograniczo-
nych przestrzeniach, pomieszczeniach lub 
budynkach oraz ze wzglêdu na mo¿liwośæ 
bezpowrotnego uszkodzenia kosztownych 
urz¹dzeñ elektronicznych i czu³ej aparatury, 
a tak¿e innego wyposa¿enia stanowisk 
pracy. Przy ustalaniu wielkości powierzchni, 
jaka winna byæ zabezpieczona stosown¹ 
ilości¹ środka gaśniczego, w przypadku 
obiektów przemys³owych i magazynowych 
(PM) bierze siê pod uwagê gêstośæ obci¹-
¿enia ogniowego (Qd), oraz to, czy w strefie 
po¿arowej jest pomieszczenie zagro¿one 
wybuchem. W przypadku zaś budynków 
u¿yteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego (oprócz mieszkalnych) gêstośæ 
Qd bêdzie zale¿eæ od tego, do jakiej kategorii 
zagro¿enia ludzi (ZL) zostan¹ one zakwali-
fikowane. 

Gaśnice – bêd¹ce podstawowym i pod-
rêcznym wyposa¿eniem przeciwpo¿arowym 
zak³adów pracy – musz¹ spe³niaæ okre-
ślone wymagania wynikaj¹ce z przepisów 
prawnych, przede wszystkim dotycz¹ce 
ich sprawności, stanu technicznego i wy-
nikaj¹ce z aktualnej wiedzy o technologii 
gaszenia i mechanizmach spalania oraz roz-
woju po¿arów ró¿nych materia³ów palnych. 
Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu 
technicznego i utrzymanie podrêcznego 
sprzêtu gaśniczego przez ca³y czas w pe³nej 
sprawności mechanicznej jest jednym z pod-
stawowych warunków bezpieczeñstwa 
po¿arowego. Urz¹dzeniom tym stawia siê 
określone wymagania prawne, by mog³y one 
spe³niæ swoj¹ rolê, gdy wyst¹pi koniecznośæ 
ich u¿ycia.

Wymagania w zakresie wyposa¿ania 
obiektów w gaśnice

G³ównym aktem prawnym dotycz¹cym 
tej problematyki jest ustawa o ochronie 
przeciwpo¿arowej [1],  która w art. 3. ust 1. 
stanowi, ¿e: „Osoba fizyczna, osoba praw-
na, organizacja lub instytucja korzystaj¹ce 
ze środowiska, obiektu, budynku lub terenu 
s¹ zobowi¹zane zabezpieczyæ je przed 
zagro¿eniem po¿arowym lub innym miej-
scowym zagro¿eniem”. Ust. 2 tego samego 
artyku³u stanowi natomiast, i¿: „w³aściciel, 
zarz¹dca lub u¿ytkownik budynku, obiektu 
lub terenu, a tak¿e podmioty, o których 
mowa w ust. 1, ponosz¹ odpowiedzialnośæ 
za naruszenie przepisów przeciwpo¿aro-
wych, w trybie i na zasadach określonych 
w innych przepisach”. Dalej, w art. 4. 
ust. 1 tej samej ustawy, wśród obowi¹zków 

kpt. mgr in¿. KRZYSZTOF £ANGOWSKI
Komenda Powiatowa 

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Tucholi

W artykule rozpoczynaj¹cym cykl na temat 
podrêcznego sprzêtu gaśniczego omówiono 
wymogi prawne dotycz¹ce wyposa¿ania 
obiektów w gaśnice. Ponadto poruszono 
i zasygnalizowano w nim niektóre prak-
tyczne aspekty ich doboru i rozmieszczenia 
w budynkach u¿yteczności publicznej, 
zamieszkania zbiorowego i obiektach prze-
mys³owych oraz magazynowych.

Fire-extinguishers in the workplace (1)
This is the first article in a series on hand 
fire-extinguishers. It discusses legal require-
ments connected with fire-extinguisher 
equipment. Also covered are some practical 
aspects of its selection and arrangement in 
public service and industrial buildings, blocks 
of flats and warehouses.
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tych podmiotów, wymieniono miêdzy innymi 
(pkt. 2. i 3.):

– wyposa¿enie budynku, obiektu budow-
lanego lub terenu w wymagane urz¹dzenia 
przeciwpo¿arowe i gaśnice

– zapewnienie konserwacji oraz napraw 
urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych i gaśnic 
w sposób gwarantuj¹cy ich sprawne i nie-
zawodne funkcjonowanie.

Podstaw¹ prawn¹ reguluj¹c¹ szcze-
gó³owo zagadnienia zwi¹zane z dobo-
rem i rozmieszczeniem tego typu sprzêtu 
jest rozporz¹dzenie ministra spraw we-
wnêtrznych  i administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów [2]. W § 28 ust. 1 stwierdzono, 
i¿ gaśnice, w jakie winny byæ wyposa¿ane 
obiekty, maj¹ spe³niaæ wymagania norm 
polskich (PN) bêd¹cych odpowiednikiem 
norm europejskich (EN). Ich rodzaj nale¿y 
dostosowaæ do grupy po¿aru, mog¹cej wy-
st¹piæ w obiekcie. W ust. 2. zaś wymieniono 
nastêpuj¹ce grupy po¿arów:

A – po¿ary materia³ów sta³ych, zwy-
kle pochodzenia organicznego, których 
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem 
¿arz¹cych siê wêgli

B – po¿ary cieczy i materia³ów sta³ych 
topi¹cych siê

C – po¿ary gazów
D – po¿ary metali
F – po¿ary t³uszczów i olejów w urz¹dze-

niach kuchennych.
Ilośæ środka gaśniczego, jak¹ nale¿y za-

pewniæ przy określonej powierzchni strefy 
po¿arowej ustala siê na podstawie posta-
nowieñ ust. 3 i dopiero wówczas określa 
siê liczbê i wielkośæ gaśnic, zaokr¹glaj¹c 
j¹ w górê. I tak, jedna jednostka masy środka 
gaśniczego wynosz¹ca 2 kg (lub  pojemności 
3 dm3) winna przypadaæ:
1) na ka¿de 100 m2 powierzchni strefy po¿a-

rowej w budynku, niechronionym sta³ym 
urz¹dzeniem gaśniczym (czyli tryskacza-
mi, zraszaczami, na CO2 i innymi):
– zakwalifikowanej do kategorii zagro-

¿enia ludzi: ZLl, ZLII, ZLIII i ZLV
– w PM o gêstości obci¹¿enia ogniowe-

go Qd ponad 500 MJ/m2

– zawieraj¹cej  pomieszczenie zagro¿o-
ne wybuchem;

2) na ka¿de 300 m2 powierzchni strefy 
po¿arowej nie wymienionej w pkt 1, z wy-
j¹tkiem zakwalifikowanej do kategorii 
zagro¿enia ludzi ZLV.
Omawiany tutaj podrêczny sprzêt ppo¿. 

trzeba rozmieszczaæ bior¹c pod uwagê do-
stêpnośæ do niego i jego widocznośæ w chwili 

powstania zagro¿enia. Zaleca siê, by by³ on 
rozmieszczany w takich miejscach, jak:

– przy wejściach do budynków
– na klatkach schodowych
– na korytarzach
– przy wyjściach z pomieszczeñ na ze-

wn¹trz. 
Jednostki tego sprzêtu nie mog¹ znajdo-

waæ siê w miejscach nara¿onych na uszko-
dzenia mechaniczne oraz dzia³anie takich 
źróde³ ciep³a, jak piece, grzejniki, promienniki 
itp. W obiektach o powtarzalnym uk³adzie 
powinniśmy je sytuowaæ na ka¿dej kondy-
gnacji lub w podobnym segmencie w tych 
samych miejscach, chyba ¿e nie pozwalaj¹ 
na to panuj¹ce lokalnie warunki. Podczas 
ich rozmieszczania czasem zapomina siê 
o jeszcze dwu istotnych wymaganiach, 
a mianowicie o tym, by wolny dostêp do nich 
wynosi³ co najmniej 1 m, a odleg³ośæ z naj-
dalszego miejsca, w którym mo¿e przebywaæ 
cz³owiek w obiekcie do najdalej po³o¿onej 
gaśnicy, nie przekracza³a 30 m. 

Nowe jednostki sprzêtu wprowadzane 
do u¿ytku, wed³ug § 7 ustawy o ochronie 
przeciwpo¿arowej [1] oraz aktów wyko-
nawczych do niej [4, 5] winny posiadaæ 
świadectwo dopuszczenia do u¿ytkowania 
uzyskane na podstawie spe³niania okre-
ślonych wymagañ techniczno-u¿ytkowych 
i wydane przez jednostkê badawczo-roz-
wojow¹ PSP1 – w tym przypadku Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo-
¿arowej w Józefowie (CNBOP). 

Ponadto wszystkie jednostki sprzêtu znaj-
duj¹ce siê ju¿ w obrocie – zgodnie z § 3 ust. 
1 ÷ 3 rozporz¹dzenia MSWiA z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. [2] – musz¹ byæ poddawane 
przegl¹dom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym na zasadach określonych 
w PN dotycz¹cych urz¹dzeñ ppo¿. i gaśnic, 
w odnośnej dokumentacji techniczno-ru-
chowej oraz instrukcjach obs³ugi. Nale¿y 
je przeprowadzaæ w okresach i w sposób 
zgodny z instrukcj¹ producenta, nie rzadziej 
jednak ni¿ raz w roku. Obowi¹zek ten wynika 
równie¿ z § 4 tego rozporz¹dzenia [2], który 
stanowi, ¿e w³aściciele, zarz¹dcy i u¿ytkow-
nicy budynków (prócz mieszkalnych jedno-
rodzinnych) oraz placów sk³adowych i wiat 

s¹ zobowi¹zani do utrzymywania urz¹dzeñ 
ppo¿. i gaśnic w nale¿ytym stanie technicz-
nym i funkcjonalnym. 

Wymaga siê, by w obiektach u¿yteczności 
publicznej, zamieszkania zbiorowego, pro-
dukcyjnych i magazynowych oraz inwentar-
skich w³aściciele, zarz¹dcy i u¿ytkownicy 
budynków opracowywali instrukcjê bez-
pieczeñstwa po¿arowego2 – za co pono-
sz¹ pe³n¹ odpowiedzialnośæ. Przygotowanie 
jej mog¹ oni zleciæ specjalistom z dziedziny 
po¿arnictwa. Treśæ jej jednak musi zawieraæ 
m.in. opis sposobów poddawania przegl¹-
dom i konserwacji podrêcznego sprzêtu 
gaśniczego i pozosta³ych urz¹dzeñ ppo¿. 

Miejsca, gdzie znajduje siê to wyposa-
¿enie musz¹ byæ oznakowane zgodnie 
z PN w³aściwym piktogramem (graficz-
nym znakiem informacyjnym). Nie wolno 
utrudniaæ lub ca³kowicie blokowaæ dostêpu 
do niego, zastawiaj¹c i tarasuj¹c go innymi 
elementami wyposa¿enia ruchomego, 
czyli przedmiotami, materia³ami b¹dź te¿ 
towarami itp. Nie mo¿na go te¿ umieszczaæ 
w miejscach, gdzie nie bêdzie on w ogóle 
zauwa¿alny, zaś jego u¿ycie zostanie ogra-
niczone przez sta³e przeszkody. 

Zalecenia i dobre praktyki
W praktyce nie zawsze s¹ przestrzegane 

wszystkie wymagania dotycz¹ce rozmiesz-
czenia i wyposa¿enia w gaśnice obiektów 
budowlanych. Zdarza siê czasem, ¿e s¹ one 
zas³oniête elementami blokuj¹cymi do nich 
dojście, ustawione s¹ w niew³aściwych 
miejscach, a czasem stanowi¹ nie pasuj¹cy 
element wystroju wnêtrza. Czasem bywa 

1 Z chwil¹ wejścia w ¿ycie aktów wykonawczych do usta-
wy o ochronie przeciwpo¿arowej – dwu rozporz¹dzeñ 
[4, 5] reguluj¹cych szczegó³owo kwestiê dopuszczeñ 
do u¿ytkowania wyrobów – to jest z dniem 23 sierpnia 
2007 r., certyfikaty zosta³y zast¹pione obowi¹zkiem 
uzyskania świadectwa dopuszczenia do u¿ytkowania 
wyrobów maj¹cych s³u¿yæ zapewnieniu bezpieczeñstwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i ¿ycia oraz mienia. 
Określono tam równie¿  wymagania techniczno-u¿yt-
kowe, jakie musz¹ spe³niaæ wymienione w wykazie 
wyroby. 

2 Instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego nie wymaga 
siê w obiektach lub ich czêściach, je¿eli nie wystêpuje 
w nich strefa zagro¿enia wybuchem, a tak¿e gdy: ku-
batura brutto strefy po¿arowej budynku, jak te¿ obiektu 
nie bêd¹cego nim nie przekracza 1000 m3, budynku 
inwentarskiego zaś 1500 m3.
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tak, ¿e podrêczny sprzêt gaśniczy i ratow-
niczy jest utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym, natomiast szkolenie w tym 
zakresie jest zaniedbywane. Skutek jest taki, 
¿e wiele po¿arów,  w których interwe-
niuje stra¿ po¿arna uda³oby siê zapewne 
ugasiæ w zarodku, gdyby osoby przeby-
waj¹ce w danym obiekcie by³y w³aściwie 
przeszkolone i podjê³y  w stosownym czasie 
– dzia³ania z wykorzystaniem dostêpnego 
sprzêtu ppo¿. Choæ obs³uga gaśnic jest zazwy-
czaj prosta, a odpowiednia instrukcja znajduje 
siê na etykiecie umieszczonej na  zbiorniku, 
to jednak nie wszyscy potrafi¹ podczas po¿a-
ru postêpowaæ racjonalnie, gdy¿ emocje i stres 
ograniczaj¹ postrzeganie i dezorganizuj¹ 
dzia³anie, co jest naturaln¹ reakcj¹ wiêkszości 
ludzi w sytuacji trudnej. Tymczasem, jeśli pra-
cownicy wiedz¹ co robiæ i jak obs³u¿yæ danego 
rodzaju urz¹dzenia i sprzêt ppo¿., to jest bar-
dziej prawdopodobne, ¿e ich postêpowanie 
bêdzie lepiej zorganizowane i skuteczniejsze. 
Dlatego tak istotn¹ rolê dogrywa umiejêtnośæ 
obs³ugi i zastosowania oraz wiedza na temat 
lokalizacji sprzêtu ppo¿. w miejscu pracy, 
co mo¿na osi¹gn¹æ przez regularne szkolenia 
pracowników.

Rozlokowuj¹c w obiekcie sprzêt ppo¿. 
musimy mieæ na uwadze nie tylko spe³nienie 
warunków wynikaj¹cych z przepisów, lecz 
tak¿e zapewniæ jego u¿ycie niemal-
¿e natychmiast. Najtrudniej usytuowaæ 
go w budynkach dydaktycznych, tj. szko-
³ach  i internatach, poniewa¿ przebywaj¹ca 
tam m³odzie¿, niekiedy sprawy bezpieczeñ-
stwa po¿arowego traktuje lekkomyślnie. 
Wydaje siê, ¿e dobrym rozwi¹zaniem mo¿e 
tutaj okazaæ siê zakup specjalnych szafek 
do gaśnic, których drzwiczki s¹ wyposa¿one 
w szybkê z plexi, za któr¹ jest umieszczony 
kluczyk (zapasowy winien znajdowaæ siê 
w kasetce w pomieszczeniu woźnego, 
ochrony itp. b¹dź w pokoju dla personelu), 
dostêpny w razie takiej konieczności po jej zbi-
ciu. Szafki te mog¹ byæ montowane w niszach 
ściennych lub bezpośrednio na ścianie. S¹ one 
przeznaczone tak¿e do hal produkcyjnych 
w zak³adach przemys³owych lub innych, 
gdzie sprzêt ten móg³by ulec uszkodzeniu 
lub ca³kowitemu zapyleniu. Szafki wykonuje 
siê jako pe³ne z szybk¹ lub z jedn¹ po³ow¹ 
(czo³ow¹),  z przezroczystego tworzywa sta-
nowi¹cego skuteczn¹ ochronê przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i promieniowaniem 
UV. Zazwyczaj jednak gaśnic nie zamyka siê 
w szafkach (jest to ogólnie uzasadnione), 
lecz rozmieszcza siê je w ustalonych miej-
scach, stawiaj¹c na pod³odze lub montuj¹c 
na ścianie – w tym celu te¿ s¹ sprzedawane 
specjalne wieszaki. Ten drugi ze sposobów 

rozlokowania (zawieszanie) „podrêcznych 
jednostek gaśniczych” jest uzasadniony tylko 
wtedy, gdy usytuowane na pod³odze nie by-
³yby ³atwo dostêpne. 

Liczbê gaśnic ustala siê tak, aby 
zabezpieczyæ nimi ca³¹ powierzchniê 
w określonej strefie po¿arowej, przy czym 
pomieszczenia wydzielone przegrodami 
budowlanymi, nie bêd¹cymi jednak oddzie-
leniami przeciwpo¿arowymi w rozumieniu 
przepisów [3], winny mieæ, jeśli sk³aduje 
siê tam niebezpieczne pod wzglêdem po-
¿arowym materia³y (np. ciecze ³atwopalne 
o temperaturze zap³onu poni¿ej 21 oC), 
zapewnion¹ dodatkow¹ jednostkê gaśnicz¹ 
ze środkiem przeznaczonym do gaszenia 
tylko tego rodzaju paliw. 

Wskazane jest, by strefy po¿arowe – o gê-
stości obci¹¿enia ogniowego ponad 500 MJ/kg 
– zabezpieczaæ przenośnymi jednostkami 
gaśniczymi o zawartości środka gaśniczego wy-
nosz¹cej: 6 ÷ 12 kg proszku b¹dź 6 ÷ 9 dm3 piany 
albo 5 kg CO2. Jeśli jest to wiêksza powierzchnia, 
wydaje siê te¿ celowym, aby gaśnice by³y ró¿nej 
wielkości, co u³atwi ich u¿ycie i operowanie nimi 
przez osoby o ró¿nych predyspozycjach fizycz-
nych – nie mniejsze jednak ni¿ podane wy¿ej. 
Na przyk³ad gaśnice proszkowe GP – 12 Z AB 
mog¹ mieæ masê ok. 17 kg, a śniegowe GS 5x 
ok. 20 kg. Pomieszczenia o mniejszej kubaturze 
wystarczy wyposa¿aæ w mniejsze jednostki, 
np. o masie 2 ÷ 4 kg proszku lub 2 kg dwutlen-
ku wêgla. Rozpatruj¹c ten aspekt pod k¹tem 
materia³ów palnych, szczególnie o zró¿nico-
wanych w³aściwościach po¿arowych, wydaje 
siê najkorzystniejsze zabezpieczenie miejscowe 
takich stref w jednostki zawieraj¹ce uniwersalne 
medium gaśnicze – do kilku grup po¿arowych, 
takie jak proszek ABCE. Wykazuje on w³aściw¹ 
skutecznośæ, zarówno gdy spalaniu ulegaj¹ pary 
gazów i cieczy, jak i cia³a sta³e. 

W przypadku materia³ów o szczegól-
nych w³aściwościach po¿arowych, czêsto 
ujawniaj¹cych siê dopiero w wy¿szych 
temperaturach i trudnych do ugaszenia 
przez środki tradycyjne, zalecane jest sto-
sowanie specjalnych gaśnic pianowych 
(p³ynowych) przeznaczonych do grup 
A i F. S¹ one przeznaczone do stosowania 
w pomieszczeniach wszystkich obiektów 
gastronomicznych, gdzie wykorzystuje siê 
w urz¹dzeniach kuchennych wrz¹ce oleje 
i t³uszcze spo¿ywcze. 

Z uwagi na mo¿liwośæ zniszczenia urz¹-
dzeñ elektronicznych, które s¹ obecnie 
sta³ym wyposa¿eniem biur, jak te¿ innej 
czu³ej aparatury – badawczej, medycznej 
itp. – zalecane jest, by zabezpieczeniem 
w takich przypadkach by³y gaśnice śnie-
gowe (z CO2). 

Skrajnie innym przyk³adem s¹ po¿ary 
metali lekkich, gdzie mog¹ byæ stosowane 
tylko gaśnice ze specjalnym proszkiem typu 
D (równie¿ proszek uniwersalny ABCD), 
który wytwarza na powierzchni ¿arz¹cych 
siê metali pow³okê izoluj¹c¹. 

W obiektach, gdzie aby zlikwidowaæ 
nawet niewielki po¿ar istnieje potrzeba 
podania w krótkim czasie znacznie wiêk-
szej ilości medium gasz¹cego,  takich jak 
stacje paliw, zak³ady petrochemiczne, du¿e 
hale produkcyjne i magazyny, zajezdnie 
tramwajowe  i autobusowe, na statkach itp. 
stosuje siê, prócz jednostek przenośnych, 
tak¿e jednostki przewoźne zamontowane 
na wózkach, o wiêkszej pojemności zbior-
ników i wydatku środka gaśniczego, zwane 
agregatami. Mog¹ one zawieraæ masê środ-
ka 25 ÷ nawet 750 kg (powy¿ej 20 kg). 

Na zakoñczenie trzeba jeszcze nadmie-
niæ, i¿ gaśnice – ze wzglêdu na budowê sy-
fonow¹ – winny byæ  utrzymywane zarówno 
podczas „czuwania”, jak i po ich uruchomie-
niu w pozycji pionowej. 

W tym artykule nie poruszono wszyst-
kich zagadnieñ dotycz¹cych omawianej   
tematyki, a niektóre tylko zasygnalizowano. 
Inne aspekty, jak budowa i zasady dzia³ania 
ró¿nych rodzajów gaśnic, symbolika ozna-
kowania gaśnic, zasady u¿ycia określonego 
środka gaśniczego w zale¿ności od materia³u 
palnego i powierzchni strefy po¿arowej, zo-
stan¹ omówione w kolejnych artyku³ach. 
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ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563)
[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 
(DzU nr 75, poz. 690 ze zm.)
[4] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegó³owych czynności wykonywanych podczas 
procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia 
wyrobów, op³at pobieranych przez jednostkê upraw-
nion¹ oraz sposobu ustalania wysokości op³at za te 
czynności (DzU  nr 143, poz. 1001)
[5] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wy-
kazu wyrobów s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa 
publicznego lub ochronie zdrowia, a tak¿e zasad wy-
dawania dopuszczenia tych wyrobów do u¿ytkowania 
(DzU  nr 143, poz. 1002)
[6] PN-EN 3-5 + AC: 1999 Gaśnice przenośne. 
Wymagania i badania dodatkowe. PN-EN 3-6: 
1997 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotycz¹ce we-
ryfikacji zgodności gaśnic przenośnych  z  EN 3, arkusze 
od 1 do 5.  PN-EN 3-6: 1997/A1: 2001 Gaśnice przenośne. 
Postanowienia dotycz¹ce weryfikacji zgodności gaśnic 
przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5 (Zmiana A1). 
PN-EN 3-7:2004 (U) Gaśnice przenośne. Czêśæ 7: 
Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody 
badañ (w jêzyku obcym)

2222

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 11/2007


