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KONSERWACJA 
Przenośne gaśnice muszą być serwisowane co roku, w czasie 
testów hydrostatycznych lub jeśli podczas comiesięcznej kontroli 
widoczne będzie fizyczne uszkodzenie gaśnicy.  
 
Serwis/konserwacja polega na szczegółowym sprawdzeniu 
przenośnej gaśnicy. 
 
Działanie to ma na celu zapewnienie prawidłowego i 
bezpiecznego działania gaśnicy. Konserwacja to inne określenie 
napraw, ładowania lub wymiany gaśnicy.  
 
W PRZYPADKU, GDY GAŚNICA JEST ZABIERANA DO 
KONSERWACJI, NALEŻY ZAŻĄDAĆ NATYCHMIASTOWEGO 
ZAPEWNIENIA PODOBNEJ GAŚNICY WYMIENNEJ NA 
WYPADEK POŻARU. 
 
NOWA ZAWIESZKA NA PFE MUSI ZAWIERAĆ 
NASTĘPUJĄCE DANE: 

 Informacje o firmie wykonującej usługę (nazwa/imię 
i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator firmy)  
i data usługi; 

 Miesiąc, rok i rodzaj zakupionej gaśnicy; 

 Informacje o posiadaczu orzeczenia Certificate of Fitness 
(pełne imię i nazwisko/nazwa oraz numer Certification 
of Fitness); 

 Wyraźnie określone wykonane czynności. 
Często zadawane pytania 

W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ 
SERWISOWANIEM PRZENOŚNYCH GAŚNIC? Należy 
korzystać wyłącznie z usług zatwierdzonych firm, wymienionych 
na stronie internetowej FDNY. Lista zatwierdzonych firm jest 
aktualizowana co 30 dni.  
 
Poniżej znajduje się link i kod QR do 
strony internetowej. 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-
certifications/portable-fire-extinguishers-
company-certificates.page 
 
CZY FIRMA MOŻE PRZEPROWADZIĆ SERWIS, JEŻELI 
WYGASŁO JEJ POZWOLENIE LUB UBEZPIECZENIE?  
Nie! Na stronie Fire Department należy sprawdzić listę 
zatwierdzonych firm serwisowych.  
 
JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z SERWISOWANIEM GAŚNIC 
PRZEZ FIRMY NIEZATWIERDZONE PRZEZ FDNY?   

Przede wszystkim stwarzamy zagrożenie dla swojej firmy, 
mienia, klientów, ratowników i społeczeństwa. Po drugie, można 
otrzymać karę za naruszenie przepisów, jeśli w firmie istnieją 
niebezpieczne warunki. Ponadto, w przypadku pożaru, firma 
ubezpieczeniowa może mieć problem z rozpatrzeniem roszczeń 
zgłaszanych przez właściciela. 
 
W JAKI SPOSÓB MOŻNA MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE FIRMA 
SERWISOWA PRZEPROWADZIŁA PRAWIDŁOWĄ 
INSTALACJĘ I SERWIS?  
Po pierwsze należy upewnić się, że firma dostarczająca 
gaśnice jest firmą autoryzowaną i znajduje się na liście firm 
zatwierdzonych przez FDNY. Po drugie, należy sprawdzić, 
czy do gaśnicy dołączone są i wypełnione wszystkie zawieszki.  
 
JAKIEGO RODZAJU GAŚNICA JEST POTRZEBNA? 
Najczęściej używaną gaśnicą jest gaśnica ABC. Jednak 
zatwierdzona firma serwisowa dokładnie poinformuje, jaki 
rodzaj gaśnicy jest potrzebny w danej firmie. 
 
JAK UŻYWA SIĘ GAŚNICY? 
Instrukcje dotyczące właściwego użycia znajdują się 
na etykiecie gaśnicy. Użyj skrótu P.A.S.S. Pull (wyciągnij) 
zawleczkę znajdująca się w rękojeści, Aim (skieruj) dyszę 
na źródło ognia, powoli Squeeze (ściśnij) dźwignię i Sweep 
(przesuwaj) strumień z boku na bok. 

 
W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁASZAĆ NIELEGALNĄ 
FIRMĘ LUB MOŻLIWE OSZUSTWO/FAŁSZERSTWO 
POPEŁNIONE PRZEZ FIRMĄ SERWISOWĄ? 

Wszelkie tego rodzaju kwestie należy NATYCHMIAST zgłaszać 

do FDNY pod numer 718-999-2533. Można również wysłać e-mail 

na adres: pubcert@fdny.nyc.gov 

 

 

www.nyc.gov/fdny 

 

PRZENOŚNE GAŚNICE 

W TWOJEJ FIRMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDNY 
Biuro ds. zapobiegania pożarom 

www.nyc.gov/fdny 

JAK KORZYSTAĆ Z PRZENOŚNEJ GAŚNICY 

PASS

Wyciągnąć  

(pull) 

 zawleczkę 

Skierować (aim) 

dyszę w stronę  
źródła ognia 

Nacisnąć 

(squeeze)  

powoli dźwignię 

Przesuwać (sweep)  

strumień  
z boku na bok 
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WPROWADZENIE 
Przenośne gaśnice (portable fire extinguisher, PFE) są ważne w 
każdej firmie. W budynkach często dochodzi do pożarów, a każdy 
pożar może być tragedią, która może prowadzić do utraty 
majątku, a nawet życia. Fire Department określił zasady, które 
mogą pomóc w zapewnieniu BEZPIECZEŃSTWA. Twoim 
obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich zasad. 
 
Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, a jej celem jest zapewnienie prawidłowego 
działania przenośnych gaśnic w danej firmie, kiedy zajdzie 
potrzeba ich użycia.  
 
Właściciele firmy odpowiadają za prawidłowe sprawdzanie 
i serwisowanie przenośnych gaśnic.  
 
ILE PRZENOŚNYCH GAŚNIC POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ 
W DANEJ FIRMIE? 
W celu określenia liczby i najlepszej lokalizacji przenośnych 
gaśnic potrzebnych w danej firmie należy skonsultować się 
z firmą zajmującą się sprzedażą gaśnic. 
 
ZAKUP I INSTALACJA PRZENOŚNYCH GAŚNIC 
Gaśnice należy kupować WYŁĄCZNIE od 
licencjonowanych  certyfikowanych przez FDNY firm zajmujących 
się sprzedażą gaśnic. Właściciele firm powinni zadzwonić do kilku 
sprzedawców, aby uzyskać najlepszą cenę.  
 
Na stronie internetowej FDNY są 
dwie listy, na jednej wymieniono 
sprzedawców, a na drugiej firmy 
zajmujące się pełnym serwisem 
przenośnych gaśnic. Firmy oferujące 
pełny serwis mogą sprzedawać 
i serwisować gaśnice. Firma 
zajmująca się sprzedażą może 
tylko sprzedawać gaśnice. 
 
PO ZAINSTALOWANIU, GAŚNICA 
(patrz zdjęcie): 

 NIE powinna znajdować się na 
podłodze; 

 Spód gaśnicy powinien znajdować się co najmniej 4 cale  
(ok. 10 cm) nad podłogą; 

 Góra gaśnicy NIE powinna znajdować się wyżej niż 5 stóp  

(ok. 1,5 m) od podłogi. 
 
NA CZYM POLEGA COMIESIĘCZNA KONTROLA I KTO MOŻE 
JĄ PRZEPROWADZIĆ? 

Kontrola wizualna to comiesięczna „szybka kontrola", którą może 

wykonać każda przeszkolona osoba (NIE jest wymagane 

orzeczenie Certificate of Fitness). 

 

 
PROCEDURY COMIESIĘCZNEJ KONTROLI 
Kontrola gaśnic musi obejmować sprawdzenie następujących 
elementów: 

 Prawidłowe zamontowanie we właściwym miejscu na ścianie; 

 Natychmiastowa 
dostępność; 

 Instrukcja obsługi znajduje 
się na tabliczce 
znamionowej skierowanej 
na zewnątrz; 

 Kontrola uszkodzeń 
fizycznych; 

 Zawieszka jest dołączona; 

 Wskaźnik manometru w dobrym zakresie (powinien 
wskazywać na zielony obszar); 

 Po każdej comiesięcznej kontroli należy wpisać na niej datę i 
inicjały osoby prowadzącej kontrolę. 
 

NOWE ZAWIESZKI NA PFE ZAWIERAJĄ ELEMENTY 
ZABEZPIECZAJĄCE, W TYM MIĘDZY INNYMI:  

 Kod QR: Umożliwia inspektorom publicznym i FDNY dostęp 

do listy firm zatwierdzonych przez FDNY. 

 Hologram: Praktycznie niemożliwy do podrobienia. 

 Kod kreskowy 3 z 9: Powszechnie stosowany standard kodu 
kreskowego zawierającego duże litery, cyfry i kilka symboli. 

 
 
 

 
    

   
      

WSKAZÓWKI 

 Prawdziwy pasek z hologramem ma 3 cale długości  
i ¼ cala szerokości.  

 Fałszywe zawieszki NIE będą miały wysokiej jakości 
srebrnego hologramu.  

 Hologram na fałszywej zawieszce NIE zmieni koloru,  
gdy spojrzymy na niego pod światło.  

 
NOWE ZAWIESZKI NA PRZENOŚNE GAŚNICE ZACZNĄ SIĘ 
POJAWIAĆ W OBIEKTACH POCZĄWSZY OD LISTOPADA 
2018. DO LISTOPADA 2019 NALEŻY PRZEJŚĆ DO PEŁNEGO 
STOSOWANIA NOWYCH ZAWIESZEK. 
 
CO NALEŻY ZACHOWAĆ PO SERWISOWANIU? 
Klienci powinni zawsze otrzymać pokwitowanie usługi lub zakupu.  
 
NA POKWITOWANIU MUSI BYĆ WYRAŹNIE PODANE: 

 imię i nazwisko(-a) technika, który wykonał pracę; 

 numer telefonu spółki; 

 czy urządzenie jest nowe czy było wcześniej używane; 

 numer modelu gaśnicy.  

Wszystkie gaśnice muszą być w pełni naładowane, 
oznakowane i gotowe do użycia. 

 

KOD QR 

KOD KRESKOWY 3 Z 9 

TYŁ NOWEJ ZAWIESZKI NA PFE 

Do 5 stóp 

(o. 1,5 m) 

Wspornik 

3,5 stopy 

(ok. 1 m) 

Nie mniej niż 

4 cale (ok. 10 cm) 

od podłogi 

PFE wymaga 

doładowania 

PFE nie wymaga 

doładowania 


