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INSTRUKCJA 

PRZECIWPOŻAROWA DLA BUDYNKÓW SZKÓŁ CKZiU 

Instrukcja opracowana w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (DZ.U. nr 109 poz.719) 

 

I PRACOWNIK PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY JEST ZOBOWIĄZANY ZAPOZNAĆ SIĘ: 

 

1. Z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Ze środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru oraz ich rozmieszczeniem. 

3. Z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu p.poż. 

4. Z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

II ZAPOBIEGANIE POŻAROM W OBIEKTACH SZKOLNYCH CKZiU: 

 

 1. W obiektach na terenach przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, mogących spowodować pożar, jego 

rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności takich jak:  

a. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem.  

b. Użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawdzonych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami 

ustalonymi przez producenta, jeśli może to przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. 

c. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika 

paliwa i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego.  

d. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu przyległego do niego 

składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi.  

e. Rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub 

materiałów palnych oraz w odległości mniejszej niż 4m od tych obiektów.  

f. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej, niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne 

mogą nagrzewać się do temp. przekr. 373,15 K (100
o
C), linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.  

g. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym. 

h. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli 

zostaną umieszczone w odległości, co najmniej 0,5 m od żarówki.  

i. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, bezpośrednio na podłożu palnym.  

j. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji, lub umieszczania przedmiotów na tych 

drogach w sposób pomniejszających ich szerokość lub wysokości poniżej wymaganych wartości .  

k. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.  

l. Uniemożliwienie lub ograniczenia dostępu do: 

 gaśnic i urządzeń przeciw pożarowych, 

 źródeł wody do celów ppoż, 

  przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 

 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan 

bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej. 

2. W każdym obiekcie szkolnym drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, lokalizacja gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinny być 

oznakowane zgodnie z PN. 

3.Każdy pracownik, nauczyciel czy uczeń jeśli stwierdzi zagrożenie pożarem powinien natychmiast zawiadomić o tym dyrektora lub 

wicedyrektora. 

4. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do alarmowania i ewakuacji, powiadamiając straż 

pożarną. Należy pamiętać o udzieleniu pomocy osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym. 

5. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce pożaru należy podporządkować się poleceniom prowadzącego akcję i ściśle współpracowaćz 

nim aż do całkowitego zakończenia akcji. 

6. Po zakończeniu akcji należy zabezpieczyć pogorzelisko, użyty sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze oraz niezwłocznie przygotować je 

do następnego użycia. 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Osoby i pracownicy nie przestrzegający niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom służbowym lub 

kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
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POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU W CKZiU 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). Wprowadza się do 

stosowania niniejszą instrukcję. Jest ona spełnieniem wymagań §4 ust.2 pkt.3 w/w Rozporządzenia. 
 

SYGNAŁ ALARMOWY:   Ciągły dzwonek trwający około 1 minutę 
 

I. KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE: 

1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. 

2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Straż Pożarną podając: 

 gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja 

 co się pali – dach, mieszkanie ,piwnica, sklep, biuro 

 czy jest zagrożone życie ludzkie 

 swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni 

UWAGA! Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia 

3. powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu 
 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU 

1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru 

podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym. 

2. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie za szczególnym uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych, dzieci i osób nie znających obiektu. 

3. W miarę możliwości zabezpieczyć dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed pożarem 

i osobami postronnymi. 

4. Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do pomieszczeń objętych pożarem lub 

całego budynku. 

5. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje właściciel, zarządca lub 

użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 

6. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji 

ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek 

gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli. 

7. Osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować się 

osobom kierującym akcją. 
 

III. WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 
 

Telefon alarmowy w sieci komórkowej  112 

Straż Pożarna   998; 32 363 18 40; 32 363 18 41 – ul. Klimontowska 21 Sosnowiec 

Policja    997   

Pogotowie Ratunkowe 999  

Pogotowie Energetyczne 991 

Pogotowie Wodno-kanaliz.994 

Pogotowie Ciepłownicze 993 

Pogotowie Gazowe  992   

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych 

podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń 


