INSTRUKCJA OGÓLNA
PRZECIWPOŻAROWA
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoby fizyczne, prawne, organizacje i
instytucje obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem
pożarowym i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
2. Osoby i podmioty wymienione w pkt. 1 obowiązane są zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a w
szczególności z:
a) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
b) instrukcją technologiczno-ruchową,
c) sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
d) z rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
e) przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu
przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
3. Wszystkie osoby obowiązane są zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, co w
szczególności wiąże się z ZAKAZEM:
a) użytkowania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
b) garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach do tego celu nie przeznaczonych, jeżeli nie
opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe akumulatora pojazdu,
c) spalania śmieci i odpadków w miejscach umożliwiających zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
d) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
o
- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 100 C,
- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i odgromowych,
e) użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych (takich jak piecyki, kuchenki, podgrzewacze i inne) ustawionych
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta,
f) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną
umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
g) instalowania osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe)
bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
h) naprawy bezpieczników energii elektrycznej oraz ingerencji w instalacje elektryczne przez osoby nieuprawnione,
i) eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych bądź przeciążonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
j) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz jakichkolwiek przedmiotów
w obrębie klatek schodowych,
k) zamykania i zastawiania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
l) ograniczania dostępu do:
- urządzeń przeciwpożarowych, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, urządzeń odciążających, instalacji alarmowych,
hydrantów, zaworów i suchych pionów, klap przeciwpożarowych,
- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze,
- wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
- podręcznego sprzętu gaśniczego,
ł) przekraczania dobowego zapotrzebowania materiałów palnych na stanowisku pracy,
m) przechowywania w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, w pomieszczeniach piwnicznych, strychach,
poddaszach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych jak również
tarasach, balkonach i loggiach – materiałów niebezpiecznych pożarowo takich jak gazy palne, ciecze palne o temp.
o
zapłonu poniżej 55 C, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, materiały wybuchowe
o
i pirotechniczne, ciała stałe jednorodne o temp. samozapalenia poniżej 200 C oraz materiały mające skłonności do
samozapalenia,
n) używania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby
interwencyjne.

Numer alarmowy 112
Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998
Sankcje karne
Osoby i pracownicy nie przestrzegający przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu
wykroczeń.

