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II. Właściciel, zarządca, użytkownik, osoby fizyczne, prawne
oraz organizacje i instytucje są zobowiązane do
zabezpieczenia użytkowanego środowiska, budynku, obiektu i
terenu przed zagrożeniem pożarowym, a za naruszenie
przepisów przeciwpożarowych powyższe podmioty ponoszą
odpowiedzialność. Osobom przebywającym na terenie obiektu
zapewniają bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
III. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu zaznajamia
pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w tym:
1. instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
2. instrukcją technologiczno - ruchową,
3. sposobami alarmowania na wypadek wystąpienia pożaru,
4. rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu
gaśniczego,
5. przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na
wypadek wystąpienia pożaru oraz postępowania do czasu
przybycia jednostek ratowniczo - gaśniczych, a każda osoba
jest zobowiązana do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, w tym stosowania się do niniejszej
instrukcji.
IV. Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt ratowniczy i
pożarniczy, środki gaśnicze i przeciwpożarowe wyłączniki
prądu, a w widocznych miejscach umieszczone powinny
zostać instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia
pożarów wraz z wykazem telefonów alarmowych.
V. W celu zapobieganiu powstawaniu pożarów, ich
rozprzestrzenianiu, a także możliwości prowadzenia działań
ratowniczych i ewakuacji ZABRANIA SIĘ wykonywania
następujących czynności:
1. Używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz stosowania
czynników mogących wywołać zapłon w strefach
zagrożenia wybuchem, występowania materiałów pożarowo
niebezpiecznych oraz materiałów łatwopalnych.
2. Użytkowania materiałów palnych, narzędzi i maszyn, w tym
urządzeń ogrzewczych, na podłożu palnym, technicznie
niesprawnych lub wykorzystywanie ich w sposób niezgodny
z przeznaczeniem i opisem producenta.
3. Użytkowania niesprawnej instalacji gazowej lub
elektrycznej.
4. Garażowania pojazdów silnikowych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, w przypadku, gdy nie opróżniono
zbiornika paliwowego i nie odłączono na stałe
akumulatorowego zasilania pojazdu.
5. Używania otwartego ognia, w celu rozgrzania materiałów, w
odległości mniejszej niż 5 m od obiektu oraz rozpalania
ognisk, wysypywania gorącego popiołu i żużla w odległości
mniejszej niż 10 m od materiałów zapalnych i sąsiednich
obiektów.

6. Składowania materiałów palnych, gałęzi, konarów, w
odległości mniejszej niż 4 m od granicy terenu działki.
7. Trzymania materiałów palnych w odległości mniejszej niż
0,5 m od instalacji i urządzeń, których nagrzanie
o
powierzchni zewnętrznych przekracza temperaturę 100 C,
linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów instalacji
piorunochronnej, rozdzielnic prądu, przewodów siłowych,
gniazd o napięciu 400 V.
8. Stosowania osłon punktów świetlnych z materiałów
palnych w odległości mniejszej niż 0,05 m.
9. Instalowania bezpośrednio na podłożu palnym urządzeń
instalacji elektrycznej - gniazd wtyczkowych, wyłączników,
przełączników - chyba, że ich konstrukcja zabezpiecza
podłoże przed zapaleniem.
10. Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji
ogólnej, służących do ewakuacji, na nieużytkowych
poddaszach i drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.
Składowania innych materiałów ograniczających ruch w
obrębie klatek schodowych i zmniejszających
pomieszczenia poniżej wymaganych wartości określonych
w przepisach budowlanych.
11. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych oraz przejść w sposób
uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
12. Ograniczania i uniemożliwiania użytkownikom dostępu do
gaśnic, stałych i półstałych urządzeń przeciwpożarowych,
urządzeń odciążających, źródeł wody do celów
przeciwpożarowych, urządzeń uruchamiających instalacje
gaśnicze, wyjść, przejść ewakuacyjnych i okien
ratowniczych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu,
głównych zaworów gazu.
13. Przekraczania dobowego zapotrzebowania materiału
palnego na stanowisku pracy.
14. Przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych w
piwnicach, na strychach, poddaszach, w obrębie korytarzy
i klatek schodowych, tarasów, balkonów i loggii i w innych
pomieszczeniach ogólno dostępnych.
15. Używania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń
przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
VI. Osoby i pracownicy nieprzestrzegający przepisów
przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i
kodeksu wykroczeń.
VII. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
lub wystąpienia zagrożenia pożarem należy natychmiast
powiadomić przełożonych i odpowiednie służby interwencyjne.
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I. Ochrona pożarowa ma na celu ochronę, życia, zdrowia,
mienia oraz środowiska, przed pożarem poprzez
podejmowanie przedsięwzięć zapobiegania powstawaniu
pożarów, a w przypadku ich wystąpienia zapobiegania ich
rozprzestrzenianiu, zapewnieniu odpowiednich sił i środków do
ich zwalczania, a także prowadzeniu działań ratowniczych.

