
1. Przepisy przeciwpożarowe w miejscu pracy

Zasady ochrony przeciwpożarowej 

Ochrona przeciwpożarowa — jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobiega-niem i 
zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć 
mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem przez: 
 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,

 zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia,

 prowadzenie działań ratowniczych.

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej — Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 
351) 
Wprowadzenie zaostrzonych przepisów z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz
Ochrony Przeciwpożarowej (ppoż) przeniosło całkowicie odpowiedzialność związaną z
przestrzeganiem prawa na właścicieli firm lub ich za-rządy. Pracodawca jest zobowiązany chronić
zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Wobec powyższego pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy.

Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez każdego praco-dawcę muszą 
być dostosowane w danym zakładzie do: 
 do rodzaju prowadzonej działalności,

 zakresu prowadzonej działalności,

 liczby zatrudnionych pracowników,

 liczby innych osób przebywających na terenie zakładu pracy,

 rodzaju występujących zagrożeń,

 poziomu występujących zagrożeń.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub
terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, ma obowiązek:
 przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia
przeciwpożarowe i gaśnice,

 zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób
gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku,
obiekcie budowlanym lub na danym terenie,

- przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia.



Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową i ewakuację: 
 nowelizacja Kodeksu pracy (art. 2091), obowiązująca od 18 stycznia 2009 r., nakłada na 
pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i zapewnienia ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej; 
 pracodawca musi zadbać o bieżącą łączność z wyspecjalizowanymi służbami zewnętrznymi. 

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej to: 

 wyznaczenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej. 
Pełna informacja powinna zawierać imię i nazwisko tej osoby, miejsce wykonywania pracy oraz 
numer telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej, pod którym można się z nią 
skontaktować. Osoba, której powierzone zostaną czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, czyli być przeszkolona w danym zakresie; 
 przestrzeganie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych pod-czas 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów; 
 wyposażenie obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich właściwego 
stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do podręcznego sprzętu 
gaśniczego i hydrantów); 
 przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie sprawnych 
technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i miejsc poboru wody do celów 
gaśniczych; 
 przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego związanych z prowadzeniem procesów 
technologicznych mogących powodować zagrożenie pożarem lub wybuchem. Szczególnie należy 
zadbać o sprawność urządzeń zabezpieczających, a każdą awarię usuwać przed ponownym 
uruchomieniem linii technologicznej lub procesu technologicznego; 
 przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, 
gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych 
przeglądów i konserwacji; 
 stosowanie do ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, środków i instalacji 
posiadających aprobatę, certyfikaty ITB i/lub CNBOP; 
 zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z 
uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie 
sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia; 

 opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania „Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego” oraz umieszczenie wymagań przeciw-pożarowych dotyczących 
procesów technologicznych w „Instrukcji technologiczno-ruchowej” (w zakładach 
przemysłowych); 
 zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa odpowiednich warunków 
ewakuacji przez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych (ich wydzielenie i oddymianie) 
oraz przestrzeganie wymagań przepisów w zakresie stopnia palności elementów zastosowanych 
na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji lub w pomieszczeniach, w których 
może przebywać jednocześnie ponad 50 osób; 
 przeprowadzanie w zakładach produkcyjnych ćwiczeń z zakresu likwidowania źródeł 
zagrożeń, a w obiektach użyteczności publicznej ćwiczeń z ewakuacji ludzi i mienia. W razie 
potrzeby zakres ćwiczeń należy skonsultować z właściwą tere-nowo Komendą 
Miejską/Powiatową PSP.



Link do prezentacji na dysku Google

https://docs.google.com/presentation/d/1rWSvbqHuFoac7Q3_2gk-
UM617Yf8GVUzAmb1CNbq_yM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1rWSvbqHuFoac7Q3_2gk-UM617Yf8GVUzAmb1CNbq_yM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rWSvbqHuFoac7Q3_2gk-UM617Yf8GVUzAmb1CNbq_yM/edit?usp=sharing

