INSTRUKCJA
dot. zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalny
I .Zapobieganie powstawania pożarów.
1) Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach piwnicznych
przedmiotów i materiałów łatwopalnych, żrących i łatwopalnych.
2) Zabrania się zakładania prowizorycznych urządzeń instalacji elektrycznej
światła i siły.
3) Kuchenki, grzejniki i żelazka elektryczne winny być na podstawach
niepalnych.
Zabrania się pozostawiania w/w urządzeń pod prądem bez dozoru,
jak również włączania równocześnie kilku urządzeń elektrycznych do
jednego gniazda wtykowego, grozi to przeciążeniem sieci i pożarem.
4) Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru osób starszych w czasie
palenia się kuchenek, piecyków gazowych i elektrycznych.
5) Zabrania się pozostawiania zapałek, zapalniczek w miejscach dostępnych
dla dzieci, jak również pozwalania dzieciom na zabawę zapałkami i innymi
materiałami palnymi oraz wybuchowymi, a także zezwalania dzieciom na
zapalanie świec i sztucznych ogni bez dozoru osób starszych.
6) Naprawy instalacji gazowych mogą być wykonywane przez właściwe
przedsiębiorstwa lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
7) Przewodów gazowych nie wolno używać do uziemienia urządzeń
elektrycznych i radiofonicznych oraz zabudowywać ich.
8) Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń
elektroenergetycznych, bądź dokonywania naprawy we własnym zakresie.
9) Zabrania się naprawiania spalonych bezpieczników oraz zmiany na
bezpieczniki o wyższych wartościach nominalnych.
10) Zabrania się osłaniania żarówek, lamp papierem lub tkaniną.
11) Zabrania się gromadzenia i przechowywania na klatkach schodowych,
korytarzach piwnicznych wszelkich przedmiotów, które utrudniają
przejścia.
12) Zabrania się palenia papierosów i użytkowania niebezpiecznego ognia
lub światła w piwnicach na strychach i korytarzach.
II. Obowiązki w razie powstania pożaru.
1)W razie zauważenia pożaru lub groźby powstania należy niezwłocznie
zaalarmować dostępnymi środkami najbliższą:
STRAŻ POŻARNĄ - tel. 998
022/722-19-98
lub posterunek Policji tel. 022/722-19-97 oraz mieszkańców objętego lub
zagrożonego pożarem budynku.
2) Po przybyciu Straży Pożarnej osoby znajdujące się w rejonie pożaru
zobowiązane są do ścisłego podporządkowania się dowodzeniu akcji
gaszenia pożaru.
III. Postanowienia karne.
Nie stosujący się do postanowień Instrukcji przeciwpożarowej podlegają
karom administracyjnym
Ożarów Mazowiecki dnia 2003.03.11
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Powyższy regulamin opracowano o:
1) Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku
( Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony p. poż. budynków i
innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2003r. nr 121 poz.
1138 i 102)
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe ( Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz. 1055).
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
( Dz. U. 2000 Nr 40 poz. Poz. 470.
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinach
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 285 )
6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne Dz. U.
1997 Nr 54 poz. 348 )
Zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzam z dniem 30.12.2004 uaktualniony „Regulamin ochrony
przeciwpożarowej i BHP „ w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” w
Ożarowie Mazowieckim.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółdzielni do ścisłego
przestrzegania ustaleń zawartych w Regulaminie.
§ 3.
Zobowiązuje specjalistę ds. energetycznych, kierowników i
brygadzistów wszystkich komórek organizacyjnych do zapoznania z
postanowieniami wynikającymi z Regulaminu podległych pracowników.
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§ 4.
Nadzór nad wykonaniem powyższego zarządzenia powierzam każdemu
w swoim zakresie.
1) Specjalista ds. energetycznych
2) Kierownik Zasobów Mieszkaniowych
3) Główny księgowy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
I - Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa postanowienia, zadania i obowiązki pracowników
Spółdzielni zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
2. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników
Spółdzielni
firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Spółdzielni.
II - Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej na
terenie Spółdzielni.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
( Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony p. poż budynków i
innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2003 nr 121 poz.
1138 ).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej
( Dz. U. 1991 nr 88 poz. 400).
III – Sankcje Karne.
Za nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz innych
obowiązujących przepisów, bądź opieszałości lub niedbałości, realizacji
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej winni podlegają sankcjom
karnym wynikającym z przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
i Regulaminu Pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.
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IV – Wewnętrzne ograna kontrolne służby przeciwpożarowej w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.
1. Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej podległy bezpośrednio
Prezesowi Spółdzielni.
2. Komisja Pożarowo - Techniczna.
3. Komisje powołane na podstawie poleceń lub zarządzeń do zadań
specjalnych związanych z ochroną przeciwpożarową.
V – Zadania i obowiązki Specjalisty ds. energetycznych.
1. Podczas nieobecności Prezesa sprawowanie ogólnego nadzoru nad
całokształtem zagadnień związanych z p.poż.
2. Nadzór i realizacja zadań i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego.
3. Dopilnowanie aby dokumentacja techniczna każdorazowo zawierała
klauzulę
uzgodnioną
z
właściwym
organem
ochrony
przeciwpożarowej.
4. Podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Pożarowo-Technicznej odpowiednich decyzji mających na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Spółdzielni i
podległych obiektów budowlanych.
5. Uwzględnienie we wszystkich zamierzeniach technicznych oraz
przedsięwzięciach
inwestycyjnych
wymogów
ochrony
przeciwpożarowej wynikających z aktualnych przepisów.
6. Uwzględnienie warunków poprawy stanu bezpieczeństwa
pożarowego przy realizacji nowego budownictwa, prac
adaptacyjnych i wszelkiego rodzaju remontów budynków, urządzeń
w zasobach Spółdzielni.
7. Zapewnienia udziału służby ochrony przeciwpożarowej do oceny
dokumentacji technicznej nowych obiektów pod względem
wymogów przeciwpożarowych.
8. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów przez pracowników
podległego pionu oraz wyciąganie odpowiednich konsekwencji
służbowych w stosunku do winnych naruszania tych przepisów.
9. Przedkładanie Prezesowi Spółdzielni sprawozdań i wniosków do
poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego wynikającego z
działalności nadzorowanego pionu i komisji Pożarowo - Technicznej.
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10.Realizacja innych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wynikających z poleceń Prezesa Spółdzielni lub władz nadrzędnych.
11.Zabezpieczyć w uzgodnieniu z Główną Księgową niezbędne środki
na zakup i wyposażenia obiektów w niezbędne środki i sprzęt
przeciwpożarowy.
12.Realizacja zdań określających ogólne obowiązki kierowników
komórek organizacyjnych i poleceń Prezesa.
13.Zapewnienie właściwego pod względem bezpieczeństwa pożarowego
stanu technicznego urządzeń i instalacji energetyki cieplnej.
14.Organizowanie i zapewnienie właściwej kontroli nad stanem
technicznym urządzeń energetycznych.
15.Sprawowanie kontroli i nadzór nad stanem technicznym konserwacją
i eksploatacją urządzeń instalacji wodnych i ciepłowniczych.
16.Wyposażenie nadzorowanych pomieszczeń
i urządzeń w
odpowiednie instrukcje obsługi.
17.Ustalenie dla poszczególnych pracowników, szczegółowego zakresu
zadań i obowiązków pod względem przeciwpożarowym i BHP.
18.Czynnego udziału w pracach Komisji Pożarowo - Technicznej.
19.Skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dostępu osób
postronnych do urządzeń energetyki cieplnej ( kotłownie ).
20.Realizacja
innych
zadań
z
zakresu
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i BHP.
V – Zadania i obowiązki Kierownika Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi.
1. Realizacja bieżących zadań z uwzględnieniem wymogów
przeciwpożarowych obowiązujących kierownika komórki.
2. Bieżące ustalenia dla podległych sobie pracowników szczegółowego
zakresu zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności pod względem
p.poż. i BHP ze szczególnym uwzględnieniem czynności kontrolnokonserwacyjnych.
3. Nadzór i kontrola nad pożarowo bezpiecznym wykonywaniem prac
podległych pracowników oraz przestrzeganiem przez nich
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP jak również
do wyciągania konsekwencji służbowych w stosunku do winnych
naruszenia lub nieprzestrzegania przepisów.
4. Sprawowanie
nadzoru
i
kontroli
nad
instalacjami
energoelektrycznymi i gazowymi w zasobach mieszkaniowych ze
szczególnym uwzględnieniem i zabezpieczeniem stanowisk pracy,
urządzeń i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo lub zagrożonych
wybuchem.
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5. Terminowego przestrzegania okresowych przeglądów instalacji
gazowych, kominiarskich, odgromowych i skuteczności zerowania.
6. Uzgadnianie projektów instalacji urządzeń itp. przedsięwzięć ze
służbą inwestycyjną i ochrony przeciwpożarowej.
7. Aktywnego uczestniczenia w pracach
komisji PożarowoTechnicznej.
8. Egzekwowanie bieżącego uaktualnienia uprawnień energetycznych,
wysokościowych itp. oraz badań lekarskich od podległych
pracowników.
9. Bieżącego utrzymania porządku i usuwania zbędnych i łatwopalnych
materiałów z pomieszczeń piwnicznych należących do Spółdzielni,
które zagrażają bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.
10.Realizacji innych zdań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
wynikających z poleceń Prezesa.
VI – Zadania i obowiązki Głównego Księgowego.
1. Zabezpieczenia w planie finansowym odpowiednich środków
finansowych niezbędnych do utrzymania na właściwym poziomie
ochrony przeciwpożarowej.
2. Bieżące finansowanie zakupów sprzętu i środków gaśniczych dla
Spółdzielni.
3. Nadzór i kontrola nad realizacja zadań i obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego podległych pracowników oraz
posiadanych urządzeń.
4. Systematyczne upłynnienie zbędnych materiałów i odpadów
zagrażających bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.
VII – Zadania i obowiązki Specjalisty działu spraw osobowych.
1. Organizowanie szkoleń przeciwpożarowych i BHP oraz
przeprowadzanie okresowych badań lekarskich pracowników
Spółdzielni i zatrudnianie ich na odpowiednich stanowiskach zgodnie
z zaleceniem lekarza.
2. Nadzór nad realizacją zarządzeń i poleceń – wewnętrznych i
zewnętrznych zarządzeń pokontrolnych dotyczących p. poż. i BHP.
3. Dopilnowanie aby każdy z pracowników zajmujących kierownicze
stanowisko łącznie z brygadzistą posiadał w swych czynnościach
( zakres obowiązków ) ustalone obowiązki w zakresie p. poż.
4. Dopilnowanie aby w aktach personalnych pracowników
zamieszczane były:
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- dokumenty ( karta obiegowa ) stwierdzające, że pracownik
nowoprzyjęty został przeszkolony w zakresie wstępnym,
dotyczącym znajomości przepisów przeciwpożarowych i BHP.
5. Realizację wniosków zgłoszonych przez kierownika komórek
organizacyjnych i służbę ochrony przeciwpożarowej i BHP o
ukaraniu winnych nieprzestrzegania w/w przepisów.
6. Realizowanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
BHP wynikających z Zarządzenia Prezesa lub jednostek
nadrzędnych.
VIII. Zadania i obowiązki brygadzisty.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Brygadzista zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania
obowiązujących przepisów i instrukcji przeciwpożarowej , BHP
wraz z podległymi pracownikami.
Współdziałanie z Komisją Pożarowo-Techniczną i służbą ochrony
pożarowej i BHP oraz zgłaszanie wniosków poprawy stanu
zabezpieczenia przeciwpożarowego poszczególnych stanowisk
pracy, urządzeń, pomieszczeń i budynków.
Dopilnowanie aby podlegli pracownicy uczestniczyli w szkoleniach
przeciwpożarowych i BHP.
Zgłaszanie każdorazowego zaistniałego pożaru ( zapłonu ) na
terenie podległej komórki i zasobów Spółdzielni.
Kontrolowanie pracy podległego personelu nad bezpieczeństwem
przeciwpożarowym.
Realizacja innych zadań z zakresu przeciwpożarowego i BHP oraz
poleceń kierownika Spółdzielni.

X – Obowiązki Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów
przeciwpożarowych i BHP.
Prowadzenie
działalności
szkoleniowej
z
zakresu
przeciwpożarowego.
Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Opracowanie
wniosków
dotyczących
poprawy
stanu
przeciwpożarowego.
Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej.
Branie udziału w komisjach odbiorczych inwestycji i remontów.
Branie udziału w opracowaniu planów poprawy bezpieczeństwa
przeciwpożarowej.
Udział w szkoleniach i naradach dotyczących spraw ochrony
przeciwpożarowej.
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9.

Współpraca z OSP Ożarów i Komendą Powiatowej Straży Pożarnej
Błonie.

XI – Obowiązki pracowników Spółdzielni.
1. Dbać o właściwy stan BHP i przeciwpożarowy w szczególności na
swoich stanowiskach.
2. Znać i przestrzegać wytyczne instrukcji oraz obsługi danego
stanowiska pracy i urządzeń.
3. Niezwłocznego usuwania na swoim stanowisku zagrożeń i
nieprawidłowości mogące spowodować pożar lub wypadek.
4. Dbać obowiązkowe szkolenie z zakresu przeciwpożarowego i BHP.
5. Przestrzegać i wykonywać polecenia i zarządzenia wewnętrzne
dotyczące BHP i przeciwpożarowe.
6. Znać zasady działania i sposoby użycia podręcznego sprzętu
przeciwpożarowego i środków gaśniczych.
7. Znać sposoby alarmowe pożarowego i Straży Pożarnej Ożarów 72219-98, Komenda Powiatowa Błonie – 725-52-02.
8. Zgłaszać wszystkie zaistniałe wypadki i zapłony pożarowe
przełożonych lub powiadomić straże pożarne.
XII – Organizacja, zakres działania i obowiązki Komisji
Pożarowo- Technicznej.
1. Organem pomocniczym Prezesa Spółdzielni do rozwiązywania
problemów techniczno-pożarowych i BHP jest Komisja PożarowoTechniczna.
2. Komisję Pożarowo - Techniczną powołuje Prezes.
3. W skład Komisji Pożarowo - Technicznej wchodzą:
- Specjalista ds. energetycznych
- przewodniczący
- Kierownik Zasobów Gospodarki Mieszkaniowej - członek
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej i BHP
- członek
4. Do zadań i obowiązków wyżej wymienionej komisji należy:
5. Sprawdzanie aby w dokumentacji na nowe obiekty, urządzenia i
instalacje oraz modernizacje istniejących zasobów były uwzględnione
wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
6. Opiniowanie instrukcji i regulaminów przeciwpożarowej.
7. Współudział w opracowaniu planów poprawy warunków
przeciwpożarowych i BHP.
8. Przedkładanie Prezesowi Spółdzielni wniosków z zakresu uprawnień
organizacji ochrony przeciwpożarowej i poprawy stanu
bezpieczeństwa zasobów Spółdzielni.
9. Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego Spółdzielni, które
Komisja przeprowadza obejmuje:
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- realizację zarządzeń pokontrolnych,
- stanu organizacji ochrony przeciwpożarowej,
- sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego i
BHP ze strony personelu kierowniczego,
- poziomu dyscypliny pożarowej i BHP wśród pracowników,
- stanu przeszkolenia załogi i znajomości obowiązków w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i BHP,
- realizację zadań ujętych w planach dostosowania zasobów do
wymogów ochrony przeciwpożarowej i BHP,
- wyposażenia, przydatności i sprawności oraz stanu technicznego
sprzętu podręcznego i urządzeń przeciwpożarowych.
Komisja z przeprowadzonych czynności kontrolnych ( min. raz w
roku ).
Sporządza protokół wraz z wnioskiem dotyczącym uchybień i
nieprawidłowości, przedkłada Prezesowi Spółdzielni, który ustala
terminy realizacji zabezpieczając środki finansowe.
Po zaakceptowaniu wniosków przez Prezesa Komisja opracowuje
projekt Zarządzenia i przekazuje do akceptacji i wydania zarządzeń
wykonawczych.
XIII - Podstawowe obowiązki pracodawcy.
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy zgodnie z ustawą Kodeksu Pracy z 1974 roku
( Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 art. 207 § 1 ).

Opracował:

Zatwierdził:

.......................................
Członek Zarządu
/-/ Eugeniusz Tlak

......................................
Prezes Spółdzielni
/-/ Eugeniusz Zawadzki

Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania Zarządzeniem nr
6/2004 z dnia 30.12.2004r. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ożarów”.
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