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POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU OBIEKTU STAROSTWA 

 
Podstawa prawna:  

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

- ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Do podstawowych zadań i obowiązków każdego pracownika należy: 

1) udział w szkoleniach przeciwpożarowych, 
2) znajomość i przestrzeganie ,,Instrukcji alarmowania na wypadek powstania pożaru”, 
3) znajomość rozmieszczenia oraz obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu 

obiektu, 
4) nie zastawianie dojść oraz używanie podręcznego sprzętu  gaśniczego  zgodnie z jego przeznaczeniem, 
5) zachowanie porządku i czystości na swoim stanowisku pracy, 
6) wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy przed pożarem lub zniszczeniem, 
7) przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, 
8) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w instalacjach elektrycznych, pożarowych do bezpośredniego 

przełożonego w celu ich usunięcia, 
9) nie zastawianie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeganie drożności wszystkich 

dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
10) znajomość alarmowania straży pożarnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia, 
11) znajomość podstawowych zasad obowiązujących w przypadku powstania pożaru (alarmowanie, 

ewakuacja mienia, prowadzenie akcji gaśniczej itp.), 
12) czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 

2. Prowadzenie kontroli spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w starostwie: 
1) kontrola przestrzegania przepisów, 
2) zestawienie, tego co istnieje z tym co powinno być i sformułowanie zaleceń w celu usunięcia 

niepożądanych zjawisk 
3) stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu oraz pomieszczeń 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Zasady postępowania w razie pożaru określone zostały Zarządzeniem Nr  65/2018 Starosty Słupskiego z dnia 
09.08.2018r. zmieniającym Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. 
Instrukcja znajduje się w każdym Wydziale Starostwa i uwzględnia obowiązujące procedury postępowania na 
wypadek pożaru. 
 

III. OPŁATY:  
Brak opłat 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawane okresowej aktualizacji, co najmniej raz na  
2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które 
wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie dotyczy 
 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 
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VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), pok. nr 208,  II piętro, tel. (59) 8418 506, e-mail: 
bhp@powiat.slupsk.pl 

Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 
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