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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

                  Obowiązkiem każdego pracownika Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego  
we Władysławowie jest branie czynnego udziału w akcji ratowniczo– gaśniczej w przypadku 
powstania pożaru. 

                  Obowiązki można podzielić na  grupy: 

 Obowiązki pracowników, którzy pierwsi zauważyli pożar: 

 Alarmować głosem lub innymi dostępnymi środkami pracowników 
znajdujących się w pobliżu o zaistniałym pożarze, 

 Wyznaczyć, wskazując imiennie osobę do zaalarmowania straży pożarnej, 
kierownictwa 

 Wyznaczyć osoby, których zadaniem będzie zgromadzenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego niezbędnego do podjęcia skutecznych działań, 

 Przystąpić do działań gaśniczych. 

      

      W trakcie prowadzonych działań gaśniczych w przypadku stwierdzenia braku możliwości 
ugaszenia pożaru należy:  

 Otworzyć wyjścia ewakuacyjne, 

 Bezzwłocznie opuścić zagrożone pomieszczenie, 

 Zamknąć wszelkie otwory okienne i drzwiowe (nie na klucz!), 

 Przy wykorzystaniu jak największej ilości pracowników zorganizować działania 
ewakuacyjne, powodujące usunięcie wszelkich materiałów palnych z sąsiednich 
pomieszczeń w celu wykonania przerwy ogniowej na drodze rozprzestrzeniania się 
pożaru, 

 Odłączyć prąd i gaz od budynku, w którym powstał pożar, 

 Podporządkować się decyzjom kierownika akcji ratowniczej. 

 

Obowiązki kierownictwa 

Do zakresu obowiązków dyrektora podczas pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia należy: 
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 Powoływanie osób– według potrzeb– do kierowania akcją ratowniczą, 
ewakuacyjna, 

 Nadzór i koordynacja zadań poszczególnych osób, bezpośrednio podległych 
oraz podejmowanie decyzji w sprawach spornych lub kontrowersyjnych, 
powstałych w czasie wykonywania zadań, 

 Nadzór nad zabezpieczeniem obiektu po ewakuacji osób zagrożonych, 

 Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem miejsca dla osób 
wyewakuowanych, 

 Przeprowadzenie odprawy w zakresie zagrożenia z: osobami powołanymi 
według potrzeb do kierowania akcją ratowniczą oraz nauczycielami  
i wychowawcami poszczególnych oddziałów, 

 Kierowanie oraz koordynacja działaniami ratowniczymi wraz z podziałem 
zadań do chwili przybycia jednostek straży pożarnej, 

 Alarmowanie, utrzymywanie łączności z podwładnymi i zbieranie informacji  
o realizacji zadań wykonywanych przez podwładnych, 

 Kierowanie akcją ewakuacyjną, 

 Nadzór nad organizacją zaplecza technicznego, 

 Nadzorowanie działań ratowniczych na terenie obiektu oraz wspomaganie 
służb ratowniczych, 

 Nadzorowanie przestrzegania przez podwładnych pracowników 
obowiązujących zarządzeń i przepisów oraz– w uzasadnionych przypadkach– 
wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do winnych 
nieprzestrzegania tych przepisów. 

 

Obowiązki nauczycieli i wychowawców 

Do zakresu obowiązków nauczycieli i wychowawców podczas pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia należy: 

 Organizacja i kierowanie działaniami ratowniczo– ewakuacyjnymi na 
wyznaczonym terenie szkoły poprzez bezpośredni udział w prowadzeniu akcji 
ewakuacyjnej, alarmowanie jednostki straży pożarnej przy pomocy  
nr telefonu 998, 

 Prowadzenie ewakuacji na poszczególnych odcinkach dróg ewakuacyjnych, 

 Bieżące opiekowanie się dziećmi zdrowymi i poszkodowanymi,  

 Informowanie dzieci i personelu o niebezpieczeństwie, 

 Zapobieganie panice podczas prowadzenia akcji ewakuacyjnej, 

 Wykonywanie poleceń przełożonych i dowódcy akcji, 
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 Pomoc w usuwaniu wszelkich przeszkód z dróg ewakuacyjnych oraz 
przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu 
gaśniczego.  

 

Obowiązki całego personelu-  bez względu na zajmowane stanowisko: 

Do zakresu obowiązków podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
pracownika administracji i obsługi należy: 

 Dokonywanie alarmowania zewnętrznego i wewnętrznego ( według potrzeb), 

 Udrażnianie dróg dojazdowych oraz sukcesywne kierowanie do miejsca 
koncentracji pojazdów, które uczestniczą w prowadzonej akcji ewakuacyjnej, 

 Informowanie dyrektora oraz dowódcy akcji o trudnościach w udrożnianiu 
dróg lub innych problemach występujących podczas prowadzenia działań, 

 Blokowanie dostępu do łączności osobom postronnym, 

  Blokowanie dostępu do szkoły osobom postronnym, 

  Pomoc w usuwaniu wszelkich przeszkód z dróg ewakuacyjnych oraz 
przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 

 Kontrolowanie stanu instalacji wentylacyjnej i grzewczej, 

 Wykonywanie innych poleceń przełożonych i dowódcy akcji. 

 

Kierownictwo szkoły, jak również personel, w  wypadku zaistnienia pożaru, zobowiązani  

są do alarmowania straży pożarnej oraz do zainicjowania i prowadzenia akcji gaśniczej  

i ratowniczej do czasu przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej.   


