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ROZDZIAŁ  IX 

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  
 

§ 72 
 
1. Każdy pracownik Uniwersytetu zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. Odbycie przeszkolenia pracownik potwierdza własnoręcznym 
podpisem. 

 
2. Szkolenia prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. 
 

§  73 
 
1. Rektor, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu czy terenu będącego własnością 

Uniwersytetu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest  
w szczególności: 

1/ przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych  
i technologicznych, 

2/ wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz 
środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

3/ zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie 
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru, 

4/ przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 
5/ ustalić sposób postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia. 
 
2. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska 

przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu będącego własnością Uniwersytetu, jest 
obowiązana do zabezpieczenia użytkowanego środowiska, budynku lub terenu przed 
zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. 

 
3. Podmioty,  wymienione w  ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za  naruszenie  przepisów 

przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 74 
 
Do obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom należy: 

1/ wykonywanie wszelkich czynności i zadań wynikających ze stosunku pracy,  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego, 

2/ przestrzeganie przeciwpożarowych przepisów porządkowych, a także nie 
powodowanie zdarzeń mogących doprowadzić do powstania pożaru, 

3/ dokładne sprawdzenie stanowiska  pracy  przed  jego  opuszczeniem, w celu 
upewnienia  się, że  nie występują okoliczności, mogące  spowodować pożar 
lub inne niebezpieczne zdarzenie, 

4/ znajomość obsługi oraz zasad stosowania sprzętu i urządzeń 
przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, 

5/ niezastawianie dróg i przejść ewakuacyjnych. 
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§ 75 
 

Do obowiązków pracowników w razie powstania pożaru należy: 
1/ zaalarmowanie dostępnymi środkami jednostki Państwowej Straży Pożarnej 

(tel. 998) oraz współpracowników, 
2/ zorganizowanie ewakuacji zagrożonych ludzi i mienia, 
3/ przystąpienie do likwidacji pożaru za pomocą dostępnego podręcznego sprzętu 

gaśniczego, 
4/ z chwilą przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej – podporządkowanie się 

dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej. 
 

§ 76 
 
Sprawy ochrony przeciwpożarowej w sposób szczegółowy określa zarządzenie Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie ustalenia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa 
pożarowego oraz określenia obowiązków i zadań pracowników, doktorantów i studentów  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 


