
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 31 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 5 maja 2022 r. 

w sprawie zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach 

Politechniki Warszawskiej 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. 

zm.) w związku z zarządzeniem nr 44/2020 Rektora PW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw  

i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów,  zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Główni użytkownicy obiektu zobowiązani są do zapewnienia i wdrożenia Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego w celu właściwej realizacji zadań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej we wszystkich budynkach i gmachach Politechniki Warszawskiej, 

przeznaczonych do pełnienia funkcji naukowo-dydaktycznej, zamieszkania zbiorowego, 

użyteczności publicznej, szkoleniowo-wypoczynkowej, opracowanych dla użytkowanych 

obiektów. 

2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać ustalone sposoby postępowania 

na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia  

i być zgodna z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

3. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, powinna być aktualizowana, co najmniej raz  

na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, 

które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  

§ 2 

1. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowuje i aktualizuje Inspektorat Ochrony 

Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej, na wniosek głównego użytkownika obiektu. 

2. Zatwierdzenie opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dokonuje 

główny użytkownik obiektu.  

§ 3 

1. Główni użytkownicy obiektów odpowiedzialni są za wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego do stosowania w podległych obiektach. 

2.  Postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla obiektu powinny 

być znane i przestrzegane przez osoby z niego korzystające, w szczególności: 

1) pracowników, studentów i doktorantów; 

2) uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia; 

3) praktykantów, stażystów i wolontariuszy; 

4) pracowników wykonujących czynności w ramach prac interwencyjnych; 

5) pracowników firm zewnętrznych świadczących stałe usługi w gmachach/obiektach; 

6) osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 



 

§ 4 

1. Główni użytkownicy obiektów są zobowiązani do umieszczenia Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego na stronie internetowej jednostki organizacyjnej. Dostęp do umieszczonej 

instrukcji mogą uzyskać wyłącznie osoby określone w § 3 ust. 2. 

2. Sposób przechowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w wersji papierowej 

powinien zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania jej na potrzeby 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie. 

§ 5 

1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za realizację 

obowiązku zapoznania się przez podległych pracowników z postanowieniami Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego oraz odebranie oświadczenia potwierdzającego przyjęcie  

do wiadomości i przestrzegania procedur w nich zawartych dotyczących danego obiektu 

będącego miejscem pracy oraz zakwaterowania w domach studenckich (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pracowników już zatrudnionych przechowują 

kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych w dokumentacji swojej jednostki.  

§ 6 

1. Kierownicy domów studenckich są odpowiedzialni za realizację obowiązku zapoznania się 

przez mieszkańców akademików z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

oraz odebranie od nich oświadczenia potwierdzającego przyjęcie do wiadomości  

i przestrzeganie procedur w nich zawartych dotyczących danego domu studenckiego. 

Obowiązek należy realizować w trakcie kwaterowania mieszkańców akademika. 

2. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 mieszkańców akademików przechowują 

kierownicy domów studenckich. 

§ 7 

1. Nowo przyjmowani pracownicy, stażyści, praktykanci zobowiązani są do zapoznania się  

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego przy instruktarzu stanowiskowym 

przeprowadzonym przez kierownika jednostki i komórki organizacyjnej.  

2. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 nowo przyjmowanych pracowników Uczelni 

po ich zapoznaniu się z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zostają 

przekazywane do Biura Spraw Osobowych/Działu Spraw Osobowych. 

3. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za realizację 

obowiązku zapoznania się pracowników wykonujący czynności w ramach prac 

interwencyjnych; pracowników firm zewnętrznych  świadczących stałe usługi                                 

w gmachach/obiektach; osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych  

na terenie obiektu z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz odebranie 

od nich oświadczenia potwierdzającego przyjęcie do wiadomości i przestrzeganie procedur                   

w nich zawartych przed przystąpieniem do prac na terenie danego obiektu. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 REKTOR  

 

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Zaremba 


