ZARZĄDZENIE NR 63/18
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Na podstawie § 6 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)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do powszechnego stosowania Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego
Budynek „D” Instytut Stosowanych Studiów Społecznych, ul. Podchorążych 10
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej do zapoznania z jej treścią
wszystkich pracowników.
§ 3. Zobowiązuje się Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej do realizowania,
koordynacji i egzekwowania zagadnień zawartych w Instrukcji, a także innych
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
1) zaznajamiania z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracodawców
innych niż PWSZ w Pile oraz inne podmioty użytkujące budynek;
2) dbanie o aktualizację Instrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zapewniania, aby źródła czerpania wody gaśniczej posiadały dogodne dojazdy
i odpowiednie zapasy wody na wypadek pożaru;
4) przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
(„próbne ewakuacje”);
5) dozorowania organizacji ochrony przeciwpożarowej w trakcie trwania prac
remontowo-budowlanych;
6) przeprowadzania kontroli stanu urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu
gaśniczego;
§ 4. Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w przedmiotowej Instrukcji będzie
sprawował Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.
§ 5. Zapoznanie pracowników z merytoryczną zawartością instrukcji winno nastąpić
w czasie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które stanowi element
szkolenia wstępnego bezpieczeństwa higieny pracy.
§ 6. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 40/15 Rektora PWSZ w Pile z dnia
10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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