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(pieczęć zakładu pracy)

(pieczęć organizatora szkolenia)

Data i miejsce urodzenia:
Data szkolenia pracownika:
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Imię i nazwisko pracownika:

Oświadczenie o szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) oraz przeszkolony(a) w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu
i życiu pracownika, ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciw pożarowej oraz zasadami
alarmowania straży pożarnej.
Ww. został zapoznany z podstawowymi obowiązkami profilaktyki przeciw pożarowej
i wybuchowej oraz następującymi aktami prawnymi:
1.
2.
3.
4.
5.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 96, poz. 667 z p. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (Dz. U. Nr 263 poz. 2203 z 2005r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z p. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.)
8. Instrukcja przeciw pożarowa
9. PN – z zakresu tematyki przeciw pożarowej w tym znaki ewakuacyjne

Podręczny sprzęt gaśniczy, sposób rozmieszczenia i użycia

Niebezpieczne produkty spalania materiałów

Drogi ewakuacyjne

Przyczyny powstawania pożarów

Telefony alarmowe:
997 – Policja 998 – Straż pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe
112 – Europejski numer alarmowy

Zapoznano z instrukcją przeciw pożarową oraz aktualizacją

I inne
Znane mi są w szczególności
•
ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.
•
zasady bezpieczeństwa pożarowego i podstawowe obowiązki pracownika w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku,
•
zasady postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
•
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
6.

Ponadto zobowiązuje się przestrzegać postanowień „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" i obowiązków z niej wynikających.
Zaświadczenie Nr ............................ wydane przez ...................

……………………….……..
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(podpis osoby zapoznanej)

……………………….……..
(podpis prowadzącego)

Podstawa prawna: Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

