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Dot.: okresowych sprawdzeń organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach. 

W związku z docierającymi do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
doniesieniami o zwiększonej liczbie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych informuję, że zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), 
faktycznie władający obiektami szkół oraz innymi obiektami służącymi edukacji dzieci 
i młodzieży zobowiązani są do zapewnienia w nich odpowiednich warunków ochrony 
przeciwpożarowej, w tym m. In. do: 
- zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na 

terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji (m. in. poprzez dostosowanie 
liczby osób w budynku do występujących w nim rozwiązań architektoniczno-
budowlanych w zakresie ewakuacji), 

- ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Ponadto nadmieniam, że zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czen/vca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719 z późn. zm.) władający obiektami szkół oraz innymi obiektami, 
w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, 
obowiązani są zapewnić, co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, 
przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. 
O terminie przeprowadzenia przedmiotowego sprawdzenia powiadamia się 
właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 
Pożarnej. 
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w tym kontekście zwracam się do Pana Ministra z prośbą o oddziaływane na 
władających obiektami służącymi edukacji dzieci i młodzieży, aby były realizowane 
spoczywające na nich obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Jednocześnie informuję, iż odrębnym pismem zobowiązałem komendantów 
wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej do zapewnienia udziału P S P we 
wspomnianych powyżej okresowych sprawdzaniach organizacji oraz warunków 
ewakuacji. 
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Otrzymują: 
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