
 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE/ STATEMENT 
o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi  

on the fire safety regulation 
Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi. 
2. Zostałem/am zapoznany/a z rozmieszczeniem i sposobem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, środkami 

alarmowania, drogami i sposobem ewakuacji.  
3. Zostałem/am zapoznany/a  z zagrożeniem pożarowym występującym w budynku. 
4. Zostałem/am zapoznany/a ze spoczywającymi na mnie obowiązkami w zakresie zapobiegania pożarom i 

postępowania na wypadek powstania pożaru. 
I hereby declare that:  

1. I am familiar with fire safety regulations.  
2. I am familiar with the location and use of hand-held firefighting equipment, means of alarm, evacuation routes 

and methods.  
3. I am familiar with the fire hazard occurring in the building  
4. I understand my responsibilities regarding fire prevention and firefighting. 

 

………….................................... 
(Podpis Pracownika/ Employee`s signature) 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE/ STATEMENT 

o zapoznaniu się z dokonaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego 
on the Employer's occupational risk assessment 

 
W myśl art. 226, pkt.1 i 2 Kodeksu Pracy, potwierdzam, że podczas instruktażu stanowiskowego zostałem/am 
poinformowany/a o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących podczas pracy, czyli o ryzyku zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną przeze mnie pracą oraz o sposobach ograniczania zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi na moim stanowisku pracy. 
 
Pursuant to art. 226, points 1 and 2 of the Labor Code, I confirm that during the position training I was informed about 
threats to health and life occurring at work, i.e. about occupational risk connected with the work I perform and ways of 
reducing threats occurring in the work environment, as well as principles of protection against threats occurring at my 
workplace 

………….................................... 
(Podpis Pracownika/ Employee`s signature) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE/ STATEMENT 
o zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

on the regulations and rules of occupational safety and health 
 

W myśl art. 2374 §1 i §3 Kodeksu Pracy przyjąłem(ęłam) do wiadomości przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 
In accordance with Article 2374 §1 and §3 of the Labor Code, I have taken note of the regulations and rules of occupational 
safety and health and I undertake to observe them. 

 
………….................................... 
(Podpis Pracownika/ Employee`s signature) 

 


