
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU 

 

I.ALARMOWANIE 
1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast 

zaalarmować okrzykiem „PALI SIĘ – POŻAR!” innych pracowników, uruchomić najbliższy ręczny 

ostrzegacz pożarowy, lub telefonicznie zawiadomić straż pożarną. 

2. Alarmując STRAŻ POŻARNĄ 
należy podać: 
- gdzie i co się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja, 
- czy jest zagrożone życie ludzkie, 
- swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni. 
UWAGA: ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA 
ZGŁOSZENIA, ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE. 

 
3. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić: 
   POLICJĘ        997 
   DYREKTORA WYDZIAŁU      58 347-13-10 
   ADMINISTRATORA BUDYNKU     58 347-10-30 
 
4. W razie potrzeby alarmować : 
    POGOTOWIE RATUNKOWE     999 
   POGOTOWIE ENERGETYCZNE     58 341-23-23 
   POGOTOWIE GAZOWE       58 301-18-68 
   POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE    58 301-20-67 
 

II.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
1. Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy 

znajdującego się w pobliżu sprzętu gaśniczego (np.: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydranty 
pożarowe) oraz udzielić pomocy zagrożonym osobom. 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje Dyrektor Wydziału/Administrator budynku lub 
wyznaczona przez niego osoba, a w razie ich nieobecności osoba najbardziej energiczna i 
opanowana. 

3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej 
jednostki i udzielić niezbędnych informacji. 

4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: 
- w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone życie ludzkie,  
- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem, 
- nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach objętych 

pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia, 
- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych i 

substancji chemicznych reagujących z wodą np. karbidu, sodu, potasu i innych, 
- należy usuwać  z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami technicznymi, 

naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i ważne dokumenty, 
- umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru. 

 
Podstawą do opracowania i wyposażenia obiektów w instrukcje alarmowania straży 
pożarnej na wypadek pożaru jest postanowienie art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. nr 81 poz. 351) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 
92 poz. 460). 

 


