
              Załącznik nr 12 
 

Instrukcja  
postępowania na wypadek pożaru 

 
Podstawa prawna: art. 4, pkt. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r (Dz.U. nr 
81, poz. 351) oraz Rozporządzenie MSW z 03.11.1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków; innych obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dz.U. nr 92, poz. 
460). 
 

ALARMOWANIE  O NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
 
   1.  Każdy kto  zauważy pożar  zobowiązany jest  niezwłocznie: 

a) powiadomić  o pożarze  osoby  znajdujące  się  w  sąsiedztwie lub w obiekcie, 
b) telefonicznie lub w inny dostępny sposób zawiadomić  Straż Pożarną podając: 
- gdzie  się  pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja, 
- co się pali – dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro, 
- czy jest zagrożenie dla życia ludzi, 
- swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni. 

Uwaga: 
Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia 

 

c) powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym 
zdarzeniu. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU. 

 
2. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do 
gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom 
poszkodowanym lub zagrożonym. 
3. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób nieznających obiektu. 
4. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie dokumentację i inne wartościowe 
przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi. 
5. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje właściciel 
zarządca lub użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 
6. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje 
kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji 
państwowych  
jednostek gospodarczych organizacji społecznych i OBYWATELI. 

     7.            Osoby postronne korzystające z obiektu  powinny zachować spokój i podporządkować                       
się osobom kierującym ewakuacją 
                

III. WYKAZ TELEFONOW  ALARMOWYCH 
 
 
Państwowa Straż Pożarna - 998 lub112    Pogotowie energetyczne          - 991       

Policja            -  997                Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 34-3591175 

Pogotowie ratunkowe           - 999                Pogotowie gazowe                      - 992         
 

 
IV.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

 
  Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych 


