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Załącznik nr 7 

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PO ŻARU  
 
I. ALARMOWANIE 
1) W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki 

i natychmiast zaalarmować innych pracowników krzykiem „ PALI SI Ę – POŻAR”,  
uruchomić najbliższy przycisk pożarowy i/lub telefonicznie zawiadomić Stanowisko 
Monitoringu i Kierowania, tel. 2333 

2) Powiadamiając telefonicznie SMiK należy podać: 
− gdzie powstał pożar (budynek, piętro, dział itp.), 
− czy istnieje zagrożenie dla ludzi, 
− nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni. 
UWAGA! 
ODŁOŻYĆ SŁUCHAWK Ę DOPIERO PO POTWIERDZENIU PRZYJ ĘCIA ZGŁOSZENIA. 
3) Pracownik SMiK powiadamia natychmiast Państwową Straż Pożarną  

 
II. POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARU 
1) Równocześnie z alarmowaniem należy: 
− udzielić pomocy poszkodowanym lub zagrożonym pracownikom, 
− przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnicy, 

agregatu gaśniczego, koca gaśniczego) lub hydrantów wewnętrznych. 
2) Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje kierownik komórki organizacyjnej, 

na terenie której wystąpił pożar lub inna osoba wyznaczona przez kierownika komórki 
organizacyjnej. 

3) Z chwilą przybycia straży pożarnej, działaniami ratowniczymi kieruje jej dowódca, 
któremu należy udzielić wszelkich żądanych informacji związanych z zagrożeniem 
pożarowym oraz podporządkować się jego poleceniom. 

4) Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: 
− w pierwszej kolejności należy ratować poszkodowanych lub zagrożonych pracowników, 
− należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem, 
− nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych 

i substancji chemicznych niebezpiecznie reagujących z wodą, 
− nie wolno bez koniecznej potrzeby otwierać drzwi, okien i innych otworów 

w pomieszczeniach objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia, 
− należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami 

technicznymi, pojemniki z cieczami palnymi, cenny sprzęt oraz ważne dokumenty. 
 
UWAGA! 
W razie zaistnienia wypadku, awarii lub innego nieszczęśliwego zdarzenia należy powiadomić 
SMiK, który w zależności od rodzaju zdarzenia powiadamia odpowiednio: 
− Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 
− Pogotowie Energetyczne tel. 991, 
− Pogotowie Gazowe tel. 992. 
 


