
Procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru   

 
Każdy z pracowników zobowiązany jest w przypadku zauważenia pożaru do wykonania niżej 
wymienionych czynności: 

1. Zachować spokój. 
2. Powiadomić dyrektora,  jego zastępcę oraz osoby znajdujące się w pobliżu o 

zaistniałej sytuacji 
3. Zgłoszenie pożaru do Straży Pożarnej – TELEFON 998 lub 112 

            Sposób przekazania zgłoszenia:  
 

1) Krótko i wyraźnie podać – „zgłaszam pożar w ZSP w Radzyniu Podlaskim ul. 
Sikorskiego 15”, określić, co się pali, w jakim rejonie obiektu zaistniał pożar – 
odpowiedzieć dokładnie na pytania zadane przez dyżurnego Straży Pożarnej; 
Podać swoje imię i nazwisko, oraz numer telefonu, z którego dokonywane jest 
zgłoszenie, określić ryzyko zagrożenia życia, oszacować wielkość pożaru. 
 

2) Potwierdzić zrozumienie przez przyjmującego wszystkich danych, nie rozłączać 
się dopóki przyjmujący nie potwierdzi zgłoszenia – w innym przypadku 
zgłoszenie może być potraktowane jako fałszywy alarm. 

4. Nie dopuszczać do paniki.  
5. W razie potrzeby wezwać: 

o Policję (tel.  997 , 112 ),  
o Pogotowie Ratunkowe ( tel. 999, 112) 

 
 

Obowiązki pracowników po ogłoszeniu alarmu. 
 

1. Niezwłocznie otworzyć wszystkie drzwi ewakuacyjne i przystąpić do ewakuacji ludzi ze 
stref zagrożonych. W miarę występujących możliwości przystąpić do działań mogących 
zminimalizować skutki zdarzenia. 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej, działania organizuje dyrektor, a w razie jego 
nieobecności wyznaczone przez niego osoby. 

3. Po przybyciu jednostek straży pożarnej należy uzgodnić zasady kierowania działaniami 
oraz podporządkować się kierującemu akcją dowódcy jednostek ratowniczych. 

4. Każda osoba przystępująca do działań powinna pamiętać, że: 
 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia 

ludzkiego, 
 nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, płynów 

łatwopalnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. sód, potas, inne. 
Stosować gaśnice proszkowe i na dwutlenek węgla, 

 należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności 
butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, 
urządzenia i ważne dokumenty, 

 nie wolno otwierać – bez konieczności drzwi i okien do pomieszczeń, w których 
powstał pożar ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozwojowi pożaru, 

 szybkie i umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie 
pożaru w zarodku. 

 


