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I. Podstawa prawna opracowania.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 709).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259).
II. Alarmowanie.
Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest niezwłocznie:
1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
2. Uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy ROP znajdujący się najbliżej miejsca pożaru.
3. Telefonicznie lub w inny sposób powiadomić najbliższą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,
podając:
− gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
− co się pali – np. mieszkanie, piwnica, dach, biuro,
− czy w strefie zagrożenia znajdują się ludzie nie mający możliwości ewakuacji,
− numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko (nie należy odkładać
słuchawki do momentu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).
4. Powiadomić o pożarze, pracowników obsługi obiektu oraz kierownika administracyjnego
obiektu.
III. Akcja ratowniczo-gaśnicza.
1. Do czasu przybycia jednostek ratowniczych, kierowanie działaniami ratowniczymi
obejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której doszło do pożaru,
kierownik administracyjny obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.
2. Równocześnie z alarmowaniem jednostek ratowniczych należy przystąpić do akcji
ratowniczo-gaśniczej, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego będącego
na wyposażeniu obiektu.
3. Zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki należy ewakuować ludzi i mienie
ze strefy zagrożenia, postępując zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego obiektu oraz zasadami ćwiczonymi podczas próbnych ewakuacji.
4. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym (jeżeli istnieje taka konieczność,
to obsługa obiektu rozwija punkt pierwszej pomocy) oraz zabezpieczyć ewakuowane
mienie.
5. Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, gazu oraz innych niebezpiecznych mediów
(np. gazów technicznych) do pomieszczeń objętych pożarem lub całego budynku.
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6. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratowniczych, kierowanie działaniami przejmuje
dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach.
7. Kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji
państwowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz obywateli –
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
IV. Zabezpieczenie pogorzeliska.
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub terenu jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie miejsca pożaru – po wydaniu postanowienia o przekazaniu miejsca
prowadzenia działań ratowniczych przez kierującego akcją ratowniczą.
2. Użytkownicy budynku lub terenu mogą przystąpić do porządkowania pogorzeliska
po zakończeniu działalności organów odpowiedzialnych za ustalenie przyczyn powstania
pożaru.
V.

Wykaz telefonów alarmowych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Państwowa Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Pogotowie Policji – 997
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Ciepłownicze – 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994

Wydanie II

kwiecień 2020

Strona 2 z 2

