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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY                     
NA WYPADEK POŻARU 

 
1.  Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest niezwłocznie: 

1) powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub obiekcie, 
2) telefonicznie lub w inny dostępny sposób zawiadomić straż pożarną podając: adres, 

nazwę obiektu, kondygnację, czy jest zagrożone życie ludzkie, swoje imię i nazwisko 
oraz numer telefonu z którego dzwoni. Po odłożeniu słuchawki należy chwilę 
odczekać na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia. 

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

  
2.  Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru: 

1) równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia 
pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielania pomocy osobom poszkodowanym 
lub zagrożonym.  

2) przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób nieznających obiektu. 

3) w miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe 
przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi. 

4) do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje właściciel, zarządca 
lub użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 

5) po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik 
akcji ratowniczej , który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji 
państwowych , jednostek gospodarczych, organizacji społecznych obywateli. 

6) osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować 
się osobom kierującym ewakuacją. 

 
3. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych 

podlegają sankcjom przepisów wewnętrznych lub kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
  

4. W razie wybuchu pożaru w zakładzie lub pomieszczeniach przyległych należy: 
 1) zachować spokój , aby nie wywołać paniki wśród otoczenia, 
 2) jeżeli pożar nie został ugaszony w zarodku należy natychmiast wezwać telefonicznie: 

 
straż pożarną    - tel. 998 
 
inne telefony alarmowe: 

 
europejski numer alarmowy  - tel. 112 
policja     - tel. 997 
pogotowie ratunkowe  - tel. 999 

 
3) przy wzywaniu straży pożarnej należy podać: dokładny adres, gdzie wybuchł pożar 
oraz swoje nazwisko. Nadając meldunek o pożarze, należy bezwarunkowo zachować 
spokój i  nie przerywać połączenia dotąd, aż poleci  to uczynić telefonista straży pożarnej. 
 

5. W czasie akcji gaśniczej należy: 
1) ewakuować pracowników, nie dopuszczając do paniki, 
2) zlokalizować źródła ognia, 
3) usunąć w miarę możliwości zagrożony sprzęt. 
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6. Każdy pracownik powinien wiedzieć, że: 

1) palącą się benzynę, naftę, oleje należy gasić gaśnicami śniegowymi lub 
pianowymi, 

2) materiały stałe należy gasić wszystkimi dostępnymi środkami gaśniczymi, 
3) urządzenia elektryczne pod napięciem należy gasić gaśnicami śniegowymi. 

 
7. Wszystkie polecenia wydawane przez przeprowadzającego akcję pożarową w czasie 
gaszenia pożaru powinny być natychmiast bezwzględnie wykonane przez pracowników 
znajdujących się na terenie objętym pożarem. 
  
8. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów pożarowych 

podlegają sankcjom przepisów wewnętrznych lub kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
 

Opracował zespół ds. ppoż. 
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