
 

 

 

 

 

 

 

Pożar - niekontrolowany proces spalania przebiegający w miejscu do tego nie przeznaczonym, stwarzający 

zagrożenie dla życia i zdrowia oraz powodujący straty materialne. Pożary są najczęściej skutkiem czyjejś 

nieuwagi, bezmyślności, lekceważenia przepisów przeciwpożarowych. Rozróżniamy pożary przestrzenne 

(pożary lasów, torfowisk i pożary polne – łąk i zbóż)  oraz miejscowe (zakłady pracy, obiekty użyteczności 

publicznej, domy - mieszkania). Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach 

mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach 

ocieplanych materiałem palnym. 

 

1. Nie dopuść do powstania pożaru 
 

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są: 

 

 bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka: 

 palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, 

 używanie otwartego ognia, 

 naprawa bezpieczników topikowych (watowanie drutem), 

 stosowanie cieczy i gazów palnych w sposób niefachowy lub niekontrolowany, 

 brak dozoru przy instalacji i eksploatacji urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 

 wypalanie suchych traw, słomy, palenie w lesie ognisk, pozostawianie nie ugaszonego 

otwartego ognia, pozostawianie szklanych butelek i pojemników w lasach. 

 zwarcia i wady instalacji elektrycznych; 

 wyładowania atmosferyczne. 

 

2. Przedsięwzięcia zabezpieczające przed pożarami 
 
Zmniejszenie możliwości powstania pożarów można osiągnąć przez: 
 

 stosowanie w budownictwie miejskim i wiejskim wyłącznie materiałów niepalnych i trudno 

zapalnych;  

 przygotowanie stosownych zbiorników wodnych do celów gaśniczych; 

 nadzór na stanem ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy, budynków i urządzeń 

publicznych, budynków mieszkalnych i innych obiektów; 

 tworzenie pasów ochronnych w lasach. 
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Przestrzegaj następujących zasad: 
 

 ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, 

piecyki na drewno i węgiel) i nigdy nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;  

 utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, 

instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne oraz nie przeciążaj sieci energetycznej; 

 nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych 

materiałów; 

 nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać 

tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; 

 zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać 

się nim. Przestrzegaj terminów ich legalizacji; 

 

 

3. W razie powstania pożaru 
 

 

W przypadku zauważenia pożaru należy: 
 

 natychmiast zaalarmować osoby znajdujących się w strefie zagrożenia w sposób nie 

powodujący paniki, powiadomić o pożarze straż  pożarną  - tel. 998 podając: 

 gdzie się pali - dokładny adres, (np. pali się budynek  mieszkalny, ul.  Łódzka 65), 

 co się pali - (np. pali się w mieszkaniu na parterze), 

 czy zagrożone jest życie ludzi (np. w mieszkaniu  łącznie ok. 6 osób), 

 jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są 

sąsiednie mieszkania, w całym budynku duże zadymienie), 

 swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni/nazywam się Piotr Iksiński, dzwonię                         

z telefonu nr  XXXXXXXXX. 

Słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, 

że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie, ponieważ 

dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.     
 

 w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie ludzi i zwierząt; 

 bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnego podręcznego sprzętu 

gaśniczego (przed przystąpieniem do likwidacji pożaru bezzwłocznie należy wyłączyć dopływ 

prądu i gazu – jeżeli to możliwe): 

   płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze. Odzież i bieliznę 

gasi się również na podłodze, 

   pościel po polaniu wodą należy wynieść i gasić na zewnątrz, 



 

 

   jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia 

ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia 

   meble, ściany, okładziny polewa się wodą, 

   nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem. 

 

W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy: 

 

 wyprowadzić z mieszkania dzieci (pamiętaj, że dzieci potrafią chować się przed ogniem                   

w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.), osoby 

niepełnosprawne i zwierzęta (nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia                       

z mieszkania, a gdy już do tego dojdzie udać się do pomieszczenia posiadającego okno lub 

balkon, najdalej usytuowanego od miejsca pożaru, zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) 

mokry koc lub ręcznik zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę, wezwać 

pomoc przez okno lub z balkonu);  

 w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii 

elektrycznej, nie otwierać drzwi i okien - bez wyraźnej potrzeby (dopływ powietrza sprzyja 

rozprzestrzenianiu się ognia);  

 z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się pożaru, podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy 

bezpośrednio na palący się materiał; 

 wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność,                                

w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni 

kontakt ze stałym elementem budowlanym np. ze ścianą; 

 po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały; 

 jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając 

drzwi jedynie na klamkę: 

 zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj 

się tuż przy podłodze wzdłuż ścian, 

 schodząc po schodach w dymie, zawsze trzeba iść tyłem, jedną ręką trzymać się poręczy 

(oczywiście jeśli nie jest rozgrzana), a drugą ręką trzymać kontakt ze ścianą, 

 gdy ktoś dotarł do okna i zachował przytomność, nie powinien z niego wyskakiwać na 

oślep.  Jeżeli jest ono na piętrze, zawsze należy zwiesić się z parapetu na całą długość 

ramion  i dopiero wtedy opuścić się na ziemię, która będzie już znacznie bliżej; 

 po przybyciu straży należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji 

ratowniczo-gaśniczej; 

 

 

 

 



 

 

4. Po pożarze 
 

 nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że 

jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być 

osłabione i wymagać naprawy;  

 nie włączać instalacji gazowej i elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed ich 

sprawdzeniem przez upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz 

służbę gazowniczą oraz elektryka;  

  wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym; 

 wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś 

dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela; 

 jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom:  

 poproś Policję, Straż Miejską o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności,  

 zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową,  

 poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcę, szkołę, urząd 

pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania; 

 gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się 

do gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych.  

 


