
ZASADY POSTEPOWANIA PRZY POŻARACH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
 
 

Aby zapobiec powstaniu pożaru, pamiętaj :   

 zanim wyjdziesz z mieszkania lub położysz się spać, sprawdź czy nie 
pozostawiłeś włączonych urządzeń, które wymagają twojego nadzoru ! 

 regularnie kontroluj sprawność techniczną urządzeń i instalacji oraz ich 
zabezpieczeń ! 

 nie gromadź cieczy łatwo zapalnych, gazu w butlach i innych materiałów 
palnych w mieszkaniu i w piwnicy ! 

 unikaj stosowania otwartego ognia, a palenie tytoniu poddaj szczególnym 
rygorom ! 

 nie ustawiaj na drogach komunikacyjnych żadnych przedmiotów utrudniających 
ewakuację ! 

 nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 
natychmiastowe użycie! 

 unikaj stosowania materiałów łatwo zapalnych do wykończenia pomieszczeń 
będących bezpośrednią drogą ewakuacji (korytarz, przedpokój) 

 

W przypadku pożaru w budynku mieszkalnym:  
Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach 

mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych 
instalacji ocieplanych materiałem palnym.  

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby 
przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998).  
Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się 
dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:  

 swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest 
informacja o zdarzeniu, 

 Adres i nazwę obiektu, 

 co się pali, na którym piętrze, 

 czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 

 po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia. 

 
Przyjmujący zgłoszenie może zażądać:  

 potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, 

 dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać 

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą 
zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacji.  
 
W przypadku pożaru w mieszkaniu:  

 wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby o ograniczonej zdolności poruszania, 

 jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuść 
mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę, 

 jeżeli pozwala na to sytuacja, podejmij działania gaśnicze, wyłącz dopływ gazu 
i energii elektrycznej, nie otwieraj okien, 

 w przypadku silnego zadymienia, poruszaj się w pozycji pochylonej, z głową 
jak najbliżej podłogi, oddychaj przez zwilżoną chusteczkę lub ręcznik. 



 
Uwaga!  
Nie gaś wodą urządzeń znajdujących się pod napięciem 
Nie możesz dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania. 

 zaalarmuj straż pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach, 

 w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udaj się do pomieszczenia 
najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając 
ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi do innych 
pomieszczeń na klamkę. Wezwij pomoc przez okno lub z balkonu, a w 
przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie 
pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem, 

 w przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz 
zadymienia korytarza i klatki schodowej, w celu niedopuszczenia do 
przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do 
mieszkania należy zabezpieczyć otwory i nieszczelności drzwi (np. mokrym 
ręcznikiem), 

 bezwzględnie stosuj się do poleceń kierującego działaniami ratowniczo 
gaśniczymi. 


