
Zasady postępowania w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym.

Pożar  w  budynku  mieszkalnym  powstać  może  w  pomieszczeniach 
mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, 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:
1) swoje  imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,  z  którego  nadawana  jest  informacja  o 

zdarzeniu;
2) adres i nazwę obiektu;
3) co się pali, na którym piętrze;
4) czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
5) po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia.
Przyjmujący 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 we własnym mieszkaniu należy:
- wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
- w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ 
gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
- jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie 
zamykając drzwi jedynie na klamkę.
Uwaga!

         Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania.
• zaalarmować straż pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach,
• w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać 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.  Wezwać  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 należy:

• pozostać  w  domu  zamykając  drzwi  wejściowe  do  mieszkania  jedynie  na 
klamkę,

• zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,



• w celu  niedopuszczenia  do  przenikania  dymu  i  wysokiej  temperatury  przez 
drzwi wejściowe do mieszkania należy zabezpieczyć  otwory i nieszczelności 
drzwi (np. mokrym ręcznikiem),

• przygotować  zapas  wody  do  gaszenia  lub  chłodzenia  elementów 
konstrukcyjnych i wyposażenia,

• w razie potrzeby wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon. W przypadku 
pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na 
wezwanie  kierującego  akcją  gaśniczą  zamykając  drzwi  wejściowe  do 
mieszkania na klucz. Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży 
należy  bezwzględnie   podporządkować  się  poleceniom  kierownika  akcji 
ratowniczo-gaśniczej.

         Mimo, że przepisy przeciwpożarowe nie nakładają na użytkowników mieszkań 
wymagań w zakresie ich zabezpieczenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe – w 
celu  ograniczenia  ilości  pożarów w mieszkaniach i  ich  skutków, Państwowa Straż 
Pożarna  postuluje  aby  użytkownicy  mieszkań  wyposażali  je  w  podstawowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak:

• autonomiczne czujki dymu (posiadające zasilanie bateryjne) – umożliwiające 
już przy pierwszych oznakach pożaru zaalarmowanie sygnałem akustycznym 
osób  przebywających  w  mieszkaniu  i  w  sąsiednich  mieszkaniach.  Jest  to 
szczególnie istotne w czasie nieobecności mieszkańców w domu lub w porze 
nocnej,

• detektory gazu ziemnego – instalowane w pomieszczeniach kuchennych,
• detektory tlenku węgla – instalowanie w łazienkach z tzw. piecem kąpielowym,
• gaśnice  proszkowe  (ABC)  2  lub  1  kg  –  umieszczane  w  miejscach  łatwo 

dostępnych  i  znanych  wszystkim  domownikom  (najlepiej   w  przedpokoju), 
zabezpieczone  przy  tym  zarówno  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  jak 
i przed dostępem małych dzieci.

                Przedkładając powyższe pod rozwagę należy podkreślić, że wyposażenie 
mieszkań w szczególności w autonomiczne czujki dymu oraz podręczny sprzęt gaśniczy 
staje się obecnie standardem w zabezpieczeniu mieszkań.


