
IIINNNSSSTTTRRRUUUKKKCCCJJJAAA   PPPOOOSSSTTTĘĘĘPPPOOOWWWAAANNNIIIAAA   NNNAAA   WWWYYYPPPAAADDDEEEKKK   PPPOOOŻŻŻAAARRRUUU   
opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 2010 r.) 

 
I. ALARMOWANIE 

Każda osoba, która zauważyła pożar lub sytuację mogącą spowodować pożar, obowiązana 
jest niezwłocznie: 

 
1) Zawiadomić o występującym zagrożeniu: 
➢ Osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz przełożonego, 
➢ Dyspozytora Zakładu przez połączenie telefoniczne tel. 71 794 2998 

lub przyciskiem Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP). 
 

   lub 

 

2) Zachować spokój i nie dopuszczać do pojawienia się paniki. 
Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z wymienionym wyżej numerem, należy wyraźnie podać: 
➢ Gdzie się pali: dokładne oznaczenie budynku/obiektu/drogi itp., 
➢ Co się pali: np. zbiornik magazynowy/meble w pomieszczeniu biurowym itp., 
➢ Czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 
➢ Numer telefonu, z którego się dzwoni, swoje imię z nazwiskiem oraz stanowisko służbowe 

(nazwę firmy w przypadku firm zewnętrznych). 
Odłożyć słuchawkę można dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia 
 
Alarmując przy pomocy Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP) – które rozmieszczone są na 
terenie Grupy Kapitałowej PCC należy: 
➢ Uderzyć w szybkę przycisku alarmowego ROP; 
➢ Wcisnąć przycisk alarmowy ROP i w przypadku zdarzenia niewidocznego z zewnątrz  

pozostać na miejscu do czasu przybycia Zakładowej Służby Ratowniczej (o ile sytuacja nie 
zagraża życiu i zdrowiu); 

➢ Udzielić ratownikom przybyłym na miejsce zdarzenia wyczerpujących informacji oraz stosować 
się do poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi. 

 
W razie potrzeby alarmować dodatkowo: 
➢ Pogotowie Ratunkowe tel. 71 794 2999; 
➢ Służby Ochrony mienia tel. 71 794 2350. 

 
II. DZIAŁANIA PRZED PRZYBYCIEM ZAKŁADOWEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ 

1) Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do ewakuacji pracowników oraz w miarę 
możliwości, po dokonaniu oceny zaistniałej sytuacji - do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego 
sprzętu gaśniczego lub innych dostępnych urządzeń przeciwpożarowych (np. instalacje gaśnicze, 
hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze). Ewakuację pracowników należy prowadzić do miejsca 
bezpiecznego, tj. do wyznaczonego Punktu Zbiórki.  

 
 

 
2) Każdy przystępujący do gaszenia pożaru powinien pamiętać, że: 

➢ W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi;  
➢ Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – należy 

stosować wyłącznie sprzęt gaśniczy przeznaczony do tego celu np. gaśnice śniegowe, 
proszkowe itp.; 

➢ Należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami 
oraz naczynia i opakowania z cieczami łatwopalnymi; 

➢ Nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał 
pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia; 

➢ Po przybyciu Zakładowej Służby Ratowniczej należy udzielić przybyłym ratownikom  
niezbędnych informacji i stosować się do poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi; 

➢ W czasie gaszenia pożaru należy mieć zawsze dostępną drogę ewakuacji. 


