
 
 

POŻAR - to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym.  
 
Przyczyny pożarów:  
- wadliwa instalacja elektryczna, przebicie izolacji elektrycznej; 
- zwarcie; 
- podpalenia; 
- nieumyślne zaprószenia ognia przez człowieka; 
- wypadki komunikacyjne; 
- wypalanie traw; 
- susze; 
- niedopałki papierosów; 
- pozostawione bez nadzoru źródła ciepła; 
- wadliwość instalacji gazowej; 
- wyładowania atmosferyczne; 
- samozapalenia - dotyczy substancji, które zostały silnie skoncentrowane w jednym miejscu, 
jak na przykład: siano, wata, torf, węgiel, farby. W ich wnętrzu, ze względu na brak cyrkulacji 
powietrza, wytwarza się temperatura powyżej 200 °C (zazwyczaj powyżej 250 °C!), co 
prowadzi do tlenia, a dalej powstania płomieni. Niektóre rośliny i całe formacje roślinne są 
przystosowane do okresowych pożarów, a ich budowa i wydzielane przez nie substancje (np. 
olejki eteryczne) sprzyjają samozapłonowi. 
 
 
Skutki pożarów: 
- utrata zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 
- straty materialne, w tym mienia indywidualnego; 
- prowadzenie ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt, mienia, dóbr kultury  - zapewnienie 
osobom poszkodowanym warunków socjalno-bytowych; 
- nieprzejezdna część ciągów komunikacyjnych kołowych i kolejowych; 
- zniszczone budowle (obiekty inżynierskie) i lokalne środowisko naturalne; 
- konieczność zapewnienia środków gaśniczych, w tym wody; 
- konieczność użycia pododdziałów wojska, wolontariatu i specjalistycznego sprzętu  
(zaangażowanie znacznych sił i środków ratowniczych); 
- naruszona (zniszczona) infrastruktura (sieć energetyczna, gazowa, energii cieplej itp.). 
 



 
Schemat postępowania w przypadku pożaru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Świadek  pożaru 

Zbierz jak największą ilość istotnych 

informacji niezbędnych do rozpoczęcia 

działań gaśniczych, bądź ratowniczo 

gaśniczych przez odpowiednie służby 

Sprawdź co się pali, ustal dokładny adres 

pożaru, a jeśli nie znasz dokładnie terenu na 

którym się właśnie znajdujesz, zapytaj osób 

miejscowych 

Jak najszybciej powiadom  

STRAŻ POŻARNĄ tel. 998 

lub 112 

Podaj zebrane wcześniej informacje  - cechy 

charakterystyczne pożaru 

(co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla 

miejscowości) 

Podaj swoje dane personalne – imię i 

nazwisko oraz nr telefony z którego 

dzwonisz 

Jeśli jesteś osobą miejscową, poczekaj na 

przybycie strażaków 

Pomóż im rozpoznać obszar objęty pożarem 

oraz jego sąsiedztwo 

Jeśli nie znasz obszaru, nie przeszkadzaj im 

w prowadzeniu akcji gaśniczej 

AKCJA GAŚNICZA 


