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ZASADY POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
I. Alarmowanie.
Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie:
1. Powiadomić o powstałym zagrożeniu osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu.
2. Uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy ROP, jeżeli znajduje się on w pobliżu miejsca
postania zagrożenia.
3. Telefonicznie powiadomić najbliższą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, podając:
 gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
 co się pali (lub podając rodzaj innego zagrożenia) – np. pożar biura, piwnicy, dachu,
uwolnienie toksycznej substancji chemicznej, wybuch gazu, itp.
 numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko.
Nie wolno odkładać słuchawki do momentu uzyskania potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.
4. Jeżeli jest to możliwe, powiadomić o powstałym zagrożeniu, pracowników obsługi
obiektu lub kierownika administracyjnego obiektu.
II. Akcja ratowniczo-gaśnicza.
1. Do czasu przybycia jednostek ratowniczych, kierowanie działaniami ratowniczymi
obejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której doszło do pożaru,
kierownik administracyjny obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.
2. Równocześnie z alarmowaniem jednostek ratowniczych należy przystąpić do akcji
ratowniczo-gaśniczej, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na
wyposażeniu obiektu.
3. Zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki należy ewakuować ludzi i mienie ze
strefy zagrożenia, postępując zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
obiektu oraz zasadami ćwiczonymi podczas próbnych ewakuacji.
4. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć ewakuowane
mienie.
5. Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do pomieszczeń objętych pożarem
lub całego budynku.
6. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratowniczych, kierowanie działaniami przejmuje
dowódca jednostki ratowniczej – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach.
7. Kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji
państwowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz obywateli –
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
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III.

Zasady prowadzenia ewakuacji.
W wielu sytuacjach nie będzie możliwości przeprowadzenia ewakuacji zorganizowanej,
która będzie kierowana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie.
W takich przypadkach konieczne będzie podejmowanie indywidualnych decyzji o ewakuacji
oraz lokalne przejmowanie kierownictwa akcją ewakuacyjną. Dlatego każdy użytkownik
obiektów uczelni powinien znać podstawowe zasady organizacji i prowadzenia działań
ewakuacyjnych. W przypadku wystąpienia zagrożenia uzasadniającego przeprowadzenie
ewakuacji, należy:
1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia,
o jego wystąpieniu oraz konieczności ewakuacji z budynku.
2. Osoba najbardziej energiczna i opanowana powinna przejąć kierownictwo nad
ewakuującą się grupą.
3. Przed przystąpieniem do właściwej ewakuacji należy:
− wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (w miarę możliwości wyciągnąć wtyczki
z gniazd), np. czajniki, komputery, niszczarki, radioodbiorniki, itp.
− w miarę możliwości zabezpieczyć ważne dokumenty i nośniki pamięci,
− zamknąć okna w pomieszczeniach,
− zabrać przedmioty osobiste oraz ubrania,
− wychodząc z pomieszczenia wyłączyć światło,
− zamknąć drzwi na klucz, pozostawiają go w zamku.
4. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, w których powstał
pożar, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z których wyjście
może być niemożliwe z powodu oddziaływania ognia oraz gorących dymów.
5. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji schylonej,
usta i drogi oddechowe w miarę możliwości zasłaniać chustką, najlepiej zmoczoną w
wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie.
6. Podczas przejścia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać
się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.
7. W trakcie ewakuacji nie wolno korzystać z wind, uwięzienie w windzie podczas pożaru
stanowi śmiertelne zagrożenie.
8. Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi powinna odbywać się
zgodnie z kierunkiem ewakuacji określonym przez znaki ewakuacyjne przymocowane na
stałe do elementów budynku.
9. Osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem, lecz bez przebiegania
i wyprzedzania osób znajdujących się przed nimi.
10. Nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.
11. Wchodząc na pionowe drogi ewakuacyjne, nie wolno wpychać się w strumień osób
schodzących z górnych kondygnacji. Jeżeli na schodach panuje tłok, to należy zatrzymać
swoją grupę przy drzwiach prowadzących na klatkę i zaczekać na przejście grup
schodzących z góry.
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12. Osoby wchodzące na pionowe drogi ewakuacyjne, powinny natychmiast schodzić w dół
do wyjścia, szybkość schodzenia należy dostosować do szybkości poruszania się osób
schodzących poniżej, nie wolno podejmować prób przyspieszania schodzenia,
popychania, wyprzedzanie i wydawania okrzyków ponaglających.
13. W przypadku odcięcia możliwości wykorzystania wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego,
należy tak pokierować strumień ewakuowanych osób do drugiego wyjścia, aby nie
spowodować spiętrzenia przy opuszczaniu budynku, a tym samym nie doprowadzić do
powstania paniki.
14. W trakcie prowadzenia ewakuacji nie należy dopuścić do rozdzielenia grup
opuszczających budynek, jak również należy zachować płynność ruchu strumienia
ewakuowanych. Nie należy zatrzymywać lub zmieniać kierunku poruszania.
15. Osoby ewakuowane należy wyprowadzić na zewnątrz budynków i zebrać w bezpiecznej
odległości (miejsce zbiórki do ewakuacji) celem sprawdzenia, czy wszystkie osoby się
bezpiecznie opuściły budynek.
16. W przypadku odcięcia drogi ucieczki z pomieszczenia przez dym, płomienie, należy
pozostać w pomieszczeniu, zamknąć drzwi (nie na klucz !!!), uszczelnić drzwi (np.
mokrym ręcznikiem, mokrą szmatą, okleić taśmą klejącą, itp.), wywiesić za oknem białą
płachtę (okien nie należy pozostawiać otwartych, ponieważ może to przyspieszyć dotarcie
ognia do pomieszczenia), czekać na pomoc siedząc na podłodze przy oknie, wzywać
pomoc z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub stacjonarnych.
17. Równocześnie z ewakuacją ludzi należy, jeżeli jest to możliwe, prowadzić akcję gaśniczą
przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów (po wyłączeniu prądu w
budynku).
18. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania
ludzi.
19. Po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne
pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie należy
natychmiast ten fakt zgłosić do kierującego akcją ratowniczą.
20. W momencie przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej kierujący ewakuacją,
zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o dotychczasowym jej przebiegu, a
następnie podporządkować się poleceniom strażaka, który przejął kierowanie akcją
ratowniczą.
21. Każda kondygnacja obiektu użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego musi
być wyposażona w plan ewakuacyjny, który pozwala użytkownikom ustalić, gdzie się w
danym momencie znajdują oraz gdzie należy się udać w przypadku ogłoszenia ewakuacji.
Z planami należy zapoznać się w warunkach normalnej pracy, po ogłoszeniu
ewakuacji będzie już za późno.
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Obowiązki osób wykonujących pracę w obiektach uczelni.
Przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej jest podstawowym
obowiązkiem wszystkich użytkowników obiektów uczelni. W szczególności są oni
zobowiązani:
1. Znać przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniach
i instruktażach z tego zakresu.
2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami ochrony przeciwpożarowej
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
3. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
pracy.
4. Przestrzegać zakazu wykonywania prac pożarowo zabronionych.
5. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego (zleceniodawcę) o zauważonym zagrożeniu
pożarowym.
6. Wypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożeniu ostrzec
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym
im niebezpieczeństwie oraz wezwać służby ratownicze.
7. Udzielić pomocy poszkodowanym oraz pomagać w ewakuacji osobom o ograniczonych
możliwościach poruszania.
8. Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
9. Podporządkować się poleceniom wydawanym przez osoby kierujące akcją ratowniczą.
10. Współdziałać z przełożonymi (zleceniodawcami) w wypełnianiu obowiązków
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

IV.

Osoby prowadzące zajęcia ze studentami ponoszą odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo, a zwłaszcza odpowiadają za:
1. Natychmiastowe przerwanie zajęć w przypadku wystąpienia zagrożenia.
2. Zarządzenie ewakuacji studentów oraz nadzór nad jej przebiegiem.
3. Nadzór nad grupą studentów „w miejscu zbiórki do ewakuacji” oraz sprawdzenie listy
obecności w celu ustalenia czy wszyscy ewakuowali się z miejsca zagrożenia.
4. Przekazanie kierującym akcją ratowniczą informacji o studentach, którzy mogli pozostać
w rejonie zagrożenia.
5. Nadzór nad studentami w fazie ewakuacji do miejsc czasowego pobytu.
6. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym studentom.

Wydanie I

marzec 2017

Strona 4 z 5

V.

INFORMACJA

Symbol
dokumentu

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
NA PODSTAWIE UMÓW
CYWILNOPRAWNYCH

IN-01/PPOŻ/2017

Wykaz telefonów alarmowych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Państwowa Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Pogotowie Policji – 997
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Ciepłownicze – 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994

Materiały przygotował:
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
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