
Załącznik nr 2  

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO 

ZAGROŻENIA 

 

ALARMOWANIE 

1. W wypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy: 

 powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu, 

 jeśli jest to bezpieczne ustalić rodzaj i rozmiary zdarzenia oraz czy zagrożone jest życie 

ludzi, 

 bezzwłocznie zaalarmować: 

- Państwową Straż Pożarną - tel. 998 lub 112, 

- Zespół ds. Monitoringu Uczelni- tel. 76-44 lub 76-45, 

- pracownika portierni. 

2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać: 

 rodzaj występującego zagrożenia, dokładny adres i nazwę obiektu, czy istnieje 

zagrożenie życia ludzi, odpowiedzieć wyraźnie na inne zadane przez dyżurnego pytania, 

numer telefonu wzywającego pomocy (imię, nazwisko). Zakończyć rozmowę po 

potwierdzeniu, że zgłoszenie zostało przyjęte. 

3. Niezwłocznie powiadomić osoby przebywające w budynku o powstałym zagrożeniu oraz 

podjąć ewakuację zachowując spokój i nie dopuścić do paniki. 

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek, awaria) alarmować służby: 

- Pogotowia Ratunkowego  tel. 999 lub 112 

- Policji    tel. 997 lub 112 

lub inne służby ratownicze, 

 

AKCJA RATOWNICZO - GAŚNICZA 

1. Niezwłocznie otworzyć wszystkie drzwi ewakuacyjne i przystąpić do ewakuacji ludzi ze stref 

zagrożonych. W miarę możliwości przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu 

podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z instrukcjami, 

2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej, akcję ratowniczo-gaśniczą organizuje: kierujący 

pracownikami lub wyznaczona przez niego osoba, 

3. Po przybyciu jednostek Straży Pożarnej należy podporządkować się ich dowódcy i udzielić mu 

wszelkich żądanych informacji, 

4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że jeśli jest to bezpieczne: 

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, 

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, płynów 

łatwopalnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np.: sód, potas, 

- należy w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w 

szczególności butle z gazami technicznymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne 

maszyny, urządzenia i ważne dokumenty, 

- nie wolno otwierać - bez konieczności drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał 

pożar, ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozwojowi pożaru, 

Obowiązki Właściciela i Zarządcy Obiektu, Administratora Obiektu, kadry kierowniczej, 

pracowników portierni, pozostałych pracowników oraz studentów w zakresie ochrony ppoż. 

zostały zawarte w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla danego obiektu uczelni – dostępne 

na www.bhp.pwr.edu.pl/IBP. 

 



ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA 

Odpowiedzialność za przejęcie i zabezpieczenie pogorzeliska celem uniknięcia wtórnego 

pożaru lub nieszczęśliwego wypadku spoczywa odpowiednio na Właścicielu, Zarządzającym, 

Administratorze, bądź Użytkownikach obiektu. 
 


