
Załącznik nr 9  

do Zasad bezpiecznego i higienicznego  

korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego  

oraz postępowania w razie wypadku lub awarii  

w Akademii Sztuki Wojennej  

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA 

 

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki  

i natychmiast zaalarmować okrzykiem: „PALI SIĘ”! „POŻAR”!, osoby znajdujące  

się w najbliższym otoczeniu. Uruchomić również inne dostępne środki alarmowe,  

np. ręczny ostrzegacz pożaru. 

2. Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie, jest zobowiązany natychmiast 

zaalarmować:  

1) STRAŻ POŻARNĄ - tel. 998 lub 112; 

2) OFICERA DYŻURNEGO ASzWoj - tel. 261-813-380. 

3. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Dyżurnym Operacyjnym Miejskiego 

Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej należy podać:  

1)  nazwisko i imię oraz numer telefonu, z którego się dzwoni; 

2)  miejsce zdarzenia (dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro); 

3)  rodzaj zdarzenia (np. pali się rozdzielnia elektryczna w budynku); 

4)  czy istnieje zagrożenie zdrowia i życia ludzi; 

5)  następnie postępować według poleceń dyżurnego. 

Uwaga: Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez Dyżurnego Telefonistę należy 

rozłączyć się i poczekać na ewentualne sprawdzenie. 

 

Akcja Ratowniczo-Gaśnicza 

1. Równocześnie z powiadomieniem straży pożarnej należy przystąpić do działań gaśniczych 

przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w obiekcie. Do czasu przybycia straży 

pożarnej kierowanie działaniami ratowniczymi obejmuje Oficer Dyżurny ASzWoj lub 

osoba wyznaczona do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników. 

2. Dotychczasowy kierujący działaniami ratowniczymi zgłasza się do przybyłego dowódcy 

jednostki ratowniczo-gaśniczej, któremu przekazuje dowodzenie i przedstawia mu 

wszystkie posiadane informacje o:  

1) osobach zagrożonych i miejscu ich przebywania; 

2) miejscu powstania zdarzenia, jego wielkości, rodzaju; 

3) podjętych działaniach; 

4) liczbie i rodzaju sprzętu zgromadzonego do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych; 

5) innych istotnych faktach mogących mieć wpływ na przebieg działań ratowniczo-

gaśniczych. 

3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczej powinien pamiętać, że należy: 

1) odłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem; 

2) jeżeli to możliwe, to usunąć z zasięgu ognia materiały palne. 

4. Osoby funkcyjne (ochrona obiektu, wyznaczeni pracownicy) po uzyskaniu informacji  

o ogłoszonym alarmie ewakuacyjnym lub po usłyszeniu sygnału alarmowego zakładają 

służbowe kamizelki i niezwłocznie powiadamiają wszystkie osoby znajdujące  



się w obiekcie o konieczności opuszczenia budynku. Ponadto udają się do wyznaczonego 

miejsca zbiórki dla osób z niepełnosprawnością i pomagają im opuścić budynek. 

5. Wszyscy zabezpieczają swoje stanowiska pracy (wyłączają, komputery, urządzenia 

używane do pracy, zabezpieczają ważną dokumentację, zamykają okna i zabierają rzeczy 

osobiste)  

i opuszczają obiekt. 

6. Wykładowcy przerywają zajęcia i kierują słuchaczy na drogę ewakuacyjną. 

 

Zasady obowiązujące w trakcie ewakuacji 
1. Zachowaj spokój, uważnie słuchaj i postępuj zgodnie z poleceniami osoby 

przeprowadzającej ewakuację. 

2. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie ewakuować ludzi (jeżeli w czasie drogi 

napotkasz zamknięte drzwi ewakuacyjne, ale z kluczem w kasetce obok, to zbij szybkę  

i otwórz drzwi lub użyj zielonego przycisku awaryjnego otwierania drzwi). 

3. Ewakuacja mienia może się rozpocząć jedynie za zgodą i pod kierownictwem 

dowodzącego akcją ratowniczą. 

4. Przez pomieszczenia zadymione należy przechodzić z głową opuszczoną jak najniżej 

podłogi. 

5. W razie odcięcia przez ogień drogi do wyjścia ewakuacyjnego należy schronić  

się w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od ogniska pożaru i informować w każdy 

możliwy sposób osoby będące na zewnątrz budynku o swoim położeniu (straż przybędzie 

po około 3 minutach od czasu jej powiadomienia). 

6. Osoby z niepełnosprawnością udają się do miejsca wyznaczonego do ich specjalnej 

ewakuacji i czekają na osobę odpowiedzialną za ich ewakuację. 

7. Należy pamiętać o: zamknięciu okien i drzwi (nie na klucz). 
 


