
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA ORAZ DOKUMENTOWANIA 

ZGŁOSZONEGO LUB STWIERDZONEGO ZAGROŻENIA W  WOJSKOWEJ 

AKADEMII TECHNICZNEJ. 

1. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia lub ryzyka dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie WAT należy niezwłocznie przekazać takie informacje do Zespołu 

BHP. 

2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa 

przekazywane są do Zespołu BHP poprzez: 

− e-mail (zgłoszenia.bhp@wat.edu.pl), 

− telefonicznie (nr  tel. 261 839 844 w godzinach 7:30-15:30), 

− bezpośredni kontakt z pracownikiem Zespołu BHP. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać opis zagrożenia, miejsce usytuowania oraz dane osoby 

zgłaszającej (imię, nazwisko, funkcję pełnioną w Wojskowej Akademii Technicznej a także 

numer telefonu bądź adres e-mail).  

4. W przypadku informacji przesyłanej poprzez e-mail zaleca się dodatkowo załączyć 

dokumentację w  postaci fotografii obrazującej dane zagrożenie. 

5. W zależności od kwalifikacji zagrożenia pracownik BHP dokonuje weryfikacji zgłoszonego 

zagrożenia lub ryzyka w terminie: 

− zgłoszenia bezpośrednio zagrażające zdrowiu lub życiu: natychmiast po otrzymaniu 

informacji, 

− zgłoszenia nie zagrażające bezpośrednio zdrowiu lub życiu :  do 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia. 

6. Jeśli pracownik BHP otrzyma zgłoszenie związane z bezpośrednim zagrożeniem dla 

zdrowia lub życia ludzkiego, natychmiast zawiadamia właściwe służby. 

W razie potrzeby zaalarmowania większej liczby osób przebywających na terenie uczelni, 

kontaktuje się z oficerem dyżurnym oraz przekazuje informacje o ryzyku Rektorowi WAT. 

7. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego na terenie 

WAT Rektor  jest zobowiązany : 

1) niezwłocznie poinformować pracowników/ żołnierzy/ studentów/ inne osoby 

przebywające na terenie WAT o  tych zagrożeniach oraz podjąć stosowne działania, aby 

zapewnić im odpowiednią ochronę; 

2) przerwać prowadzenie zajęć, wstrzymać pracę i wydać osobom będącym  

w niebezpieczeństwie polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne; 

3) nie wznawiać pracy i nauki do czasu usunięcia zagrożenia. 

8. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, 

żołnierzy, studentów albo innych osób, konieczne jest podjęcie działań w celu uniknięcia 
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niebezpieczeństwa - nawet bez porozumienia z  przełożonym - na miarę  wiedzy  

i dostępnych środków technicznych.  

9. Osoba znajdująca się w sytuacji zagrożenia jest zobowiązana postępować tak, aby 

zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo- m.in. poprzez udzielenie pierwszej pomocy, 

poinformowanie odpowiednich służb czy oddalenie się w miejsce bezpieczne. 

10. Gdyby w związku z zagrożeniem doszło do wypadku, każdy świadek/ uczestnik zdarzenia 

zobowiązany jest: 

1) ocenić czy poszkodowany oraz świadkowie są bezpieczni; 

2) sprawdzić reakcje poszkodowanego (czy jest z nim kontakt słowny, w jakim jest stanie, 

czy potrzebuje pomocy medycznej); 

3) ocenić, czy poszkodowany oddycha prawidłowo; 

jeśli oddech jest prawidłowy: 

a) ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; 

b) wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie); 

c) regularnie oceniaj stan poszkodowanego; 

jeśli oddech nie jest prawidłowy: 

d) sprawdź drożność dróg oddechowych- odginając głowę i unosząc żuchwę; 

e) poproś o wezwanie pogotowia lub jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij 

pomoc; 

f) rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (uklęknij obok poszkodowanego, 

wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 wdechy ratownicze); 

g) kontynuuj naprzemiennie sekwencję uciśnięć i wdechów do czasu, gdy przybędą 

wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania lub poszkodowany zacznie 

prawidłowo oddychać; 

h) jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się zmieniać 

podczas prowadzenia reanimacji co 1-2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu; 

i) jeżeli na miejscu zdarzenia dostępny jest defibrylator „AED” włącz go i postępuj zgodnie 

z poleceniami. 

 

11. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru: 

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

i natychmiast zaalarmować otoczenie okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR”, wcisnąć 

ręczny ostrzegacz pożaru, znajdujący się w budynku oraz zawiadomić oficera dyżurnego 

i straż pożarną. 

 

OFICER DYŻURNY WAT tel. 261 839 111 

STRAŻ POŻARNA tel. 998 lub 112 

 

http://www.pierwszapomoc.net.pl/pozycja.php
http://www.pierwszapomoc.net.pl/zgloszenie.php


2) Po uzyskaniu połączenia z jednostką ratowniczo-gaśniczą należy podać: 

a)  rodzaj zdarzenia (pożar, wybuch, inne); 

b) gdzie się pali: dokładny adres, nazwę obiektu; 

c) co się pali: itp.: pomieszczenie socjalne, dach budynku;  

d) czy istnieje zagrożenie życia ludzi;  

e) numer telefonu, z którego się dzwoni i swoje nazwisko.  

UWAGA! Rozłączamy się dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

 

3) Równocześnie z alarmowaniem oficera dyżurnego i straży pożarnej należy przystąpić 

do akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się  

w pobliżu (jeśli  pożar nie jest rozprzestrzeniony i  będziemy w stanie samodzielnie go 

opanować). 

4) Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się dowódcy przybyłej 

jednostki i udzielić mu niezbędnych informacji. 

5) Każdy przystępujący do akcji ratowniczej powinien pamiętać, aby:  

a) w pierwszej kolejności ratować zagrożonych ludzi- zwłaszcza osoby starsze, 

niepełnosprawne, z utrudnionym poruszaniem się; 

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, nie 

wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem 

(stosować gaśnice śniegowe, proszkowe); 

c) usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle  

z gazem palnym, naczynia z płynami łatwopalnymi, urządzenia i ważne dokumenty;  

d) nie otwierać bez konieczności drzwi oraz okien do pomieszczeń, w których powstał 

pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Szybkie  

i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru 

na początkowym etapie. 

 

 

 

 


