
ZNAKI EWAKUACYJNE 

 

Nr Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku  Zastosowanie 

1  

 

Kierunek drogi ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które 
może być wykorzystane w przypadku 
zagrożenia. Strzałki krótkie - do stosowania 
z innymi znakami. Strzałka długa - 
do samodzielnego stosowania. 

2 

 

Wyjście ewakuacyjne Znak stosowany do oznakowania wyjść 
używanych w przypadku zagrożenia. 

3 

 

Drzwi ewakuacyjne  
Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, 
które są wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi 
lewe lub prawe). 

4 

 

Przesunąć w celu otwarcia  
Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3 
na przesuwnych drzwiach wyjścia 
ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone.  

5  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
do wyjścia; może kierować w lewo lub 
w prawo. 

6  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej schodami w dół 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w dół na lewo lub prawo. 

7  

 

Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej schodami w górę 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w górę na lewo lub prawo. 

8 

 

Pchać, aby otworzyć Znak jest umieszczany na drzwiach dla 
wskazania kierunku otwierania.  

9 

 

Ciągnąć, aby otworzyć Znak jest umieszczany na drzwiach dla 
wskazania kierunku otwierania. 

10 

 

Stłuc, aby uzyskać dostęp 

Znak ten może być stosowany: 
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie 
szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub 
systemu otwarcia,  
b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla 
uzyskania wyjścia. 



ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA  
 

Nr Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku  Zastosowanie 

1 

  

Uruchamianie ręczne  Stosowany do wskazania przycisku 
pożarowego lub ręcznego 
sterowania urządzeń gaśniczych . 

2 

  

Alarmowy sygnalizator akustyczny  Może być stosowany samodzielnie 
lub łącznie ze znakiem nr 1.  

3 

  

Telefon do użycia w stanie zagrożenia  Znak wskazujący usytuowanie 
dostępnego telefonu 
przeznaczonego dla ostrzeżenia 
w przypadku zagrożenia 
pożarowego. 

4 

  

Zestaw sprzętu pożarniczego  Znak ten jest stosowany dla 
podawania zestawu indywidualnych 
znaków określających sprzęt 
pożarniczy. 

5 

  

Gaśnica   Znak ten jest stosowany do 
oznaczenia gaśnic. 

6 

  

Hydrant wewnętrzny  Znak ten jest stosowany 
na drzwiach szafki hydrantowej. 

7 

  

Drabina pożarowa Znak ten jest stosowany 
do oznaczenia drabiny trwale 
związanej z obiektem . 

8 

  

Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały 
łatwo zapalne 

Do wskazania obecności 
materiałów łatwo zapalnych. 

9 

  

Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały 
utleniające  

 

10 

  

Niebezpieczeństwo wybuchu - Materiały 
wybuchowe  

Stosowany do wskazania 
możliwości występowania 
atmosfery wybuchowej, gazów 
palnych lub materiałów 
wybuchowych. 



11 

  

Zakaz gaszenia wodą  Do stosowania we wszystkich 
przypadkach, kiedy użycie wody 
do gaszenia pożaru jest 
zabronione. 

12 

  

Palenie tytoniu zabronione  Do stosowania w miejscach, gdzie 
palenie tytoniu może być 
przyczyną zagrożenia pożarowego. 

13 

  

Zakaz używania otwartego ognia - 
Palenie tytoniu zabronione  

Do stosowania w miejscach, gdzie 
palenie tytoniu lub otwarty ogień 
mogą być przyczyną zagrożenia 
pożarem lub wybuchem. 

14  

  

Kierunek do miejsca rozmieszczenia 
sprzętu pożarniczego lub urządzenia 
ostrzegającego  

Do stosowania tylko łącznie 
ze znakami nr 1 do 3 i nr 10 do 13, 
dla wskazania kierunku do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego lub urządzenia 
ostrzegającego. 

15 

  

Nie zastawiać  Znak do stosowania 
w przypadkach, gdy ewentualna 
przeszkoda stanowiłaby szczególne 
niebezpieczeństwo (na drodze 
ewakuacyjnej/, 

 

 

 


