
INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU 
POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO 

ZAGROŻENIA 
 

 
ALARMOWANIE 

 
1. Każdy kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze 

obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki 
natychmiast zaalarmować: 
a) osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na 

jego skutki, 
b) kancelarię szkoły, 
c) Państwową Straż Pożarną w Otwocku, tel.  998 lub z tel. 

komórkowego - 112;  
Powiatową Komendę Policji tel. 997 lub 22 779 40 91 z 
tel. Komórkowego 112 

d) Dyrektora Szkoły lub inną osobę zastępującą Dyrektora, 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo osób i mienia w 
obiekcie. 

2. Alarmowanie Straży Pożarnej należy przeprowadzić 
wykorzystując linię telefoniczną w kancelarii lub z najbliższego 
telefonu albo wewnętrznego z wyjściem do sieci miejskiej lub 
komórkowego. 

3. Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie 
podać: 
a) gdzie się pali – dokładny adres obiektu i jego nazwa 
b) co się pali – np. pokój biurowy, magazynek gospodarczy, 
c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru 

lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały 
łatwo zapalne lub wybuchowe itp., 

d) numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i 
nazwisko. 

UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego 
telefonistę odłożyć słuchawkę i oczekiwać przy telefonie na ewentualne 
sprawdzenie, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy. 

4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować inne 
jednostki i instytucje np. Pogotowie Gazowe, Energetyczne, 
Policję itp., zgodnie z wykazem numerów alarmowych 
zamieszczonym w niniejszej instrukcji. 
 

AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA 
 

5. Równolegle z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić 
do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego 
sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu. 

6. Każda osoba przystępująca do akcji gaszenia pożaru w zarodku 
powinna: 
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, 

przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu, 
b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru 

(nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych 
będących pod napięciem), 

c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa 
wszystkie znajdujące się tam materiały palne oraz ważne 
dokumenty, nośniki informacji itp., 

d) pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenia objęte 
pożarem od pomieszczeń sąsiednich. 

7. Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierownictwo akcją 
sprawuje Dyrektor Szkoły lub osoba zastępująca go, 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. 

8. Do szczególnie istotnych zadań osoby kierującej akcją gaśniczą 
należy: 
a) zapewnienie informacji o bezpiecznej i najkrótszej drodze 

dotarcia do miejsca pożaru przybyłych jednostek 
gaśniczo-ratowniczych, poprzez ustalenie wśród osób 
przebywających aktualnie w obiekcie, posiadających 
dokładną znajomość układów komunikacyjnych obiektu i 
skierowanie ich do dyspozycji dowódcy Straży Pożarnej, 

b) włączenie do działań pracowników technicznej obsługi 
Szkoły, znajdujących się w dyspozycji i pozostawanie z 
nimi w stałym kontakcie. 
 

ZABEZPIECZANIE POGORZELISKA 
 

9. Dyrektor Szkoły (lub osoba zastępująca) jest odpowiedzialny 
za: 

a) Zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienia 
posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia 
powstaniu pożaru wtórnego, 

b) Przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po 
zakończeniu działalności komisji powołanej do 
ustalenia okoliczności i przyczyn powstania 
rozprzestrzeniania się pożaru. 

 
 
 
 

TABELA SYNAŁÓW ALARMOWYCH 
 

Rodzaj alarmu Ogłoszenie alarmu Odwołanie alarmu 

1. Alarm o pożarze Przy użyciu dzwonka, sygnał ciągły  
trwający 25 sek. Z przerwami 5 sek. 
nadawany przez 90 sek. 
Dzwonek 3-krotny długi 

 
Przy użyciu dzwonka, sygnał 
ciągły  trwający 60 sek. 

2.  Alarm o innym 
zagrożeniu 

Przy użyciu dzwonka, sygnał ciągły 
trwający 5 sek. nadawany przez 
 ok. 90 sek.  
Dzwonki krótkie przerywane. 

 
Przy użyciu dzwonka, sygnał 
ciągły  trwający ok. 60 sek. 

3. Alarm próbny Przy użyciu dzwonka, sygnał ciągły  
trwający ok. 15 sek. z przerwami  
~ 7 sek. nadawany przez ok. 90 sek. 
Dzwonek 4-krotny długi. 

 
Przy użyciu dzwonka, sygnał 
ciągły  trwający ok. 60 sek. 

 
UWAGA: Alarm może być również ogłaszany głosem poprzez gońca lub radiowęzeł. Odwołanie może nastąpić tą 
samą drogą. 
 

  
 



WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 
 
Policja   -   997  lub   22 779-40-91 112 (z telefonów komórkowych) 
 Straż Pożarna -  998 lub 22 718-16-40 lub    112  
Pogotowie Ratunkowe -  999  
Pogotowie Energetyczne -  991  lub   22 778-28-31 
Pogotowie Gazowe -  992  lub  22 667-30-73 do 78  
Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne -   22 779-33-94,  22 779-48-78  
 

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI OSÓB I MIENIA 
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność 
przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu Szkoły, decyzję o jej 
podjęciu wydaje Dyrektor lub osoba zastępująca go (Dyżurny), 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. Decyzja ta musi 
zawierać informacje o zakresie ewakuacji,  liczbie osób przewidzianych do 
ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi określać 
drogi ruchu i rejon lub pomieszczenia zastępcze dla osób ewakuowanych. 
Środkami przewidzianymi do zapewnienia sprawnej ewakuacji są w Szkole: 
- korytarze i klatki schodowe budynków (pionowe i poziome drogi 
komunikacji pieszej) oznakowane ewakuacyjnymi znakami bezpieczeństwa. 
Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy: 

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w 
budynku o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności 
przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadamiania należy 
wykorzystać istniejące w Szkole środki łączności wewnętrznej oraz 
przebywający na dyżurze personel techniczny i administracyjny. 

2. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za 
przebieg ewakuacji poszczególnych osób lub grup  
ewakuacyjnych, przyjmując założenie, że zgodnie z 
podstawowymi obowiązkami, za sprawność ewakuacji z 
pomieszczeń i powierzchni są kierownicy i opiekunowie grup 
szkoleniowych lub osoby zastępujące ich w pełnieniu 
obowiązków, znajdujących się na terenie objętym ewakuacją.  
Ponadto kierujący akcją ustala ewentualną potrzebę ewakuacji 
sprzętu i mienia Szkoły, określając w tym celu sposoby, kolejność i 
rodzaj ewakuacji. 

3. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych 
pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na 
drodze rozprzestrzeniania się ognia, oraz pomieszczeń z których 
wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może 
zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy dążyć do tego, 
aby wśród ewakuowanych pierwszej kolejności były osoby o 
ograniczonej (z różnych względów)zdolności poruszania się, 
natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą 
poruszać się o własnych siłach. Pojedyncze osoby lub strumień 
ludzi należy kierować najkrótszą drogą do najbliższej klatki 
schodowej, lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz 
obiektu, zgodnie z umieszczonymi w budynku ewakuacyjnymi 
znakami bezpieczeństwa. 

4. W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, 
należy niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, 
bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz 
odciętej strefy – powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi 
odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, 
należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła 
pożaru i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków 
ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego 
przybyłych jednostek Straży Pożarnej lub innych jednostek 
ratowniczych. 

5. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się 
w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze 
względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach 
pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe 
należy w miarę możliwości zasłonić chustką zmoczoną w wodzie – 
sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno 
zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się 
wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. 

6. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków 
niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia 
należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i 
przedmiotów. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie 
osoby nadające się do demontażu i ewakuacji mienia. W pracy tej 
należy wykorzystać sprzęt techniczny i transportowy, znajdujący 
się na terenie Szkoły, oraz sprzęt przybyłych na miejsce jednostek 
straży pożarnej. 

7. Po zakończeniu ewakuacji osób, należy dokładnie sprawdzić czy 
wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia i kondygnacje 
budynku, wykorzystując w tym celu np. listy obecności 

pracowników i uczniów itp. Przy niezgodności stanu osobowego 
ludzi ewakuowanych z ilością osób przebywających w obiekcie, 
należy natychmiast zgłosić ten fakt dowódcy jednostek 
ratowniczo-gaśniczych przybyłych na miejsce akcji i 
przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń i kondygnacji 
budynku. 

8. W przypadku przybycia jednostek Straży Pożarnej w trakcie akcji 
ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji Dyrektor Szkoły (lub 
osoba go zastępująca), zobowiązany jest do złożenia krótkiej 
informacji o przebiegu akcji a następnie podporządkowania się 
dowódcy przybyłej jednostki taktycznej Straży Pożarnej. 

 
WYKAZ OSÓB NADZORUJĄCYCH PROWADZENIE AKCJI 

EWAKUACYJNEJ 
 
Poza Dyrektorem Szkoły, odpowiadającym obligatoryjnie za 
bezpieczeństwo osób i mienia, decyzję o podjęciu akcji ewakuacyjnej 
mogą podjąć: (dyżurujący przedstawiciel Zespołu Kierowniczego) 
 
1. mgr B. Laskus  wicedyrektor 
2. mgr B. Wierzbicka   kierownik gospodarczy   

 
Nadzór nad prawidłowo i sprawnie przebiegającą ewakuacją budynku 

Szkoły sprawują: 
 
   PARTER OBIEKTU 

1. Portier 
2. Sekretarka 

 
I PIĘTRO 

1. Pedagog szkolny 
2. Dyżurująca sprzątaczka 

 
II PIĘTRO 

1. Dyżurujący nauczyciel 
2. Dyżurująca sprzątaczka 

 
SALA GIMNASTYCZNA 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego 
2. Dyżurująca sprzątaczka 

 
Ewakuowaną młodzież należy wyprowadzić w I fazie ewakuacji na boisko 
szkolne. Opiekunowie poszczególnych grup odpowiedzialni za sprawną 
ewakuację z pomieszczeń, w których znajdowali się z grupą w chwili 
ogłoszenia alarmu, sprawdzają obecność na płycie boiska i informują 
nadzorującego ewakuację – nauczyciela PO o stanie osobowym grupy. W II 
fazie ewakuacji opiekun grupy odprowadza grupę do zapasowego rejonu 
ewakuacji. Dla Zespołu Szkół Nr 1 najbliższym takim miejscem jest teren 
Kościoła Parafialnego przy ul. Kopernika 1. 
UWAGA: Poszczególne grupy pozostają pod nadzorem swoich opiekunów do 
chwili ich zwolnienia. 
 


