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Instrukcja postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego
W wypadku zauważenia pożaru lub jego oznak należy zachować spokój, nie wywoływać
paniki, natychmiast wcisnąć ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) oraz bezzwłocznie
zaalarmować (poinformować):
 osoby znajdujące się w zagrożonej części obiektu,
 bezpośredniego przełożonego/kierownika komórki organizacyjnej administrującej
budynkiem – kierownika Działu Zarządzania Infrastrukturą tel. 61-854-30-65,
który powiadamia rektora lub zastępującego prorektora oraz kanclerza,
 portiera 61-856-90-00, 91-00, 95-81
 ochronę 61-856-95-37,
 Państwową Straż Pożarną (jeśli jest to konieczne).
W przypadku zasygnalizowania pożaru przez system sygnalizacji pożaru, osoba
wyznaczona przez zarządzającego budynkiem lub pracownik ochrony lokalizuje miejsce
alarmu, w celu potwierdzenia wystąpienia zagrożenia. Po potwierdzeniu zagrożenia
zarządzający budynkiem – kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą lub inna osoba
funkcyjna ma obowiązek zaalarmować Państwową Straż Pożarną, wykonując następujące
czynności:
 wybrać numer 998 lub 112, a po zgłoszeniu się dyspozytora w zrozumiały sposób
przekazać informację na temat:






gdzie się pali (nazwa obiektu i jego adres),
co się pali,
czy istnieje zagrożenie życia ludzi (podać ich przybliżoną liczbę),
jak mocno zaawansowana jest sytuacja pożarowa,
czy w rejonie pożaru znajdują się materiały niebezpieczne (wybuchowe,
toksyczne lub łatwopalne),
 dojazdu do obiektu,
 podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszane jest zagrożenie;
 po przekazaniu wszystkich danych poczekać na potwierdzenie przyjęcia informacji
o zagrożeniu przez dyspozytora służb ratowniczych (nie oddalać się przez dłuższą
chwilę od aparatu, z którego zgłoszono zdarzenie, czekając na ewentualne
sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia);
 pracownicy, którzy nie biorą udziału w akcji alarmowania o zagrożeniu, przystępują
natychmiast do likwidacji ognia, posługując się znajdującym się w pobliżu miejsca
pożaru sprzętem gaśniczym, dostarczają sprzęt gaśniczy do strefy pożarowej oraz
przystępują do niesienia pomocy osobom zagrożonym, pomagają im w ewakuacji
i przystępują do ewakuacji mienia.
W razie konieczności należy również powiadomić o pożarze:
 Pogotowie Ratunkowe
nr telefonu
 Policję
nr telefonu
 Pogotowie Energetyczne
nr telefonu
 Pogotowie Gazowe
nr telefonu
 Pogotowie Techniczne Wodno-Kanalizacyjne
nr telefonu
 inne służby w razie konieczności.
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