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1.1. Ewakuacja i ratowanie ludziEwakuacja i ratowanie ludzi



Rozpoznanie zagroRozpoznanie zagrożżenia dla ludzi enia dla ludzi 

Rozpoznanie ratownicze:Rozpoznanie ratownicze:

iloilośćść ososóób znajdujb znajdująących sicych sięę w w 
niebezpieczeniebezpieczeńństwiestwie
wiek i stan psychofizyczny zagrowiek i stan psychofizyczny zagrożżonychonych
miejsca pobytu ludzimiejsca pobytu ludzi
rodzaj zagrorodzaj zagrożżeniaenia



Kontakt z zagroKontakt z zagrożżonymionymi

RozRozłładowanie napiadowanie napięęcia psychicznego:cia psychicznego:

nawinawiąązanie kontaktu z osobami zagrozanie kontaktu z osobami zagrożżonymi (takonymi (takżże e 
wwóówczas gdy ludzi nie widawczas gdy ludzi nie widaćć, lecz daj, lecz dająą znaznaćć o swojej o swojej 
obecnoobecnośści ci npnp. podczas zawale. podczas zawaleńń konstrukcji)konstrukcji)
oczekujoczekująącym na pomoc z zewncym na pomoc z zewnąątrz naletrz należży udzieliy udzielićć
niezbniezbęędnych wskazdnych wskazóówek co do sposobu postwek co do sposobu postęępowania powania 
prowadzprowadząącego do uratowania sicego do uratowania sięę



ukazaukazaćć szansszansęę ratowania, pobudziratowania, pobudzićć wiarwiaręę w w 
skutecznoskutecznośćść dziadziałłaańń poprzez informowanie o jupoprzez informowanie o jużż
podjpodjęętych czynnotych czynnośściach w celu udzielenia im pomocy ciach w celu udzielenia im pomocy 

nakazanakazaćć nalenależży wykonanie nawet prostych czynnoy wykonanie nawet prostych czynnośści ci 
pozwalajpozwalająących na odwrcych na odwróócenie uwagi od zdarzecenie uwagi od zdarzeńń i i 
zjawisk bzjawisk bęęddąących przyczyncych przyczynąą strachustrachu

Kontakt z zagroKontakt z zagrożżonymionymi

RozRozłładowanie napiadowanie napięęcia psychicznego:cia psychicznego:



śśledziledzićć dalsze zachowanie sidalsze zachowanie sięę zagrozagrożżonych, by w poronych, by w poręę
przeciwdziaprzeciwdziałłaaćć eskalacji napieskalacji napięęcia. Kontakt musi bycia. Kontakt musi byćć
utrzymany przez cautrzymany przez całły czas trwania akcji y czas trwania akcji 
w przypadkach szczegw przypadkach szczegóólnie trudnych, wobec oslnie trudnych, wobec osóób b 
opanowanych panikopanowanych panikąą, by, byćć momożże, zastosowae, zastosowaćć trzeba trzeba 
bbęędzie przemoc fizyczndzie przemoc fizycznąą

Kontakt z zagroKontakt z zagrożżonymionymi

Rozładowanie napięcia psychicznego::



EwakuacjaEwakuacja

1.1. ObowiObowiąązek rozpoczzek rozpoczęęcia ewakuacji spoczywa na cia ewakuacji spoczywa na 
pracownikach danego zakpracownikach danego zakłładuadu

2.2. W innych przypadkach decyzja o ewakuacji podjW innych przypadkach decyzja o ewakuacji podjęęta ta 
zastanie przez kierujzastanie przez kierująącego akcjcego akcjąą w porozumieniu z w porozumieniu z 
kierownictwem danego zakkierownictwem danego zakłładuadu

3.3. Ewakuowanych kieruje siEwakuowanych kieruje sięę do miejsc wskazanych do miejsc wskazanych 
planami ratowniczymi planami ratowniczymi –– nalenależży sprawdziy sprawdzićć stan liczebny stan liczebny 
grupygrupy

4.4. NaleNależży otworzyy otworzyćć wszystkie mowszystkie możżliwe wyjliwe wyjśścia i skierowacia i skierowaćć
ludzi na wludzi na włłaaśściwciwąą drogdrogęę ewakuacjiewakuacji



EwakuacjaEwakuacja

5.5. Przy zatorach Przy zatorach -- rozgrozgęśęścicićć ttłłum poprzez wyum poprzez wyłłuskiwanie uskiwanie 
pojedynczych ospojedynczych osóób i wskazanie im innej bezpiecznej b i wskazanie im innej bezpiecznej 
drogidrogi

6.6. NaleNależży zapanoway zapanowaćć nad emocjaminad emocjami
7.7. Po zakoPo zakońńczeniu ewakuacji (bczeniu ewakuacji (bąąddźź ratownictwa) wszystkie ratownictwa) wszystkie 

pomieszczenia powinny bypomieszczenia powinny byćć ponownie starannie ponownie starannie 
przejrzane. Obiekty muszprzejrzane. Obiekty musząą bybyćć zabezpieczone przed zabezpieczone przed 
momożżliwym powrotem ludzi z nich wyprowadzonych liwym powrotem ludzi z nich wyprowadzonych 



EwakuacjaEwakuacja

8.8. Ewakuacja szpitala Ewakuacja szpitala -- wykorzystawykorzystaćć momożżna przygodnych na przygodnych 
obserwatorobserwatoróów. w. 
W razie intensywnego rozwoju poW razie intensywnego rozwoju pożżaru lub znacznego aru lub znacznego 
zadymienia przejzadymienia przejśćść, nie wolno korzysta, nie wolno korzystaćć z pomocy osz pomocy osóób b 
postronnych, a ewakuacjpostronnych, a ewakuacjęę podejmujpodejmująą sami strasami strażżacyacy



RatownictwoRatownictwo

Ratownictwo Ratownictwo -- niesienie pomocy w sytuacjach niesienie pomocy w sytuacjach 
bezpobezpośśredniego zagroredniego zagrożżenia dla zdrowia i enia dla zdrowia i 
żżycia ludzi, zwierzycia ludzi, zwierząąt oraz mienia. t oraz mienia. 

DecyzjDecyzjęę o ratowaniu ludzi podejmuje kierujo ratowaniu ludzi podejmuje kierująący akcjcy akcjąą, ale , ale 
momożże je jąą teteżż podjpodjąćąć kakażżdy ratownik, ktdy ratownik, któóry w toku dziary w toku działłaańń
spostrzegspostrzegłł grogrożążące innemu czce innemu człłowiekowi owiekowi 
niebezpieczeniebezpieczeńństwo.stwo.



BezpoBezpośśrednio zagrorednio zagrożżony czony człłowiekowiek

KaKażżdemu poszkodowanemu naledemu poszkodowanemu należży udzieliy udzielićć
natychmiast niezbnatychmiast niezbęędnej pomocy medycznej.dnej pomocy medycznej.

Zapalenie siZapalenie sięę odzieodzieżży:y:
osobosobęę szybko poszybko połłoożżyyćć twarztwarząą zwrzwróóconconąą do poddo podłłoożżaa
nastnastęępnie tpnie tłłumiumićć ppłłomienie dowolnym okryciem omienie dowolnym okryciem 
jejeśśli odzieli odzieżż pali sipali sięę na nas na nas -- popołłoożżyyćć sisięę i wi włłasnym asnym 
ciaciałłem stem stłłumiumićć ppłłomieomieńń



PostPostęępowanie ratowniczepowanie ratownicze

1.1. O ile istniejO ile istniejąą ku temu warunki, ratowanie ludzi powinno ku temu warunki, ratowanie ludzi powinno 
przebiegaprzebiegaćć normalnymi drogami komunikacyjnymi normalnymi drogami komunikacyjnymi 
(drzwiami, klatkami schodowymi, schodami (drzwiami, klatkami schodowymi, schodami 
przeciwpoprzeciwpożżarowymi) arowymi) 

2.2. W porze nocnej miejsca prowadzenia akcji ratowniczej i W porze nocnej miejsca prowadzenia akcji ratowniczej i 
drogi ewakuacji powinny bydrogi ewakuacji powinny byćć oośświetlonewietlone



PostPostęępowanie ratowniczepowanie ratownicze

3.3. Ratowanie ludzi z piRatowanie ludzi z pięęter ter –– momożżna wykorzystana wykorzystaćć drabiny drabiny 
ustawioneustawione stabilnie,
co najmniej 2 szczeble 
powinny wystawać poza 
punkt oparcia



PostPostęępowanie ratowniczepowanie ratownicze

Ewakuacja pojedynczej Ewakuacja pojedynczej 
osoby przy niewielkim osoby przy niewielkim 
zadymieniu zadymieniu --
zaszasłłonionićć drogi oddechowe drogi oddechowe 
ewakuowanej osoby ewakuowanej osoby 
mokrym tamponemmokrym tamponem



PostPostęępowanie ratownicze powanie ratownicze 

Ewakuacja pojedynczej osoby przy znacznym Ewakuacja pojedynczej osoby przy znacznym 
promieniowaniu cieplnym z zadymionej strefy podsufitowej  promieniowaniu cieplnym z zadymionej strefy podsufitowej  
w pozycji pochylonej, jak najbliw pozycji pochylonej, jak najbliżżej podej podłłoożża, ratowanego a, ratowanego 
momożżna okryna okryćć kocem.kocem.



PostPostęępowanie ratowniczepowanie ratownicze

Ewakuacja grupy osób  -
wykorzystać linkę lub 
rozwinięty wąż



Postępowanie ratownicze

Transport za pomocTransport za pomocąą noszynoszy



Postępowanie ratowniczeratownicze

Chwyt kończynowy



PostPostęępowanie powanie ratownicze

Transport na stoTransport na stołłeczku eczku --
ratownicy odpowiednim ratownicy odpowiednim 
chwytem dchwytem dłłoni tworzoni tworząą siedzenie siedzenie 
z rz rąąk, na ktk, na któórych siada rych siada 
ratowany ratowany 



Postępowanie ratownicze

Transport na stoTransport na stołłeczku eczku --
ratownicy odpowiednim ratownicy odpowiednim 
chwytem dchwytem dłłoni tworzoni tworząą siedzenie siedzenie 
z rz rąąk, na ktk, na któórych siada rych siada 
ratowanyratowany



Postępowanie ratownicze

Transport na stoTransport na stołłeczku eczku --
ratownicy odpowiednim ratownicy odpowiednim 
chwytem dchwytem dłłoni tworzoni tworząą
siedzenie z rsiedzenie z rąąk, na ktk, na któórych rych 
siada ratowany siada ratowany 



Postępowanie ratownicze 

Chwyt huśtawkowy –
ratownicy chwytają swoje 
zewnętrzne dłonie, na których 
siada ratowany, ręce 
zewnętrzne tworzą poręcz 



Postępowanie ratownicze 

Chwyt huśtawkowy –
ratownicy chwytają swoje 
zewnętrzne dłonie, na których 
siada ratowany, ręce 
zewnętrzne tworzą poręcz 



Postępowanie ratownicze

Przenoszenie na krześle



Postępowanie ratownicze

Wyprowadzanie



Postępowanie ratownicze 

Chwyt kołyskowy



PostPostęępowanie powanie ratownicze

Chwyt tłumokowy



Postępowanie ratownicze 

Chwyt „na barana”



Postępowanie ratownicze

Wyprowadzanie



Postępowanie ratownicze

Chwyt biodrowy



Postępowanie ratownicze 

Chwyt ciągniony



Postępowanie ratownicze

Chwyt leżącego na plecach –

popchnpopchnąćąć stopy stopy 
poszkodowanego w poszkodowanego w 
kierunku pokierunku pośśladkladkóóww



Postępowanie ratownicze

Chwyt leżącego na plecach –

stanstanąćąć palcami npalcami nóóg na g na 
zzłąłączone stopy ofiary, czone stopy ofiary, 
chwytajchwytająąc za przeguby c za przeguby 
rrąąk kilkakrotnie k kilkakrotnie 
rozhurozhuśśtataćć najwynajwyżżej jak ej jak 
momożżnana



Postępowanie ratowniczeratownicze

Chwyt leżącego na plecach –

w momencie, gdy 
ofiara będzie w 
najwyższym położeniu 
energicznym 
szarpnięciem zarzucić
ją na ramię



Postępowanie ratownicze

Chwyt leżącego na plecach –

w momencie, gdy 
ofiara będzie w 
najwyższym położeniu 
energicznym 
szarpnięciem zarzucić
ją na ramię



Postępowanie ratownicze 

Chwyt leżącego na plecach –

w momencie, gdy 
ofiara będzie w 
najwyższym położeniu 
energicznym 
szarpnięciem zarzucić
ją na ramię



Postępowanie ratownicze 

Chwyt leżącego na brzuchu –

poszkodowany jest 
nieprzytomny



Postępowanie ratownicze 

Chwyt leChwyt leżążącego na brzuchu cego na brzuchu ––

poszkodowany jest poszkodowany jest 
nieprzytomnynieprzytomny



Postępowanie ratownicze 

Chwyt leżącego na brzuchu –

poszkodowany jest 
nieprzytomny



Postępowanie ratownicze 

Chwyt leChwyt leżążącego na brzuchucego na brzuchu ––

poszkodowany jest poszkodowany jest 
nieprzytomnynieprzytomny



Kolejność ewakuowania i ratowania ludzi

O kolejności ratowania ludzi decyduje kierujący akcją
(lub dowódca pododdziału, któremu zadanie to 
zlecono), opierając się na ocenie stopnia zagrożenia 
ludzi.



2.2. Ewakuacja zwierzEwakuacja zwierząąt gospodarskicht gospodarskich



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

1.1. Ewakuacja zwierzEwakuacja zwierząąt musi byt musi byćć rozpoczrozpoczęęta juta jużż w chwili, w chwili, 
gdy istnieje przypuszczalne niebezpieczegdy istnieje przypuszczalne niebezpieczeńństwo stwo 
zadymienia obiektu. zadymienia obiektu. 

2.2. AkcjAkcjęę ratowniczratownicząą powinny podjpowinny podjąćąć w miarw miaręę momożżliwoliwośści te ci te 
osoby, ktosoby, któóre normalnie opiekujre normalnie opiekująą sisięę zwierzzwierzęętami.tami.

3.3. Do akcji wyznacza siDo akcji wyznacza sięę strastrażżakakóów potrafiw potrafiąących obchodzicych obchodzićć
sisięę ze zwierzze zwierzęętami. tami. 

4.4. WaWażżne jest rozpoznanie sposobu lokowania zwierzne jest rozpoznanie sposobu lokowania zwierząąt i t i 
ich wiich wiąązania.zania.



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

5.5. W przypadku wiW przypadku wiąązania grupowego zwalniamy zania grupowego zwalniamy łłaańńcuchy i cuchy i 
natychmiast wypnatychmiast wypęędzamy zwierzdzamy zwierzęęta z pomieszczeta z pomieszczeńń..

6.6. JeJeżżeli w stadzie wyksztaeli w stadzie wykształłtowatowałł sisięę porzporząądek dek 
pierwszepierwszeńństwa, powinien on bystwa, powinien on byćć uwzgluwzglęędniony podczas dniony podczas 
ewakuacji.ewakuacji.

7.7. Do zwierzDo zwierząąt podchodzimy ostrot podchodzimy ostrożżnie i spokojnie, nie i spokojnie, łłagodnie agodnie 
przemawiajprzemawiająąc. c. 

8.8. Zdenerwowanie ratownika udziela siZdenerwowanie ratownika udziela sięę zwierzzwierzęęciu. ciu. 



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

9. Zwierzęta wyprowadzone ze strefy zagrożonej muszą
być przeprowadzone w miejsca bezpieczne, z których 
nie będą mogły wydostać się. 

10. Zwierzęta mogą próbować powrócić do swych stałych 
miejsc przebywania .

11. W razie potrzeby zabezpieczyć należy zwierzętom 
pomoc weterynaryjną. 

12. Ratując konie i inne duże zwierzęta należy zwracać
uwagę by nie podchodzić nagle od tyłu.



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

13. Sztuki silne powinno wyprowadzać dwóch ratowników. 
14. Koniom przywykłym do ciężkiej pracy można założyć

uprząż i spokojnie wyprowadzić. 
15. Jeżeli zwierzę musi przechodzić w pobliżu miejsca 

pożaru, na jego głowę narzuca się worki lub inne płachty 
zakrywające oczy. Do nozdrzy można przytknąć trochę
obornika by wyeliminować zapach dymu.



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

16. Ratowanie buhajów powinna podjąć własna obsługa, 
gdyż przy zbliżaniu się osób obcych zajmą one postawę
obronną. 

17. Sztuki rozpłodowe można wyprowadzić mocując drąg do 
kółka nosowego.

18. Przeprowadzamy zwierzęta szybko, ale bez 
nadmiernego pośpiechu. 

19. Cielęta wynosi się oddzielnie. 
20. Ratowanie świń powinno być także prowadzone przez 

ich własną obsługę, z ewentualną pomocą innych osób. 



Ewakuacja zwierzEwakuacja zwierząąt t –– wskazwskazóówki:wki:

21. Ewakuacja owiec i baranów - zaleca się wyprowadzenie 
w pierwszej kolejności barana-przewodnika (zawiązując 
mu ślepia), inne zwierzęta powinny wyjść za nim 
spokojnie. Sztuki małe należy przenosić. 

22. W przypadku kontaktu z psem nastawionym do nas 
nieprzyjaźnie nie wolno: okazywać strachu, wykonywać
gwałtownych ruchów i odchodzić odwracając się tyłem, a 
tym bardziej uciekać.

23. Należy stanowczym głosem spróbować osadzić psa na 
miejscu podając komendę siad, do budy, stój lub 
uspokoić go dobry pies.



Ewakuacja zwierząt – wskazówki:

24.24. StaraStaraćć sisięę unikaunikaćć kontaktu wzrokowego.kontaktu wzrokowego.
25.25. W razie ataku broniW razie ataku bronićć sisięę kijem, oskijem, osłłaniaaniaćć twarz i gardtwarz i gardłło. o. 

Skuteczne moSkuteczne możże bye byćć uderzenie w czuuderzenie w czułły punkt jakim jest y punkt jakim jest 
nos. nos. 

26.26. DrDróób przenosi sib przenosi sięę w workach lub koszach. w workach lub koszach. 
27.27. PszczoPszczołły ratuje siy ratuje sięę wraz z ulami, zatykajwraz z ulami, zatykająąc otwc otwóór ula r ula 

wynoszwynosząąc go do ciemnego pomieszczenia, po czym ul c go do ciemnego pomieszczenia, po czym ul 
otwieramy. otwieramy. 

28.28. Gdy pszczoGdy pszczołły sy sąą niespokojne zapniespokojne zapęędza je sidza je sięę do ula do ula 
wykorzystujwykorzystująąc rozproszone prc rozproszone prąądy wody.dy wody.



3. Ewakuacja mienia ruchomego



Kiedy podejmujemy ewakuację? 

Ewakuację podejmuje się gdy:

istnieje obawa zniszczenia mienia o znacznej wartości, 
a siły i środki straży pożarnych są niewystarczające do 
skutecznego zlokalizowania pożaru
występuje bezpośrednie zagrożenie mienia, którego nie 
można obronić
ruchomości utrudniają dostęp do ogniska pożaru lub 
wyraźnie przeszkadzają w prowadzeniu działań
bojowych



Kiedy podejmujemy ewakuację? 

Ewakuację podejmuje się gdy:

ruchomości stwarzają groźbę rozszerzenia się pożaru
ze względu na ciężar mienia występuje groźba 
zawalenia się stropów, nadwątlonych w wyniku 
oddziaływania ciepła 



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

KolejnoKolejnośćść dziadziałłaańń::

1.1. Ratujemy materiaRatujemy materiałły, kty, któóre pod wpre pod wpłływem wysokiej ywem wysokiej 
temperatury lub w wyniku kontaktu z wodtemperatury lub w wyniku kontaktu z wodąą grogrożążą
gwagwałłtownym rozszerzeniem sitownym rozszerzeniem sięę popożżaru lub wybuchem aru lub wybuchem 

2.2. Ewakuacja materiaEwakuacja materiałłóów i przedmiotw i przedmiotóów stanowiw stanowiąących cych 
wysokwysokąą wartowartośćść kulturowkulturowąą

3.3. Ewakuacja unikalnej dokumentacji technicznej i Ewakuacja unikalnej dokumentacji technicznej i 
dokumentdokumentóóww



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

W budynkach mieszkalnych, poza kosztownoW budynkach mieszkalnych, poza kosztownośściami, ciami, 
ratuje siratuje sięę ggłłóównie pownie pośściel i odzieciel i odzieżż (z uwagi na warto(z uwagi na wartośści ci 
uużżytkowe, ale teytkowe, ale teżż ze wzglze wzglęędu na wydzielajdu na wydzielająące sice sięę w w 
czasie ich spalania gazy), a nastczasie ich spalania gazy), a nastęępnie umeblowanie i pnie umeblowanie i 
drobne, lecz cenne sprzdrobne, lecz cenne sprzęęty domowe.ty domowe.



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

1. Systemy ewakuacji:
system potokowy - polega na rozstawieniu łańcucha 
ludzi przekazujących sobie wzajemnie ewakuowane 
mienie (mienie o niewielkich rozmiarach)
system brygadowy - podział ludzi na grupy 
wynoszące poszczególne ruchomości (przedmioty 
ciężkie i duże)
system indywidualnego transportu – każdy z 
ratowników przenosi poszczególne przedmioty do 
wskazanego miejsca (mały ciężar i gabaryty 
przedmiotów)



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

2.2. Ewakuacja bEwakuacja bąąddźź ratownictwo nie mogratownictwo nie mogąą przebiegaprzebiegaćć
chaotycznie. Wskazany musi bychaotycznie. Wskazany musi byćć dowdowóódca tych dca tych 
dziadziałłaańń. . 
Mienie wynoszone nie moMienie wynoszone nie możże bye byćć skskłładowane w adowane w 
przejprzejśściach i w pobliciach i w pobliżżu wyju wyjśćść. Nie mo. Nie możże bye byćć naranarażżone one 
na uszkodzenia. na uszkodzenia. 
Miejsce skMiejsce skłładowania powinien okreadowania powinien okreśślilićć dowdowóódca akcji w dca akcji w 
porozumieniu z wporozumieniu z włłaaśścicielem lub gospodarzem obiektu, cicielem lub gospodarzem obiektu, 
bbąąddźź na podstawie planna podstawie planóów ewakuacji. w ewakuacji. 



Zasady prowadzenia ewakuacji mieniaZasady prowadzenia ewakuacji mienia

3.3. CennCennąą aparaturaparaturęę o duo dużżych gabarytach, przytwierdzonych gabarytach, przytwierdzonąą
do stado stałłych czych częśęści obiektu, naleci obiektu, należży niekiedy ewakuoway niekiedy ewakuowaćć
przy czprzy częśęściowym lub nawet caciowym lub nawet całłkowitym jej demontakowitym jej demontażżu, u, 
prowadzonym pod nadzorem osprowadzonym pod nadzorem osóób kompetentnych. b kompetentnych. 



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

4.4. W obiektach, w ktW obiektach, w któórych przechowywana jest warych przechowywana jest ważżna na 
dokumentacja do ewakuacji jej powinny bydokumentacja do ewakuacji jej powinny byćć
przygotowane specjalne worki bprzygotowane specjalne worki bąąddźź skrzynie, ktskrzynie, któóre re 
nastnastęępnie powinny bypnie powinny byćć przeprze--niesione we wskazane niesione we wskazane 
miejsca i tam odpowiednio zabezpieczone.miejsca i tam odpowiednio zabezpieczone.



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

5.5. WszWszęędzie, gdzie obowidzie, gdzie obowiąązuje podwyzuje podwyżższony standard szony standard 
ochrony (banki, muzea, areszty, wiochrony (banki, muzea, areszty, więęzienia itp.) wejzienia itp.) wejśście cie 
nalenależży uzgadniay uzgadniaćć z kierownictwem obiektu i sz kierownictwem obiektu i słłuużżbbąą
ochrony, by w razie potrzeby wyochrony, by w razie potrzeby wyłąłączyczyćć system system 
alarmowy, co zapobiegnie samoczynnemu zamknialarmowy, co zapobiegnie samoczynnemu zamknięęciu ciu 
sisięę przejprzejśćść za ratownikami.za ratownikami.



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

6.6. RuchomoRuchomośści wynoszone naleci wynoszone należży pozostawiay pozostawiaćć pod pod 
nadzorem kierownictwa zaknadzorem kierownictwa zakłładu pracy, wadu pracy, włłaaśścicieli cicieli 
prawnych lub funkcjonariuszy policji. W przypadku gdy prawnych lub funkcjonariuszy policji. W przypadku gdy 
nie ma osnie ma osóób mogb mogąących przejcych przejąćąć opiekopiekęę nad mieniem, nad mieniem, 
kierownik akcji (lub dowkierownik akcji (lub dowóódca pododdziadca pododdziałłu u 
skierowanego do tych dziaskierowanego do tych działłaańń) do jego zabezpieczenia ) do jego zabezpieczenia 
momożże wyznaczye wyznaczyćć jednego lub wijednego lub więęcej stracej strażżakakóów. w. 
Ratownicy w miarRatownicy w miaręę momożżliwoliwośści powinni pamici powinni pamięętataćć jakie jakie 
przedmioty byprzedmioty byłły wynoszone i komu dory wynoszone i komu doręęczane.czane.



Zasady prowadzenia ewakuacji mienia

7.7. GaszGasząąc poc pożżary wewnary wewnąątrz obiektu pamitrz obiektu pamięętajmy, tajmy, żże nie e nie 
wszystko da siwszystko da sięę wyniewynieśćść, ale za to wszystko mo, ale za to wszystko możżna na 
zniszczyzniszczyćć. Pomy. Pomyśślmy wilmy więęc, moc, możże uda sie uda sięę czymkolwiek czymkolwiek 
przykryprzykryćć meble, podmeble, podłłogi. Moogi. Możże uda sie uda sięę nie wyprowadzinie wyprowadzićć
dymu poza paldymu poza paląące sice sięę pomieszczenia, mopomieszczenia, możże tee teżż uda siuda sięę
oszczoszczęędnie gospodarowadnie gospodarowaćć wodwodąą, by nie zalewa, by nie zalewaćć
kondygnacji nikondygnacji niżższych.szych.



Ewakuacja mienia z obiektów muzealnych

1. Eksponaty pakować do skrzyń dołączając wykaz ich 
zawartości.

2. Składowanie mienia powinno nastąpić w miejscach 
wskazanych planem ratowniczym lub wyznaczonych 
doraźnie przez kierującego akcją, wybranym w 
porozumieniu z administratorem obiektu (bądź służbą
ochrony). Przenoszenie obiektów powinno następować
pod nadzorem służb porządkowych, które następnie 
przejmą opiekę nad składowiskiem.



Ewakuacja mienia z obiektów muzealnych

3. Do przewiezienia mienia należy zabezpieczyć
niezbędne środki transportu, co także wcześniej 
powinno być określone planami ratowniczymi.

4. Przedmioty nie dające się wynieść muszą być
zabezpieczone np. przez przykrycie ich pokrowcami, 
folią itp.



Akcja gaśnicza w obiektach muzealnych

1. Nie wolno pozwolić na snucie się dymu do sal 
ekspozycyjnych. W tym celu przejścia do pomieszczeń
nie objętych decyzją o ewakuacji powinny być
zamknięte i w miarę potrzeby chronione przez 
stanowiska gaśnicze.

2. Cenne podłogi, schody czy dywany powinny być
przykryte (dywany o ile to możliwe zwinięte zanim 
nasiąkną wodą).



Akcja gaśnicza w obiektach muzealnych

3.3. OszczOszczęędnie nalednie należży posy posłługiwaugiwaćć sisięę wodwodąą, by , by 
niepotrzebnie nie niszczyniepotrzebnie nie niszczyćć cennych elementcennych elementóów w 
wyposawyposażżenia wnenia wnęętrz, fresktrz, freskóów itp. Wody nie mow itp. Wody nie możże bye byćć
zbyt wiele, a jej nadmiar musi byzbyt wiele, a jej nadmiar musi byćć usuwany. Wynika to usuwany. Wynika to 
z niebezpieczez niebezpieczeńństwa dodatkowego obcistwa dodatkowego obciążążenia enia 
elementelementóów now nośśnych obiektu, co w konsekwencji grozi nych obiektu, co w konsekwencji grozi 
utratutratąą statyki obiektu, a takstatyki obiektu, a takżże wobec moe wobec możżliwoliwośści ci 
wypwypłłukiwania struktur cementukiwania struktur cementóów, wystw, wystąąpienia w czasie pienia w czasie 
ppóóźźniejszym wielu procesniejszym wielu procesóów niszczw niszcząących jak cych jak npnp. . 
łłuszczenia struktur, puszczenia struktur, pęękania powierzchni, zagrzybienie, kania powierzchni, zagrzybienie, 
gnicie itp.).gnicie itp.).



Akcja gaśnicza w obiektach muzealnych

4.4. W obiektach sakralnych zablokowaW obiektach sakralnych zablokowaćć prprąądami dami 
gagaśśniczymi przejniczymi przejśścia na wiecia na wieżże, che, chóór i balkony. r i balkony. 
ZabezpieczyZabezpieczyćć oośświetlenie wnwietlenie wnęętrza, szczegtrza, szczegóólnie na lnie na 
wiewieżżach i poddaszach. Ratownikach i poddaszach. Ratownikóów pracujw pracująących na cych na 
ggóórze obowirze obowiąązuje asekuracja linkzuje asekuracja linkąą. Wobec mo. Wobec możżliwych liwych 
trudnotrudnośści w poruszania sici w poruszania sięę na poddaszu byna poddaszu byćć momożże e 
trzeba btrzeba bęędzie budowadzie budowaćć pomosty z drabin, desek.pomosty z drabin, desek.

5.5. Przy blaszanych pokryciach dachowych przed Przy blaszanych pokryciach dachowych przed 
podaniem podaniem śśrodkrodkóów gaw gaśśniczych na poddasza naleniczych na poddasza należży y 
wykonawykonaćć otwory umootwory umożżliwiajliwiająące ochce ochłłodzenie strefy.odzenie strefy.



Wykorzystano:Wykorzystano:
-- zdjzdjęęcia: P. Bielicki, H. cia: P. Bielicki, H. WawrzynowiczWawrzynowicz „„Osoby z Osoby z 
dysfunkcjami a postdysfunkcjami a postęępowanie ratownicze w czasie powanie ratownicze w czasie 
popożżaruaru””. SA PSP Pozna. SA PSP Poznańń, 2004, 2004
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