
Wydział Teologiczny 
 

 

 

W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego do czasu przybycia Straży Pożarnej, akcją 

gaśniczą i ewakuacyjno – ratowniczą kieruje Dziekan WT, Kierownik Obiektu lub osoba  

przez nich wskazana i przeszkolona. 

Wykładowcy, pracownicy i osoby przebywające na terenie Wydziału objętego ewakuacją 

zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń kierującego akcją. 
 

 

Ustalenia w sprawie ewakuacji: 
 

 

I. Bezpieczne wyprowadzenie studentów drogami i wyjściami ewakuacyjnymi. 
 

Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji jest: 
 

 - Syrena ręczna - 3 dźwięki  po 10 sekund. 

lub 

 - Słownie - „Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, proszę o opuszczenie 

budynku”. 

 

Wykładowca: 
 

1.Odpowiada za bezpieczeństwo studentów z którymi ma zajęcia w momencie  

wszczęcia alarmu. 

Jeżeli alarm ogłoszony jest podczas przerwy, udaje się do sali wykładowej  

i odpowiada za studentów z którymi za chwilę miałby zajęcia lub miał zajęcia. 

2.Wykładowca nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem i jest 

bezwzględny w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny. 

3.W czasie ogłoszenia alarmu, przez chwilę (około 1min.) oczekuje przy uchylonych 

drzwiach sali wykładowej na przekazywaną sygnałem alarmowym lub głosem 

informację o rodzaju i miejscu zagrożenia. 

4.Nakazuje studentom pozostawienie wszystkich rzeczy i wyprowadza ich na miejsce 

zbiórki: 

 - teren parkingu przed budynkiem Dziekanatu, 

 - teren parkingu z tyłu budynku Dziekanatu przy kotłowni, 
 

5.Wykładowca jako ostatni idzie w kierunku ewakuacji sprawdzając, czy  

w toaletach, mijanych salach i na korytarzach nie pozostała żadna osoba. 

6.Wykładowcy przebywający w budynku którzy nie maja zajęć, przechodzą  

w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch  

na zewnątrz zapobiegając powracaniu studentów do środka budynku. 

7.Na parkingu przed Wydziałem wykładowca sprawdza obecność studentów i podaje 

kierującemu akcją czy wszyscy jego studenci są ewakuowani. 
 

Zgłoszone osoby nieobecne na miejscu zbiórki, przez wykładowcę  

wymagają poszukiwań. 
 

8.Po zakończeniu ćwiczeń udaje się ze studentami do sali w której prowadził zajęcia. 
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W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego do czasu przybycia Straży Pożarnej, akcją 

gaśniczą i ewakuacyjno – ratowniczą kieruje Dziekan WT, Kierownik Obiektu lub osoba  

przez nich wskazana i przeszkolona. 

Wykładowcy, pracownicy i osoby przebywające na terenie Wydziału objętego ewakuacją 

zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń kierującego akcją. 
 

 

Ustalenia w sprawie ewakuacji: 
 

 

I. Bezpieczne wyprowadzenie studentów drogami i wyjściami ewakuacyjnymi. 
 

Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji jest: 
 

 - Syrena ręczna - 3 dźwięki  po 10 sekund. 

lub 

 - Słownie - „Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, proszę o opuszczenie 

budynku”. 

 

Pracownik obsługi gospodarczej: 
 

1.W czasie ogłoszenia alarmu, przez chwilę oczekuje na informację przekazywaną 

sygnałem alarmowym, głosem lub telefonicznie o rodzaju i miejscu zagrożenia. 

2.Zgłasza się do kierującego akcją ewakuacyjną telefonicznie lub osobiście w celu 

otrzymania dalszych instrukcji. 

3.Po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomaga w ewakuacji  

na korytarzach, przy wyjściach i w szatni. 

4.Pracownik obsługi jako ostatni idzie w kierunku ewakuacji sprawdzając wraz  

z wykładowcą, czy w toaletach, mijanych salach i na korytarzach nie pozostała  

żadna osoba. 
 

5.Czynnie uczestniczy w ewakuacji ludzi i mienia US, oraz działaniach ratowniczo 

gaśniczych. 
 
 

Zgłoszone osoby nieobecne na miejscu zbiórki przez pracownika obsługi 

gospodarczej wymagają poszukiwań. 
 

6. Po zakończeniu ćwiczeń udaję się do wykonywania przerwanych obowiązków.  
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przez nich wskazana i przeszkolona. 
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zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń kierującego akcją. 
 

 

Ustalenia w sprawie ewakuacji: 
 

 

I. Bezpieczne wyprowadzenie studentów drogami i wyjściami ewakuacyjnymi. 
 

Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji jest: 
 

 - Syrena ręczna - 3 dźwięki  po 10 sekund. 

lub 

 - Słownie - „Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, proszę o opuszczenie 

budynku”. 

 

 

Pracownik biblioteki : 
 

1.W czasie ogłoszenia alarmu, przez chwilę oczekuje na informację przekazywaną 

sygnałem alarmowym głosem lub telefonicznie o rodzaju i miejscu zagrożenia. 

2.Zgłasza się do kierującego akcją ewakuacyjną telefonicznie lub osobiście w celu 

otrzymania dalszych instrukcji. 

3.Po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomagają w ewakuacji  

na korytarzach, przy wyjściach i w szatni. 

4.Pracownik biblioteki jako ostatni idzie w kierunku ewakuacji sprawdzając czy  

w czytelni czasopism, dziale opracowań, czytelni głównej i na korytarzu nie pozostała 

żadna osoba. 
 

5.Czynnie uczestniczy w ewakuacji ludzi i mienia US, oraz działaniach ratowniczo 

gaśniczych. 
 

 

Zgłoszone osoby nieobecne na miejscu zbiórki przez pracowników biblioteki 

wymagają poszukiwań. 
 

6. Po zakończeniu ćwiczeń udaję się do wykonywania przerwanych obowiązków.  
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W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego do czasu przybycia Straży Pożarnej, akcją 

gaśniczo i ewakuacyjno – ratowniczą kieruje Dziekan WT, Kierownik Obiektu lub osoba 

przez nich wskazana i przeszkolona. 

Wykładowcy, pracownicy i osoby przebywające na terenie Wydziału objętego ewakuacją 

zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń kierującego akcją. 
 

 

Ustalenia w sprawie ewakuacji: 
 

 

I. Bezpieczne wyprowadzenie studentów i innych osób przebywających w budynku 

dziekanatu, drogami i wyjściami ewakuacyjnymi. 

II. Czynnie uczestniczy w ewakuacji mienia US znajdującego się w pomieszczeniach 

biurowych np. ważnych dokumentów. 
 

Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji jest: 
 

 - Syrena ręczna - 3 dźwięki  po 10 sekund. 

lub 

 - Słownie - „Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, proszę o opuszczenie 

budynku”. 

 

 

Pracownik dziekanatu : 
 

1. W czasie ogłoszenia alarmu, przez chwilę oczekuje na informację przekazywaną 

sygnałem alarmowym głosem lub telefonicznie o rodzaju i miejscu zagrożenia. 

2. Zgłasza się do kierującego akcją ewakuacyjną telefonicznie lub osobiście w celu 

otrzymania dalszych instrukcji. 

3. Po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyprowadza  

studentów i inne osoby przebywające  w budynku dziekanatu. 

4.Czynnie uczestniczy w ewakuacji ludzi i mienia US, oraz działaniach ratowniczo 

gaśniczych. 

5. Pracownicy dziekanatu jako ostatni idą w kierunku ewakuacji,  sprawdzając czy  

w pokojach toaletach nie pozostała żadna osoba. 
 

Zgłoszone osoby nieobecne na miejscu zbiórki przez pracowników dziekanatu 

wymagają poszukiwań. 
 

6. Po zakończeniu ćwiczeń udaję się do wykonywania przerwanych obowiązków.  
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