
Załącznik nr 6 

Instrukcja ogólna  

postępowania na wypadek katastrofy budowlanej 

 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone i jednocześnie nagłe i niespodziewane zniszczenie obiektu 

budowlanego (w całości lub w części) Katastrofa budowlana najczęściej ma charakter gwałtowny, 

trwa stosunkowo krótko i jest bardzo niszcząca.  

W przypadku zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej i ewakuacji z obiektu należy:  

Opuszczając budynek 

 Niezwłocznie poinformuj o grożącym niebezpieczeństwie osoby przebywające w rejonie 

zagrożenia. 

 Dokonaj zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia na numer alarmowy uczelni. 

 Zawiadom władze uczelni, administratora obiektu. 

 W miarę możliwości udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. 

 Jeśli to możliwe:  

 zabierz ze sobą podstawową dokumentację, najcenniejsze mienie, 

 gdy nie możesz opuścić budynku/pomieszczenia drzwiami wyjściowymi, klatką schodową 

z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno, jeśli jest to możliwe. 

 Zachowaj szczególną ostrożność - uwaga na stropy, klatki schodowe. 

Gdy nie masz możliwości opuszczenia budynku 

 Wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz 

pomocy. 

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany) 

 Nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe. 

 Jeżeli masz telefon – użyj go w celu wezwania pomocy. 

 Oszczędzaj siły, tlen, staraj się zachować spokój. 

Gdy opuściłeś budynek 

 Powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach, które zostały jeszcze w pomieszczeniach 

budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza budynkiem. 

 Jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie 

ratowniczej. 

 Nie wracaj na miejsce katastrofy ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez 

zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne. 

 Jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej. 

Kierujący akcją ratowniczą sprawdza:  

 czy wszyscy opuścili budynek;  

 zabezpiecza teren katastrofy;  



 zbiera informacje o osobach, które pozostały w budynku;  

 poszkodowanym udziela pomocy medycznej;  

 współpracuje z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi.  

 
Po przybyciu do obiektu służb ratowniczych kierujący dotychczas akcją ratowniczą przekazuje 
wszystkie informacje dotyczące zdarzenia kierującemu służbami ratowniczymi.  
 

WYKAZ TELEFONOW  ALARMOWYCH 
 

Telefon alarmowy  112       Numer alarmowy UJD       34 390 39 39 
Państwowa Straż Pożarna 998 Pogotowie energetyczne         991 
Policja    997 Pogotowie wodno-kanalizacyjne        994 
Pogotowie ratunkowe  999 Pogotowie gazowe                                    992 
Straż miejska    986         
 

 

 


