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1.  Rola wczesnej i planowanej ewakuacji w ochronie ludności. 

Ewakuacja (łac. evacuatio - opróżnianie, znikanie) to zorganizowane przemieszczanie ludzi, 

czasem wraz z dobytkiem, z miejsca w którym występuje zagrożenie na obszar bezpieczny. Wiele 

zdarzeń i sytuacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka: pożar, uwalnianie się związków 

chemicznych, wybuch, zamach terrorystyczny, katastrofa budowlana lub działanie sił natury mogą 

wymusić ewakuację. Umiejętność znalezienia się w takiej nietypowej sytuacji stwarzającej 

zagrożenie, prawidłowa ocena skali zjawiska i znajomość sposobów przeciwdziałania decydują w 

większości przypadków o bezpieczeństwie ludzi. Im szybciej uda się ocenić zagrożenie, tym łatwiej 

jest podjąć prawidłową decyzję o ewakuacji, właściwie wybrać drogę ewakuacji i zwiększyć szanse 

na przeżycie. Szybkość ewakuacji z budynku, znajomość układu  komunikacyjnego, umiejętność 

odczytania oznakowania dróg ewakuacyjnych, znajomość sygnałów oznajmiających o konieczności 

ewakuacji pozwalają działać odruchowo, zwiększając tym samym szanse na zminimalizowanie strat. 

Ewakuacja ludności od dawna stanowi wypróbowaną, chociaż wymuszoną metodę ochrony przed 

niebezpiecznymi zdarzeniami losowymi zarówno w sensie zapobiegawczym jak i ratowniczym.  

2. Próbna ewakuacja. 

2.1 Podstawa prawna. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 roku nakazuje 

praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji. W przypadku obiektów, w których 

cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności szkół, 

przedszkoli, internatów, domów studenckich praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia rozpoczęcia korzystania z obiektów przez innych użytkowników. Właściciel obiektu 

powiadamia właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie 

przeprowadzenia próbnej ewakuacji nie później niż jeden tydzień przed jej przeprowadzeniem.  

2.2. Plan ewakuacji. 

 Aby ewakuacja okazała się skuteczną formą ochrony ludności, powinna być należycie 

zaplanowana. Dlatego też konieczne jest przygotowanie planu ewakuacji, jako jednego z elementów 

planu reagowania kryzysowego. Warunkiem skuteczności tego planu jest jego aktualność, która 

weryfikowana musi być przez regularnie prowadzoną weryfikację przyjętych rozwiązań. Plany 

ewakuacji opracowywane w szkołach dotyczą wyłącznie ewakuacji, która polega na 

natychmiastowym przemieszczaniu ludzi z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane 

bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. 

2.3. Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji. 

 Próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku 

szkolnego czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone 

czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.  

- Krok 1- dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich uczniów i pracowników szkoły z zasadami ewakuacji 

obowiązującymi w szkole.  

- Krok 2- na dwa tygodnie przed próbną ewakuacją dyrektor przypomina nauczycielom, 

pracownikom i uczniom instrukcję ewakuacji szkoły. 

- Krok 3- najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia komendanta 

Powiatowej Straży Pożarnej. 

- Krok 4- użycie sygnału oznaczającego konieczność ewakuacji np. 3 sygnały dzwonka trwające 

około 5 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie oraz komunikat.  

- Krok 5- osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym porządku 

- Krok 6- nauczyciele muszą: 

1. Znać stan liczebny klasy, zabrać ze sobą dziennik lekcyjny. 

2. Zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji np. kolejność 

opuszczania sali, piętra, budynku szkolnego.  

- uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, 

- sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie, 

- wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki, 

- zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca, 



- nie dopuścić do powstania paniki ani lekceważenia sytuacji. 

- Krok 7- Pracownicy sekretariatu odpowiedzialni są za wyniesienie dzienników lekcyjnych klas 

niemających lekcji oraz pieczątek szkolnych. 

- Krok 8- dyrektor nadzoruje i koordynuje przebieg ewakuacji i przyjmuje od wszystkich nauczycieli 

raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji i doprowadzonych w wyznaczone miejsce 

uczniów. 

-Krok 9- dyrektor szkoły wypełnia dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej.  

3. Ogólne zasady ewakuacji. 

Podczas zagrożenia pożarowego należy: 

- niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonym obiekcie o charakterze 

zagrożenia oraz konieczności ewakuacji, 

- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji schylonej, usta i drogi 

oddechowe w miarę możliwości zasłaniać chustką, najlepiej zmoczoną w wodzie, 

- podczas przejścia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż 

ścian aby nie tracić orientacji, 

- ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi powinna odbywać się zgodnie z 

kierunkiem ewakuacji określonym przez znaki ewakuacyjne, 

- osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem, nie wyprzedzają innych,  

- nie wolno zatrzymywać się ani poruszać się w kierunku przeciwnym kierunkowi ewakuacji, 

- osoby, które wchodzą na schody natychmiast schodzą w dół do wyjścia, 

- szybkość schodzenia dostosować do szybkości poruszania się osób schodzących poniżej, 

- nie podejmować prób przyspieszania schodzenia przez popychanie, wyprzedzanie, okrzyki, 

- nie dopuścić do rozdzielenia grupy uczniów, 

- osoby ewakuowane umieścić na zewnątrz budynku w bezpiecznej odległości celem sprawdzenia, 

czy wszystkie osoby się bezpiecznie ewakuowały, 

- w przypadku odcięcia drogi ucieczki przez dym należy pozostać w pomieszczeniu, zamknąć drzwi 

(nie na klucz), uszczelnić drzwi mokrym np. ręcznikiem, ubraniem, otworzyć okna i czekać na pomoc 

przy oknie, 

- równocześnie z ewakuacją ludzi należy prowadzić ewakuację najcenniejszego mienia oraz akcję 

gaśniczą przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.  

4. Praktyka 

4.1 Procedury postępowania podczas ulatniania się gazu: 

- zawiadomić Pogotowie Gazowe, dyrektora szkoły, 

- nie wpuszczać do budynku innych osób, 

- dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji,  

- nie włączać oświetlenia (już palącego się nie wyłączać ), 

- nie używać otwartego ognia, zamknąć zawór gazu, otworzyć szeroko okna, 

- najszybciej jak to możliwe opuścić budynek, 

- udzielić wyczerpujących informacji przybyłej ekipie pogotowia gazowego 

- użytkowanie budynku szkoły wznowić po powzięciu wiadomości o ustaniu zagrożenia 

4.2 Procedura postępowania w przypadku powstania zamachu terrorystycznego: 

- podajemy sygnał dźwiękowy i komunikat np. napastnicy w szkole, 

- nie przeprowadzamy ewakuacji, 

- uczniowie zamykają się w salach, barykadują drzwi, wyłączają telefony i zachowują się cicho, 

- oddział terrorystyczny po eliminacji napastników przeprowadza ewakuację. 

4.3 Postępowanie w przypadku zagrożenia wybuchem bomby: 

- poinformowanie uczniów i pracowników sygnałem dźwiękowym i słownym, 

- przeprowadzamy ewakuację jak w przypadku zagrożenia pożarowego- w tym przypadku uczniowie 

zabierają swoje torby, plecaki aby po ewakuacji ułatwić brygadzie saperskiej odnalezienie bomby 

5. Akty prawne. 

- Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów, 

- Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach z 31.12.2002 roku, 

- Ustawa o stanie klęski żywiołowej z 18.04 2002 roku, 

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja z 1992 roku. 


