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Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
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ZASADY
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA
DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE
WYŻSZEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE

BEZPIECZEŃSTWO – oznacza stan nie zagrażania lub spokoju. Jest to stan powodujący zarówno
poczucie braku zagrożenia, jak i rzeczywisty jego brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest działem
ochrony mającym na celu zapobieganie wypadkom oraz zapewnienie nieszkodliwych dla zdrowia
warunków. Warto zauważyć, że wszystkie zasady nie są regulowane tylko i wyłącznie przez przepisy
prawa, ale także na bieżąco poprzez istniejące regulacje pozaprawne tj. wiedza i doświadczenie życiowe
oraz osiągnięcia nauki i techniki.
ZAGROŻENIE – oznacza sytuację lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się
zagrożony. Zagrożeniem może być również ktoś, kto stwarza powyższy stan lub sytuację.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sytuacji podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia Rektor WSIiZ jest
zobowiązany do:
a) natychmiastowego poinformowania studentów/ słuchaczy/ nauczycieli akademickich/
pracowników administracyjnych/ interesariuszy zewnętrznych o potencjalnych
zagrożeniach oraz przedstawienia szczegółowych instrukcji postępowania w przypadku
wystąpienia ww. sytuacji,
b) podjęcia wszelkich działań w celu zapewniania ww. osobom ochrony i zadbania o ich
bezpieczeństwo.
2. W sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia Rektor WSIiZ jest
zobowiązany do:
a) natychmiastowego wydania polecenia przerwania prowadzonych w danym czasie zajęć
dydaktycznych oraz realizowanych obowiązków służbowych, a także oddalenia się w
bezpieczne, z góry wyznaczone miejsce.
3. Do momentu usunięcia możliwego lub zaistniałego zagrożenia dla zdrowia lub życia studenci/
słuchacze/ nauczyciele akademiccy/ pracownicy administracyjni/ interesariusze zewnętrzni nie
powinni powracać do czynności i obowiązków wcześniej realizowanych w miejscu zaistnienia
sytuacji. Decyzję o powrocie podejmuje i podaje do wiadomości zainteresowanych Rektor WSIiZ.
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4. W przypadku nieobecności Rektora WSIiZ w sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 w zastępstwie
działania mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa podejmuje osoba bezpośrednio
zastępująca Rektora WSIiZ lub przez niego wskazana, w związku z zaistniałą sytuacją.
5. Osoby zaangażowane w sytuację w ust. 1 i 2 mogą podejmować samodzielnie działania w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa w miarę swoich możliwości, tj. posiadanej wiedzy, doświadczenia i
dostępnych środków.
a) przy braku negatywnych konsekwencji podjętych działań Rektor WSIiZ nie będzie
wyciągał żadnych konsekwencji,
b) w przypadku poniesionych strat Rektor WSIiZ może zarządzić konieczność zbadania
sprawy i ewentualnego wykluczenia zaniedbania pełnionych obowiązków

II. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA
1. Rektor WSIiZ określa możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających w Wyższej
Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz kluczowe zasady postepowania w zaistniałej
sytuacji:
a) POŻAR
 Na dźwięk sygnału wystąpienia pożaru reaguj od razu i natychmiast przystąp do
ewakuacji.
 Podejmuj się gaszenia ognia, nad którym jesteś w stanie zapanować. W
przeciwnym razie od razu wezwij Straż Pożarną [tel. 998].
 Poinformuj wszystkie osoby, które są zagrożone oraz odpowiednie służby o
zaistniałej sytuacji.
 Do gaszenia pożaru używaj wody, dostępnych w budynku środków gaśniczych tj.
gaśnic i koców.
 Nigdy nie decyduj się na gaszenie urządzeń elektrycznych przy pomocy wody.
 W przypadku wystąpienia pożaru w pomieszczeniach kuchennych do gaszenia
pożaru użyj gaśnicę z grupy F.
 Jeżeli nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu o w miarę możliwości opuszczając
pomieszczenie postaraj się pomóc osobom, które nie są w stanie samodzielnie
oddalić się do bezpiecznego miejsca oraz zabierz najważniejsze dokumenty/
materiały/ rzeczy. Pamiętaj zawsze, że Twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest
priorytetem.
 W przypadku zapalenia się Twojego ubrania połóż się na ziemię, wykonując
ruchy okrężne zdusisz ogień. Bieganie, skakanie itp. powodują zwiększenie
płomienia.
 Nigdy nie otwieraj okien.
 Staraj się w miarę możliwości wyłączyć dopływ gazu i energii.
 Zamknij drzwi [nie na klucz] do pomieszczenia, w którym wystąpił pożar.
 W przypadku odcięcia drogi wyjścia udaj się do pomieszczenia jak najdalej
odsuniętego od miejsca wystąpienia pożaru.
 W zadymionych pomieszczeniach poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić
orientacji.
 W celu uniknięcia dymu i wysokich temperatur poruszaj się przy podłodze.
 Pamiętaj o ochronie dróg oddechowych. Jeżeli jest to możliwe to chroń je gęstą,
zmoczoną tkaniną.
 Jeżeli tylko jest taka możliwość to osłoń się czymś, co wykonane nie jest z materiału
łatwopalnego.
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b) PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
ELEKTRYCZNYM
 Monitoruj stan instalacji elektrycznej.
 Nigdy nie podejmuj się samodzielnej naprawy instalacji elektrycznej. Zawsze
korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych osób.
 Nigdy nie korzystaj z aparatury i urządzeń bez atestów.
 Przed pierwszym użyciem aparatury, narzędzi i urządzeń elektrycznych zapoznaj
się dokładnie z instrukcją obsługi i przede wszystkim z instrukcją BHP.
 Pamiętaj, że do aparatury i urządzeń wymagających uziemienia ochronnego, nie
powinniśmy stosować gniazdek nie posiadających takiego uziemienia.
 Nigdy nie zbliżaj się do uszkodzonej instalacji elektrycznej.
 Jeżeli nie jesteś pewny swoich umiejętności i wiedzy, to nigdy nie podejmuj się
ratowania osoby będącej ofiarą porażenia.
 Gdy jesteś świadkiem porażenia prądem, pamiętaj, żebyś w pierwszej kolejności
zajął się odcięciem źródła prądu. Zawsze używaj do tego celu przedmiotów,
które nie przewodzą prądu. Dopiero po odcięciu źródła prądu możesz zbliżyć się
bezpiecznie do ofiary.
 Pamiętaj, aby w trybie natychmiastowym wezwać odpowiednie służby ratunkowe
[tel. 112 lub 999] i dopiero później w miarę swoich możliwości podjąć próbę
ratowania życia i zdrowia ofiary. Zawsze poinformuj, że zgłoszenie dotyczy
porażenia prądem.
c) SUBSTANCJE CHEMICZNE
 Jeżeli jesteś w strefie zagrożenia chemicznego to w pierwszej kolejności wezwij
służby ratunkowe – Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.
 W przypadku komunikatu o wystąpieniu zagrożenia chemicznego udaj się w
miarę możliwości do bezpiecznego miejsca.
 Pamiętaj o ochronie swoich dróg oddechowych wykorzystaj do tego gęstą tkaninę,
lekko zwilżoną.
 Bądź ostrożny w przypadku kiedy miałeś kontakt z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi. Najpierw dokładnie umyj dłonie i twarz. Bądź ostrożny, aby
niebezpieczne substancje nie dostały się do oczy, układu oddechowego, czy też
pokarmowego.
 W miarę swoich możliwości jeżeli kontakt z niebezpiecznymi substancjami nastąpił
w zamkniętym pomieszczeniu: zamknij wszystkie okna i uszczelnij otwory, wyłącz
wentylatory/ klimatyzację. W momencie opuszczenia pomieszczenia zamknij za
sobą szczelnie drzwi.
 W miarę swoich możliwości jeżeli kontakt z niebezpiecznymi substancjami nastąpił
na otwartej przestrzeni udaj się do bezpiecznego, zamkniętego pomieszczenia, w
którym będziesz mógł swobodnie oddychać. Zawsze wybieraj kierunek swojej
drogi prostopadle do kierunku wiatru.
d) KATASTROFA BUDOWLANA
 Jeżeli jesteś w strefie zagrożenia, bądź jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji w
trybie natychmiastowym zawiadom odpowiednie służby: Straż Pożarną,
Pogotowie Ratunkowe, Policję.
 W przypadku podejrzenia wybuchu lub zawalenia budynku, jak najszybciej oddal
się z niebezpiecznego miejsca.
 Jeżeli to nie zagraża Twojemu bezpieczeństwu to w miarę możliwości udziel
pomocy poszkodowanym, którzy tego potrzebują.
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 Zawsze stosuj się do poleceń służb ratowniczych. Pamiętaj, że Twoja
niesubordynacja może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwa Twojego i innych
uczestników lub obserwatorów zdarzenia.
 W przypadku, gdy Twoja droga ucieczki jest odcięta to w miarę możliwości
postaraj się bezpiecznie opuścić budynek przez okno. Zawsze zwracając uwagę
na dzielącą się odległość od powierzchni ziemi.
 Jeżeli nie masz możliwości opuszczenia budynku w bezpieczny sposób to staraj się
ustawicznie nawoływać pomocy.
 Staraj się zachować spokój i opanowanie. Przekaż służbom ratowniczym w miarę
możliwości wszystkie informacje, które posiadasz o wydarzeniu.
 W przypadku, gdy odniosłeś jakiekolwiek obrażenia zgłoś się niezwłocznie do
punktu pomocy medycznej.
 Nigdy nie wracaj do budynku, w którym miała miejsce katastrofa, jeżeli nie
została przekazana oficjalna informacja o zapewnieniu bezpieczeństwa.

e) ZAMACH TERRORYSTYCZNY
 Zwracaj uwagę, czy na obszarze, w którym przebywasz nie znajduje się żadna
podejrzana przesyłka, która została pozostawiona bez opieki.
 Pamiętaj, aby nie dotykać przesyłki.
 Poinformuj osoby znajdujące się w pobliżu o potencjalnym zagrożeniu.
 Niezwłocznie powiadom Policję (tel. 997).
 Po przybyciu służb stosuj się bezwzględnie do wydawanych poleceń.
 Jeżeli jesteś świadkiem strzałów, to o ile jest to tylko możliwe od razu przyjmij
pozycję leżącą. Nigdy nie uciekaj nie wiedząc, gdzie znajduje się zamachowiec.
 Pamiętaj, aby nie prowadzić samodzielnie negocjacji z zamachowcem. Nie
stawiaj oporu. Nie podejmuj żadnej próby rozmowy, która jeszcze bardziej
mogłaby wyprowadzić go z równowagi.
 Staraj się wykonywać wszystkie polecenia zamachowcy.
 Bądź ostrożny w kontaktach z innymi. Wśród pozostałych osób mogą być też
ściśle współpracujące z zamachowcami.
 Bądź uważny. Staraj się zapamiętać jak największą liczbę szczegółów. Pomożesz
tym samym na późniejszym etapie ścigania terrorystów.
 Świadomie kontroluj swoje reakcje. Nigdy nie wiesz, jak może zareagować
zamachowiec.

II. KONTAKT
1. Numer telefonu alarmowego na terenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na który
należy zgłaszać wszelkie zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie lub w
pobliżu siedziby Uczelni:
tel. 22 856 70 75
2. Adres mailowy, na który należy zgłaszać wszelkie zagrożenia dla zdrowia i życia osób
przebywających na terenie lub w pobliżu siedziby Uczelni:
administracja@wsiiz.pl
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