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1. Informacje ogólne 
 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia Rektor lub osoba 

przez niego upoważniona jest obowiązana niezwłocznie poinformować studentów oraz 

pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im 

bezpieczeństwa. 

 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z 

pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego Rektor lub osoba przez niego 

upoważniona wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego 

zagrożenia. 

 

Pomieszczenie lub wyposażenie techniczne może zostać ponownie dopuszczone do użytku po 

stwierdzeniu usunięcia zagrożenia. 

 

Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, 

niezwłocznie przerywa się prowadzenie tych zajęć, a w razie konieczności opuszcza się 

zagrożone miejsce zgodnie z planem ewakuacji.  

 

W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach uczelni warunki, o których mowa powyżej, 

stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia, Rektor lub osoba przez niego upoważniona 

czasowo zawiesza zajęcia w tych pomieszczeniach. 

 

2. Zidentyfikowane kluczowe zagrożenia dla zdrowia lub 

życia 
 

Niniejsza instrukcja określa zasady postępowania w przypadku: 

− porażenia prądem elektrycznym, 

− wybuchu pożaru, 

− wystąpienia zagrożenia chemicznego, 

− wystąpienia katastrofy budowlanej, 

− otrzymania podejrzanej przesyłki, 

− zamachu terrorystycznego. 

 

Wszyscy pracownicy oraz pozostałe osoby przebywające na terenie Uczelni są zobowiązani 

stosować się do zapisów tej instrukcji. 

 

3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia 

3.1. Porażenie prądem elektrycznym 

 

Porażenie prądem elektrycznym może doprowadzić do zakłócenia pracy układu nerwowego, 

poparzenia, spalenia części tkanek, skurczu mięśni, trudności w oddychaniu, utraty 

przytomności, zaburzeń pracy serca lub śmierci. Przy porażeniach prądem elektrycznym 

uszkodzenia organów wewnętrznych są zwykle większe niż obrażenia zewnętrzne. 
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Niekontrolowane skurcze mięśni nie pozwalają na oderwanie się od źródła prądu. Wielkość 

uszkodzeń zależy od czasu oddziaływania prądu na organizm. Dlatego bardzo ważne jest 

natychmiastowe uwolnienie porażonego spod działania prądu elektrycznego. Dlatego: 

• Dbaj o stan instalacji elektrycznej –nie naprawiaj jej samodzielnie jeśli nie masz wiedzy 

i doświadczenia w tym zakresie. 

• Stosuj tylko atestowane aparaty i urządzenia.  

• Używaj narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcją oraz ich 

przeznaczeniem. 

• Nie włączaj urządzeń wymagających uziemienia ochronnego do gniazdek zasilających nie 

posiadających uziemienia. 

• Nie zbliżaj się do uszkodzonych przewodów, słupów lub stacji transformatorowych 

wysokiego napięcia będących pod napięciem (może wystąpić napięcie krokowe lub 

powstać łuk elektryczny nawet na odległość kilku metrów). 

• Podejmując się ratowania ofiary porażenia, należy zachować dużą ostrożność, aby 

samemu nie ulec porażeniu. 

• W pierwszej kolejności jak najszybciej odetnij ofiarę od źródła prądu -wyłącz 

bezpieczniki, a następnie wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które 

spowodowało porażenie. Zrób to za pomocą drewnianego lub plastikowego kija od 

szczotki (pod żadnym pozorem nie używaj metalowych lub miedzianych przedmiotów, 

ponieważ przewodzą prąd). Dopiero wtedy możesz podejść do ofiary. 

• Do czasu przybycia karetki udziel poszkodowanemu pomocy: 

o jeśli jest przytomny i nie wymaga pilnej interwencji na miejscu, czekaj na karetkę, 

o jeśli jest nieprzytomny, ale oddycha, krążenie jest zachowane i jednocześnie 

można wykluczyć uraz kręgosłupa i wstrząs, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej, 

o jeżeli poszkodowany nie oddycha, wykonaj resuscytację krążeniową-oddechową, 

o jeśli stwierdzisz objawy wstrząsu (blada, zimna skóra, która jest zlana potem, 

poszkodowanym wstrząsają dreszcze, ma przyspieszone tętno) ułóż 

poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej -na plecach, z uniesionymi 

nogami. 

• Jeśli do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. wskutek zerwania sieci elektrycznej, 

w pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie podchodź do elementów linii 

przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m. 

• Jeśli znajdujesz się w strefie ryzyka, nie stawaj na ziemi, tylko, jeśli jest taka możliwość, 

na suchej desce lub na czymś drewnianym albo gumowym. 

• Pomoc należy ograniczyć do powiadomienia pogotowia ratunkowego. Przy zgłaszaniu 

wypadku należy poinformować, że dotyczy on porażenia prądem wysokiego napięcia. 

 

3.2.  Pożar 

 

• Próbuj gasić pożar w zarodku, używając wody, gaśnic, koców gaśniczych; nigdy nie gaś 

wodą urządzeń elektrycznych. 

• Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. 

• Opuszczając miejsce zabierz ze sobą wszystkich zagrożonych (pomóż zwłaszcza osobom 

starszym i niepełnosprawnym) oraz (jeśli to możliwe) najważniejsze dokumenty. 

• Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii. 

• Nie otwieraj okien, drzwi zamknij na klamkę – nie zamykaj ich na zamek. 

• Powiadom, w miarę możliwości, wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz 

wezwij Straż Pożarną. 
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• Gdy zapaliło się twoje ubranie - nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia - 

połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia. 

• Nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia ze strefy zagrożenia. 

• W przypadku odcięcia drogi wyjścia udaj się do pomieszczenia, posiadającego okno lub 

balkon, usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry 

koc; zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz); wzywaj 

pomoc przez okno lub z balkonu. 

• Gdy usłyszysz sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) należy przystąpić do ewakuacji; 

zbadaj drzwi zanim je otworzysz – jeżeli drzwi są zimne, wyjdź zachowując ostrożność. 

• Dym i gorące powietrze unoszą się do góry – czystsze i chłodniejsze powietrze jest na 

dole – przemieszczaj się więc przy podłodze. 

• Zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną. 

• Osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym. 

• Poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. 

• Do czasu przybycia Straży Pożarnej podporządkuj się osobom odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie ewakuacji (są to pracownicy Uczelni). 

• Po przybyciu Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą. 

 

Dzwoniąc pod numer 998 lub 112 należy podać następujące informacje: 

− jakie zdarzenie miało miejsce,  

− gdzie miało miejsce to zdarzenie,  

− na której kondygnacji zaistniało to zdarzenie i które pomieszczenia są zagrożone,  

− czy zagrożeni są ludzie,  

− swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się alarmuje. 

 

BUDYNKI DYDAKTYCZNE 
MIEJSCA ZBIÓRKI OSÓB 

EWAKUOWANYCH 

Siedziba Uczelni - Kampus Jutrzenki 

ul. Jutrzenki 135 

02-231 Warszawa 

parking przed budynkiem 

  

Kampus Jagiellońska 

ul. Jagiellońska 82F 

03-301 Warszawa 

Wydział Zamiejscowy w Płońsku 

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk 

 

3.3. Zagrożenie chemiczne 

 

W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami: 

− nie dotykać  ust i oczu, 

− umyć się pod prysznicem, a jeśli to jest niemożliwe umyć pod bieżącą wodą ręce, 

twarz. 

 

Zasady postępowania w przypadku usłyszenia sygnału ostrzegawczego lub komunikatu 

o zagrożeniu chemicznym 

a) jeśli przebywasz w samochodzie: 

− zamknij okna, 
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− wyłącz nawiew i klimatyzację, 

− jak najszybciej opuść strefę skażenia, 

− słuchaj lokalnego radia, 

b) jeśli przebywasz poza budynkiem 

− udaj się do najbliższego budynku, 

− jeśli to możliwe poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, 

− w miarę możliwości chroń drogi oddechowe np. oddychając przez chusteczkę do nosa, 

ubranie lub inny materiał, 

− zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem, 

− słuchaj cały czas lokalnego radia, jeśli to możliwe, 

c) jeśli przebywasz wewnątrz budynku (wewnątrz budynku toksyczne opary mają 

mniejsze stężenie): 

− zamknij wszystkie okna i drzwi, 

− wyłącz wentylację i klimatyzację, 

− słuchaj cały czas lokalnego radia lub TV, 

− uszczelnij otwory wokół drzwi i okien, 

− zamknij zasuwy do pieców, kominków, 

− zaklej wszystkie otwory i kanały, 

− jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj 

płytko przez wilgotne ubranie lub inny materiał. 

 

Zasady postępowania podczas niebezpiecznego zdarzenia z substancjami chemicznymi 

jeśli jesteś w strefie bezpośredniego zagrożenia  

a) jeśli przebywasz poza budynkiem: 

− unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami – nie 

dotykaj i nie wąchaj ich, 

− chroń swoje drogi oddechowe - oddychaj płytko przez ubranie lub inny materiał, 

− staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe. 

b) jeśli przebywasz w budynku: 

− unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami – nie 

dotykaj i nie wąchaj ich, 

− zamknij okna, 

− opuść pomieszczenie zamykając za sobą drzwi, 

− wyłącz wentylatory i klimatyzację, 

− chroń swoje drogi oddechowe - oddychaj płytko przez ubranie lub ręcznik, 

− staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe. 

 

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie podporządkować się do poleceń  

dowódcy przybyłej jednostki. 

 

3.4. Katastrofa budowlana 

 

Zasady postępowania podczas katastrofy budowlanej 

 

a) w przypadku katastrofy budowlanej: 

− niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe, 

− oddalić się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku 



 

Strona 7 z 12 

 

niebezpiecznej substancji lub wybuchu, 

− gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udzielić pomocy poszkodowanym, 

− stosować się do poleceń służb ratowniczych. 

 

b) opuszczając budynek, jeśli to możliwe: 

− wyłączyć instalację gazową, elektryczną, wodociągową, 

− zabezpieczyć ważne dokumenty, zabierać ze sobą dokument potwierdzający 

tożsamość,  

− zadbać o to, aby budynek opuścili wszyscy użytkownicy, 

− przy opuszczaniu budynku zachować szczególną ostrożność, 

− gdy nie można opuścić budynku drzwiami wyjściowymi, jeśli to możliwe, wyjść przez 

okno.  

 

c) w przypadku, gdy nie ma możliwości opuszczenia budynku: 

− wywiesić w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebna 

jest pomoc. 

 

d) w przypadku, gdy osoba jest unieruchomiona (przysypana): 

− jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza - nawołuj pomocy, w innym 

przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen 

− jeżeli masz telefon komórkowy - użyj go w celu wezwania pomocy 

− stukać w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej 

obecności i położeniu, 

− zaznaczyć miejsce moczem co ułatwi wytropienie przez psy ratownicze, 

− oszczędzać siły i zachować spokój. 

 

Zasady postępowania po ustąpieniu zagrożenia i opuszczenia budynku: 

− nie utrudniać pracy ratownikom, 

− powiadomić kierującego działaniem ratowniczym (służbę ratowniczą/ ratowników)  

o osobach, które zostały jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które 

aktualnie i na pewno przebywają poza budynkiem,  

− w przypadku posiadania informacji pomocnych w akcji ratowniczej, przekazać je 

niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ 

ratownikom), 

− udać się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracać na miejsce 

katastrofy, 

− nie wchodzić do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji 

nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne, 

− w przypadku doznanych obrażeń (osoba jest ranna), zgłosić się do punktu pomocy 

medycznej (nie opuszczać miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ 

skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach). 

 

Jeśli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar postępować tak, jak w czasie pożaru.  
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3.5. Podejrzana przesyłka 

 

W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki zwróć uwagę na:  

− grubość większą niż 3 mm, 

− wagę od 40 do 220 g, 

− stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi z innego 

miejsca lub od innego nadawcy, niż oczekiwano, 

− brakuje nadawcy, 

− zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar, 

− zniekształconą powierzchnię, 

− fakt skierowania przesyłki nieznanego nadawcy bezpośrednio do danej osoby,  

np. z dopiskiem „do rąk własnych” lub „ otwierać osobiście przez adresata”, 

− zbyt dużą wartość naklejonych znaczków, 

− słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania listem, 

− tłuste plamy na kopercie lub opakowaniu, 

− zapach migdałów, marcepana, myszy, chemikaliów, 

− małe otwory/nakłucia w kopercie lub opakowaniu, 

− wystające odcinki drutów lub klamerek, 

− mocne opakowanie, 

− uszkodzenie przesyłki, 

− namacalnie wyczuwane kable/przewody, proszek, granulki lub substancja 

galaretowata, 

− z opakowania wysypuje się proszek lub inna substancja pylista, bądź też wycieka 

substancja. 

 

Jeśli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę: 

− nie dotykaj jej, nie wąchaj, 

− nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłką, 

− przesyłki nie wolno ściskać ani deformować, 

− jeśli wziąłeś przesyłkę do ręki to odłóż ją delikatnie na gładkiej i stabilnej 

powierzchni, 

− oddal się na odległość minimum 10 m, a w przypadku pomieszczenia po prostu je 

opuść i zamknij drzwi, 

− umyj dokładnie ręce, 

− jeśli możesz to ustal osoby mające kontakt z przesyłką, najlepiej sporządź listę tych 

osób i zgromadź je w jednym pomieszczeniu. Takie osoby nie powinny się z nikim 

kontaktować do czasu przybycia służb, 

− jeśli przesyłka została otwarta zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i 

klimatyzacyjne, a także (o ile to możliwe) przykryj przesyłkę folią lub innym 

materiałem w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się, 

− niezwłocznie powiadom Policję, 

− po przybyciu właściwych służb stosować się bezwzględnie do ich zaleceń. 

 

 

 

 



 

Strona 9 z 12 

 

3.6. Zamach terrorystyczny 

 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadom Policję, kierownika obiektu. 

Nie rozpowszechniaj informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki. 

 

Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane: 

− swoje nazwisko oraz numer telefonu, 

− rodzaj zagrożenia i wskazujące na nie przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez 

dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę), 

− adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, 

przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i 

dróg oddechowych). 

 

Zamachy terrorystyczne z użyciem urządzeń wybuchowych: 

− nie bagatelizuj, nie lekceważ informacji o zagrożeniu incydentem bombowym, 

− zwracaj uwagę na rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych i wyjść, 

− nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków, 

− nie pozostawiaj własnego bagażu bez opieki, 

− każdy przedmiot, z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, płyn, zapach, 

dźwięk, wysypuje się proszek, albo jeśli widzisz, że został pozostawiony przez szybko 

oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu uznaj za podejrzany, 

− nie dotykaj, a tym bardziej nie przemieszczaj podejrzanych pakunków, 

− jeśli widzisz „bombę, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej 

rażenia; nie używaj w jej pobliżu telefonu komórkowego, odbiorników fal radiowych, 

itp., 

− zachowaj spokój, 

− poinformuj wszystkich przebywających w pobliżu o zagrożeniu, jednocześnie starając 

się nie wywoływać paniki, poinformuj Policję lub/oraz służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo danego obiektu, do czasu przybycia Policji w miarę istniejących 

możliwości zabezpiecz zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki 

bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo, jak 

najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem, po drodze informuj o 

zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących 

się w jej stronę, 

− podczas opuszczania zagrożonego miejsca unikaj sąsiedztwa szklanych powierzchni 

tj. szklane sufity, ściany, 

− po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj się do wyjścia/poza 

strefę zagrożoną, 

− po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją więc bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy. 

 

• Jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz –nie uciekaj, przyjmij, jeżeli to 

możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną. 

• Staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą –to wzbudza agresję. 

• Nie odwracaj się tyłem do terrorysty. 

• Wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi –odpowiadaj po dłuższym namyśle. 

• Nie stawiaj oporu. 

• Nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny. 
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• Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z konkretnymi ludźmi 

–człowiekiem (personifikacja). 

• Staraj się zachować spokój, znajdź postawę pośrednią między agresją, pasywnością i 

uległością. 

• Nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, częste zadawanie 

pytań, gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty). 

• Pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby. 

• Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste. 

• Jeżeli jest to możliwe usuń /wyrzuć niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji 

zawodowej, które mogą spowodować agresję u terrorystów. 

• Stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku, 

możliwość skorzystania z toalety, udzielenie pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj 

kolejne. 

• Stawiaj sobie przyszłe cele –co będziesz robił po uwolnieniu, uzasadniające wolę 

przeżycia. 

• Staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową–myśl pozytywnie. 

• Staraj się dbać o higienę osobistą. 

• Pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca z terrorystami. 

• Nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów –kontroluj swoje reakcje. 

• Nie blokuj drogi ucieczki terrorystów. 

• Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia –
może to pomoc organom ścigania w dalszych działaniach. 

• Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów–możesz zostać 

uznany za terrorystę. 

• Połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi 

najlepiej na wysokości głowy. 

• Nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów. 

• Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniu, nawet 

jeżeli będą gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub dyskusją. 

• Nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących. 

• Po wydaniu polecenia wyjścia–opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie zatrzymuj się 

na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych. 

• Odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i odpowiedz jak znalazłeś się na 

miejscu zamachu), bądź jednak przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego 

terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona. 
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4. Numery telefonów alarmowych 
 

Numery telefonów alarmowych Uczelni, na które należy zgłaszać informacje w przypadkach 

wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. 

 

Osoba, która zgłosiła informację o zagrożeniu, jest zobligowana do wypełnienia i podpisania 

formularza informacyjnego dot. zagrożenia wg wzoru (Załącznik 1) oraz natychmiastowego 

przekazania go w formie papierowej do osób z poniższej tabeli. 

 

BUDYNKI DYDAKTYCZNE 
TELEFON 

ALARMOWY 

Siedziba Uczelni - Kampus Jutrzenki 

ul. Jutrzenki 135 

02-231 Warszawa 

509 837 861 

Kampus JAGIELLOŃSKA 

ul. Jagiellońska 82F 

03-301 Warszawa 

512 279 801 

Wydział Zamiejscowy w Płońsku 

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk 
608 954 294 

 

 

Pozostałe numery alarmowe: 

 

 

 

 

  

Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego 
112 

Policja 997 

Państwowa Straż Pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 

Centrum zarządzania kryzysowego 987 

Pogotowie energetyczne 991 

Pogotowie gazowe 992 

Pogotowie ciepłownicze 993 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 

Centrum Antyterrorystyczne 996 

Straż miejska w Warszawie 986 

Straż miejska w Płońsku 
23 663 13 20 

23 662 26 93 
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5. Załączniki do instrukcji 
 

Załącznik nr 1 

 

INFORMACJA O ZGŁOSZONYM LUB STWIERDZONYM ZAGROŻENIU DLA ZDROWIA 

LUB ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE 

UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ IM. H. CHODKOWSKIEJ 

 
 

RODZAJ ZAGROŻENIA 
(np. pożar, porażenie prądem elektrycznym, substancje chemiczne, katastrofa budowlana, podejrzana przesyłka, zamach terrorystyczny 

itp.) 

 

 

 

MIEJSCE ZAGROŻENIA 

 

 

 

DATA ZGŁOSZENIA LUB STWIERDZENIA ZAGROŻENIA 

 

 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAGROŻENIU 
(np. list, telefonicznie, elektronicznie, ustnie itp.) 

 

 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAGROŻENIE 
(imię i nazwisko, miejsce pracy, w przypadku studentów podać rok i kierunek studiów) 

 

 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 
(np. ewakuacja osób, zawiadomienie służb ratunkowych itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
czytelny podpis przekazującego informację 


