
PROTOKÓŁ 

W dniu 09.10.2012 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w 

Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie ewakuacji : mgr Krzysztof Suchorab - Społeczny Inspektor Pracy 

Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: 

1. mgr inż. Sławomir Krawulski - Inspektor ochrony przeciwpożarowej 

 

I. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI OGÓLNEJ OBIEKTU, TAKIE JAK: 

1. Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne obiektu. 

2. Warunki ewakuacji. 

3. Oznakowanie obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i ewakuacyjnymi, 

miejsca umieszczenia gaśnic. 

4. Miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu i 

gazu. 

5. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe. 

II. SPRAWDZENIE WARUNKÓW I ORGANIZACJI EWAKUACJI 

1. Prawidłowość ogłoszenia alarmu i rozpoczęcia ewakuacji - sposób przekazania informacji 

pracownikom, uczniom oraz jej prawidłowość: 

a) sygnał alarmowy wyraźnie różni się od sygnałów stosowanych do ogłaszania przerw w 

zajęciach i jest wszędzie dostatecznie słyszalny (trzy następujące po sobie 10 s dzwonki) 

2. Ocena zachowania się pracowników, nauczycieli, uczniów po ogłoszeniu ewakuacji - zgodność 

postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość 

pozostawiania pomieszczeń i prowadzenia ewakuacji, znajomość wyznaczonego miejsca: 

a) na drogach komunikacyjnych wyznaczonych do ewakuacji panowała dyscyplina, nie było 

oznak paniki, 

b) pracownicy pedagogiczni - nauczyciele podczas całej ewakuacji starali się zapewnić 

równomierny strumień ewakuowanych, 

c) wszystkie pomieszczenia zostały zamknięte, lecz nie na klucz, 

d) wszystkie dzienniki lekcyjne zostały zabrane przez nauczycieli klas, 

e) wszyscy pracownicy oraz uczniowie zostali ewakuowani do wcześniej wyznaczonego i 

znajdującego się w bezpiecznej odległości od szkoły (ok. 50m) miejsca zbiórki. 

3. Ocena zachowania pracowników, nauczycieli, uczniów po ewakuacji w wyznaczonych miejscach 

- sprawdzenie stanu osób ewakuowanych, ewidencja osób brakujących: 

a) w miejscu zbiórki panował ład i porządek, nie stwierdzono oznak paniki lub złego 

samopoczucia, 

b) w czasie 4 minut od momentu zebrania się miejscu ewakuacji dokonano sprawdzenia 

stanu osobowego oraz ewidencji osób brakujących, 

c) uczniowie - ewakuowano 434 uczniów, 

d) pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi - ewakuowano 45 pracowników 

pedagogicznych oraz 8 pracowników obsługi, na ogólną liczbę pracowników 53, 

e) w sumie ewakuacja objęła 487 osób. 



4. Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji - prawidłowość 

sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, znajomość ilości osób ewakuowanych: 

a) osoby odpowiedzialne (Mirosław Drumiński, Tadeusz Zabłotny) dokonał oględzin 

wszystkich pomieszczeń na terenie placówki pod kątem sprawdzenia, w jakim stanie 

zostały pozostawione oraz czy ktoś w nich nie pozostał. 

5. Czas trwania ewakuacji w poszczególnych etapach: 

a) od godz. 1110 do godz. 1117 - 7 minut (opuszczenie budynku i przybycie do wyznaczonego 

miejsca zbiórki ostatniej osoby),  

b) od godz. 1120 do godz. 1324 - 4 minut (sprawdzenie stanu osobowego oraz ewidencja osób 

brakujących), 

c) od godz. 1125 do godz. 1130 - 5 minut (oględziny wszystkich pomieszczeń na terenie 

placówki pod kątem sprawdzenia, w jakim stanie zostały pozostawione oraz czy wszyscy 

opuścili budynek szkoły). 

6. Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji - zauważone nieprawidłowości, utrudnienia w ewakuacji: 

a) nieliczni uczniowie nie stosowali się do zaleceń osób prowadzących akcję ewakuacyjna. 

 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

 

 

Osoba dokonujące oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji - 

własnoręczny podpis: 

 

1. mgr inż. Sławomir Krawulski - Inspektor ochrony przeciwpożarowej  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................................................  
podpis z podaniem imienia i nazwiska 

sporządzającej sprawozdanie 

................................................................................... 
podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby 

dyrektora placówki oświatowej  

 


