
Załącznik nr 2  

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

 
1. Podstawowe obowiązki pracowników ochrony w przypadku otrzymania wiadomości o 

podłożeniu materiałów wybuchowych na terenie, gdzie odbywa się impreza: 

 natychmiastowe powiadomienie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz dyżurnego oficera 

Policji pełniącego nadzór nad imprezą, 

 natychmiastowe nawiązanie kontaktu z organizatorem/kierownikiem  

ds. bezpieczeństwa oraz osobą prowadzącą imprezę /konferansjerem, 

 wezwanie /przez ogłoszenie komunikatu – z wykorzystaniem nagłośnienia – lub urządzeń 

głośno mówiących – o przerwaniu imprezy ze względów  

np. technicznych/ uczestników imprezy, ekipy technicznej i obsługi do spokojnego 

opuszczenia terenu imprezy, 

 wskazanie, zarówna gestykulacją jak i przy wykorzystaniu nagłośnienia – kierunku 

ewakuacji, 

 powtarzanie apelu o zachowaniu spokoju podczas ewakuacji, 

 otwarcie wszystkich wyjść w celu szybkiego opuszczenia terenu imprezy, 

 zapewnienie drożności dróg i przejść ewakuacyjnych, 

 udzielenie pomocy podczas ewakuacji osobą niepełnosprawnym, starszym, kobietom lub 

innym osobą potrzebującym pomocy, 

 sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy imprezy opuścili teren imprezy oraz obszar 

bezpośredniego do niego przylegający, 

 zabezpieczenie powyższego terenu przed wejściem osób nieuprawnionych  

do czasu przybycia odpowiednich służb, 

 wykonanie innych czynności zleconych przez Policję. 

 

2. Podstawowe obowiązki pracowników ochrony w przypadku powstania pożaru: 

 niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej, kierownika ds. bezpieczeństwa, organizatora 

i Policji, oraz jednostki straży pożarnej,  

 niezwłoczne skontaktowanie się z osobą prowadzącą imprezę oraz służbami technicznymi 

/elektryk, konserwator, itp./, 

 przystąpienie do zabezpieczenia terenu, na którym powstał pożar oraz ewentualnie do 

akcji gaśniczej, 

 wykonanie poleceń dowodzącego akcją gaśniczą, 

 zapewnienie drożności dróg i wejść ewakuacyjnych, 

 w zależności od rozwoju sytuacji, przy zarządzeniu ewakuacji, wskazanie uczestnikom 

imprezy kierunku wyjścia, nakazanie opuszczenia obiektu, udzielenie pomocy 

uczestnikom imprezy podczas ewakuacji i osobo poszkodowanym, 

 wezwanie pracowników pogotowia ratunkowego do udzielenia pomocy osobom 

poszkodowanym, 

 przystąpienie do ewakuacji mienia z terenu imprezy, 

 zabezpieczenie teren imprezy przed wejściem osób nieuprawnionych. 

 

 

 



3. Podstawowe  obowiązki pracowników ochrony w przypadku zbiorowego  
zakłócenia porządku: 

 natychmiastowe powiadomienie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz Policji, 

 natychmiastowe skontaktowanie się z przedstawicielem organizatora oraz osobą 

prowadzącą imprezę /konferansjerem/, 

 wykorzystanie nagłośnienia lub urządzeń głośnomówiących do wezwania uczestników 

imprezy zakłócających jej ustalony przebieg do zachowania porządku i spokoju, 

 wprowadzenie w koniecznych przypadkach sił ochrony w rejon objęty zakłóceniem 

porządku - w celu wyprowadzenia z terenu imprezy osób naruszających swym 

zachowaniem regulamin imprezy bądź regulamin obiektu, 

 apelowanie do pozostałych uczestników imprezy o zachowanie spokoju  

i porządku, 

 zabezpieczenie do końca imprezy terenu /obszaru/, na którym wystąpiło zakłócenie 

porządku, 

 zachowanie drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, dla potrzeb ewentualnej ewakuacji 

uczestników imprezy, 

 nadzorowanie przebiegu ewakuacji poprzez kierowanie uczestników imprezy  

do wyjść, udzielanie im niezbędnej informacji i pomocy, 

 dozorowanie mienia należącego do właściciela obiektu, organizatora  

i uczestników imprezy, 

 wykonywanie innych poleceń Policji. 

 

4. Podstawowe obowiązki pracowników ochrony w przypadku powstania zbiorowej 

paniki: 

 natychmiastowe powiadomienie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz dyżurnego oficera 

Policji, 

 natychmiastowe nawiązanie kontaktu z organizatorem /kierownikiem  

ds. bezpieczeństwa/ oraz osobą prowadząca imprezę /konferansjerem/, 

 wezwanie /poprzez ogłoszenie komunikatu - z wykorzystaniem nagłośnienia lub 

urządzeń głośno mówiących - o przerwaniu imprezy ze względów  

np. technicznych i wezwanie wszystkich uczestników zawodów do spokojnego 

opuszczenia terenu imprezy, 

 wskazanie, zarówno gestykulacją jak i przy wykorzystaniu nagłośnienia – kierunku 

ewakuacji, 

 powtarzanie apelu o zachowanie spokoju podczas ewakuacji, 

 otwarcie wszystkich wejść w celu umożliwienia szybkiego opuszczenia terenu imprezy, 

 zapewnienie drożności dróg i przejść ewakuacyjnych, 

 udzielenie pomocy podczas ewakuacji osobom niepełnosprawnym, starszym, kobietom, 

dzieciom lub innym oczekującym pomocy, 

 zabezpieczenie powyższego terenu przed wejściem osób nieuprawnionych do czasu 

przybycia odpowiednich służb, 

 wykonanie innych czynności zleconych przez Policję. 
 

 

 


