
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIM CHEMICZNY

Decyzjanr 4412018
Dziekana W y dzialu Chemiczne go

z dnia24 vrrzesnia2}lg r.

w sprawie zorganizowania i przeprowa dzenia lwiczefir z zakresuewakuacji budynk6w
Wydzialu Chemicznego

Na podstawie 
! 63 ust. I pkt 11 Statutu PW oraz g 3 pkt 5 zarzqdzenia nr 5612014RektoraPW z dnia 15 wze$nia iot+ r. w sprawie zapewnieniibezpiecz*rt*u wobiektachi na terenach Politechniki warszawskiej ustala rig, .o *ifpu;r,

$ 1
Powoluje sig zesp6l odpowiedzialny za przygotowanie cwiczei ewakuacyjnych budynk6wwydzialu chemicznego n? wypadek *yrtqpirniizagrozenia, w sklad kt6rego wchodzq:1) Marek Hoffrnan - specjalista ds' ochrony przeciwpo2arowej - firma zewngtrzna(kierownik);2) Agnieszka wisniewska - Pelnomocnik oii.t *u is. Bezpiec zenstwaHigieny pracy i Nauki -dow6dca.

$ 2
zor ganizow ani e iwi czeri- ewakuacyj nych ma na c elu pr akty c zne sprawdzeni e :1) reakcji i zachowania ludzi przebyvvajqcych w uuaynt" na wypadek zagrozenia i ogloszeniaalarmu;
2) funkcjonowania system6w bezpieczeftstwa przeciwpozarowego, dr6g i drzwi ewakuacyjnych;3) dzialania kadry pedagogicznej, dow6dcy ewakuacSi i koordynator6w jako os6b czynnie
.. uczestniczqcych w ewakuacji budynk6w w przypadkizagrozenia;

4) obowi4Tuj4cych procedur na wypadek sytuacji krl4ycznych.

$ 3
Do obowi4zk6w kierownika dwiczeri nale|y:
1) nadzlr merytoryczny dokument6w dotyc zqcychewakuacji budynk6w wydzialu

Chemicznego;
2) uczestnictwo w pr6bnych ewakuacj ach budynk6w w y dzialuchemicznego.

$ 4
Do obowi4zk6w dow6d cy lwiczeh nale|y :
1) przygotowanie do 6wiczef budynk6w wydzialu chemicznego, sprawdzenie dro7nosci dr6gewakuacyjnych;
2) zoryanizowanie i przeprowadzenie szkolef dla koordynator6w;
3) opracowanie instrukcji postgpowania na wypadek ogioszenia alarmu ewakuacyjnego;
4) zapewnienie niezbgdnego sprzEtu potr-gbnego do przepr owadzeniaewakuacji;
5) powiadomienie Komendy Miejsliej ransiwowej Strazy p"r"t".:, rmp;ktoratu ochronyPrzeciwpozarowej PW oraz Strazy Akademickiej nw o terminach planowanych ewakuacjibudynk6w Wydzialu Chemicznego ;
6) zapoznanie pracownik6w, doktorant6w, student6w z Instrukcjami postEpowania na wypadekogloszenia alarm6w ewakuacyjnych budynk6w wydzialu cherniczn.go.'



$ s
cwiczenia z ewakuacji zostanq zorganizowane na terenie wewnEtrznym politechniki
Warszawskiej.

$ 6
wszyscy pracownicy wydzialuchemicznego bgd4cy na terenie Gmachu, w kt6rym prowadzonesq dwiczen ia, maj qobowi4zek czynne go uczestnictwa.

$ 7
Kadra kierownicza 

.or?z' pracownicy dydaktyczni odpowiad,ajq za ewakuacjg student6w( z kt6rymi majq zajgcia w tym clasie; z budynku ,ru wypadek zaistniaNego alarmusygnalizui 4c ego zagr ozenie na terenie wydzialu chemiczn"so.

$ 8
Kompletn4 dokumentacjg z przygotowari 

_i _ przebiegu ewakuacji budynk6w wydziaNuchemicznego nalezy przedstawiS w-terminie 21 dni od zaio(tczeniaciiczef ewakuacyjnych.

$ e
zesp6l odpowiedzialw za przygotowanie lwiczeh ewakuacyjnych zostaje powolany na okresod dnia 26 vnzeSnia2}lS r. do dnia 3l grudnia 20lg r.

$ 1 0
Decyzja wchodzi w Lycie z dniempodpisania.

DZIEKAN
Wydzialu Chemicznego

t l
Prof. dr hab. itz.WlaXffiw Wieczorek


