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I. Podstawy prawne opracowania: 
1. USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ.  

/DZ.U. Z 2016 R. POZ. 191 Z PÓŹN. ZM/  

2. USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.  

/DZ.U. Z 2013 R. POZ. 1340 Z PÓŹN. ZM/  

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH   

I ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE  OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

TERENÓW.  

/DZ.U. 2010 NR 109, POZ. 719 Z PÓŹN. ZM/ 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA  16 CZERWCA 

2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY 

ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.  /DZ. U. Z 2015 R. POZ. 

1422 Z PÓŹN. ZM/  

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  ADMINISTRACJI 

Z DNIA 16 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO 

ZAOPATRZENIA W WODĘ I DRÓG POŻAROWYCH. / DZ. U. 2009 R. NR 124, 

POZ. 1030 Z PÓŹN. ZM/  

6. PRAWO BUDOWLANE /DZ. U. 2018 R. POZ. 650 Z PÓŹN. ZM/ 

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE UZGADNIANIA 

PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ /DZ. U. 2015 R. POZ. 2117 Z PÓŹN. ZM/ 

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z 

DNIA 10 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA, 

JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STADIONY, NA KTÓRYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ 

MECZE PIŁKI NOŻNEJ. 

9. POLSKA NORMA PN-EN 13200-1:2005P OBIEKTY WIDOWISKOWE. CZĘŚĆ 

1: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WIDOWNI. 

 

10. PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK DLA TWORZENIA DOSTĘPNYCH 

STADIONÓW I POZYTYWNEGO DOŚWIADCZENIA MECZOWEGO UEFA I 

CAFE  – „DOSTĘP DLA WSZYSTKICH”. 
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2.Charakterystyka obiektu stadionu „OKS ODRA OPOLE”. 
 

Trybuna południowa : 

 Powierzchnia zabudowy: 5727 m2, 

  pow. użytkowa:  2863,76 m2  

Trybuna północna - zamknięta – nieużytkowana. 

 

Budynek klubowy: 

 Powierzchnia zabudowy F=442 m2. 

 Kubatura obiektu  K=2150 m3.  

Kategoria zagrożenia ludzi: 

Budynek klubowy - ZL III [4] - w budynku maksymalnie będzie 

przebywać do 50 osób nie będących jego stałymi użytkownikami. 

Obiekt w ostatnim okresie został wyremontowany (nowa elewacja). Na 

bieżąco są prowadzone badania instalacji użytkowych a także stanu 

obiektu budowalnego. Wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu a także gaśnice proszkowe typu ABC. 

 

Trybuna południowa - ZL I [4] - do 4318 osób maksymalnie. Trybuna 

podzielona na sektory wraz ze „spikerką” oraz pomieszczeniem 

technicznym – wyposażone w gaśnice proszkowe, w których znajdują 

się ppoż wyłączniki prądu.  

Główny ppoż wyłącznik prądu znajduje się przy toaletach.   

Pozostałe obiekty będą stanowić kategorie PM do 500 MJ/m2 [4]. 

 

     Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru [5] stanowią hydranty 

zewnętrzne zlokalizowane wzdłuż ul. Oleskiej – naprzeciwko wejść na 

stadion – ( przy Miejskich Wodociągach )– 2 szt. HN 80 nadziemne, przy 

wjeździe w ulicę Wodociągową, a także w ulicy Kusocińskiego w Opolu – 

 2 szt. na wysokości bram bocznych przy stadionie i na wysokości 
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„Basenu letniego”. Kolejne 2 szt. hydrantów nadziemnych na terenie 

Miejskich Wodociągów” -naprzeciwko Stadionu ODRY OPOLE. 

   Dojazd pożarowy stanowi ulica Oleska szerokości 7 m- z wjazdami 

przez bramy na stadion oraz ulica Kusocińskiego szerokości 4,5 m z 

wjazdami pod stadion przez dwie bramy. 

 

3. EWAKUACJA - WYMAGANIA TECHNICZNE. 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi [4] łączna szerokości wyjść 

ewakuacyjnych z obiektu musi posiadać w świetle iloraz 0,6 m na 100 

możliwych kibiców tj. 4318 osób. 

Na rzutach oznakowany bramy (wyjścia) służące do ewakuacji jako EW: 

 

EW - 1 – szerokość 400 cm - 600 osób (osoby ewakuowane przez płytę 

               stadionu), 

EW – 2 – szerokość 100 cm – 100 osób (osoby ewakuowane przez płytę 

                stadionu), 

EW – 3 – szerokość 210 cm - 300 osób(osoby ewakuowane przez płytę 

                stadionu),  

EW – 4 – szerokość 210 cm - 300 osób (osoby ewakuowane przez płytę  

                stadionu), 

EW – 5 – szerokość 210 cm - 300 osób, 

EW – 6 – szerokość 190 cm - 300 osób, 

EW – 7 – szerokość 480 cm - 800 osób, 

EW – 8 – szerokość 150 cm - 200 osób, 

EW – 9 – szerokość 150 cm - 200 osób, 

EW - 10 – szerokość 500 cm - 800 osób, 

EW – 11 – szerokość 220 cm - 300 osób, 

EW – 12 – szerokość 220 cm - 300 osób, 

EW – 13 – szerokość 220 cm - 300 osób. 
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      Łączna suma wyjść z obiektu pozwala przyjęcie założonej liczby tj. 

4318 

Rozłożenie osób ewakuowanych pokazano na rzutach. 

W celu ułatwienia - osoby ewakuowane oraz przeznaczone dla nich bramy 

zostały zaznaczone w tym samym kolorze.  

Ewakuacja została podzielona na 7 głównych kierunków ewakuacji, 

który zapewni możliwość zachowania wymogów określonych w WT [4]. 

 

 

4. WYMAGANIA PRZY PROWADZENIU EWAKUACJI. 

ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI ORAZ ZASADY 

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU. 

 

4.1. Wymagania ogólne. 

   Każdy pożar stwarza potencjalne zagrożenie dla człowieka ze względu 

na wywiązywanie się podczas pożaru dużych ilości ciepła, możliwość 

bezpośredniego oddziaływania płomieni, toksyczność substancji 

powstających podczas procesu spalania, zadymienie, utratę statyczności 

obiektu, niebezpieczeństwo wybuchu itp. Dlatego też należy pamiętać, że 

szybkość i umiejętność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

zadecydować może niejednokrotnie o życiu i zdrowiu ludzi znajdujących 

się w niebezpieczeństwie. Prowadzenie działań ewakuacyjnych ludzi, w 

sytuacji zagrożenia jest najistotniejszym zadaniem. Wiąże się to 

bezpośrednio z koniecznością przygotowania  teoretycznego i 

praktycznego pracowników obsługi Stadionu Miejskiego  „ ODRY 

OPOLE”  jak i osób przebywających na jego terenie. 

     W zależności od zagrożeń występujących w obiekcie, właściciel, 
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zarządca bądź użytkownik powinien określić sposoby postępowania w 

przypadku powstania pożaru, a przede wszystkim zasady organizacji 

ewakuacji indywidualnej i zorganizowanej, opracowując instrukcję 

postępowania na wypadek powstania pożaru będącego wyciągiem z 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje postępowania na 

wypadek powstania pożaru z wykazem telefonicznych numerów 

 alarmowych należy umieszczać w miejscach ogólnie widocznych: głównie 

w sekretariacie Stadionu „Odry Opole” oraz w pomieszczeniu 

„Dowodzenia” na stadionie przy organizacji imprez masowych, a z jej 

treścią zapoznać wszystkich pracowników ochrony poprzez szkolenie 

wewnętrzne i na bieżąco weryfikować opanowanie zasad postępowania w 

niej określonych. 

 

     Z analizy warunków ewakuacji wynika, że obiekt będący 

przedmiotem niniejszego opracowania – Stadion „ODRY OPOLE” 

spełnia obowiązujące w tym zakresie wymagania, ze wskazaniami 

określonymi na części graficznej. 

Jednak, mimo zabezpieczeń, reakcje osób przebywających w 

obiekcie w sytuacji zagrożenia   i problemy z tym związane są trudne 

do przewidzenia. Istotą odpowiedniej ewakuacji jest rozpoczęcie jej 

w odpowiednim momencie i w sposób zorganizowany. Wymaga to 

przygotowania personelu do realizacji tego zadania. Ewakuację ludzi 

należy rozpocząć  w sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie, a w 

szczególności w przypadkach powstania pożaru i jego 

niebezpiecznego rozprzestrzenienia się ( podpalenia krzesełek), 

silnego zadymienia podczas pożaru lub zauważenia dymu 

rozprzestrzeniającego się po obiekcie, bez możliwości stwierdzenia 

jego źródła oraz w każdej innej sytuacji  w której istnieje realne 

prawdopodobieństwo gwałtownego rozprzestrzenienia się pożaru i 
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odcięcia dróg ewakuacji.  

Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje bezpośrednio Zarządca 

obiektu lub wyznaczona przez niego osoba (Dowódca 

zabezpieczenia imprezy masowej) 

 

4.2. Zasady ewakuacji. 

Podczas prowadzenia ewakuacji należy pamiętać o : 

* zorganizowaniu ewakuacji – poza teren stadionu – osób nie 

zaangażowanych do bezpośredniej   akcji  ratowniczej,  a  w  pierwszej  

kolejności  osoby,  których  życiu  lub  zdrowiu  zagraża 

niebezpieczeństwo, 

* zapewnieniu osobom prowadzącym ewakuację maksymalnego   

bezpieczeństwa, 

* rozpoznaniu sytuacji przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru drogi 

ewakuacji, zgodnie ze  wskazaniami tablic informacyjnych, 

* sprawdzeniu przed zakończeniem akcji ewakuacyjnej,  czy w sektorach 

kibiców nie zostali ludzie, 

* bieżącej kontroli ilości osób ewakuowanych i ewakuujących oraz ich 

stanu zdrowia, 

* zakazie, wchodzenia, wynoszenia sprzętu  i tarasowania przejść, 

* zorganizowaniu ewakuacji mienia i zorganizowaniu jego ochrony, jeżeli 

utrudnia ono dostęp do źródła pożaru lub ułatwia rozwój ognia, 

* określeniu miejsca składowania ewakuowanego mienia w takiej 

odległości od budynku, aby  nie utrudniało to prowadzenia akcji przez 

straż pożarną, 

* zorganizowaniu służby porządkowej, 

* poinformowaniu dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej o aktualnej 

sytuacji, pozostaniu  do jego dyspozycji i zapewnieniu i utrzymania 

porządku w rejonie obiektu. 

W przypadku silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych należy 



9 

 

przemieszczać się jak najbliżej poziomu podłogi, gdyż w tej strefie w 

warunkach pożaru lotne produkty rozkładu termicznego występują w 

znacznie mniejszym stężeniu i temperaturze niż w wyższych partiach 

stadionu. Drażniące działanie na drogi oddechowe dymu można 

częściowo ograniczyć poprzez zastosowanie np. zwilżonej wodą 

chusteczki.  

     Do zabezpieczenia przed oddziaływaniem wysokiej temperatury należy 

używać różnego rodzaju kocy gaśniczych, ręczników zwilżonych wodą itp.                 

W przypadku odcięcia możliwości ewakuacji, należy   w ostateczności 

umieścić ewakuowanych w pomieszczeniu najdalej oddalonym od źródła 

ognia i temperatury.  

W  zależności  od  rozwoju  sytuacji  kierujący  akcją  ratowniczą  na 

stadionie   ma  do  dyspozycji 11 wyjść głównych z trybun , a  na  

poziomie  parteru  możliwość  wyjścia  na zewnątrz poza stadion - 2 szt. 

bram wyjściowych ( od ulicy Oleskiej ) oraz 2 szt. bram ewakuacyjnych  ( 

od ulicy Kusocińskiego).  

    Ewakuacja musi być rozpoczęta natychmiast po zauważeniu   pożaru  

i   stwierdzeniu   zagrożenia  dla  życia, zdrowia  osób  przebywających na 

Stadionie.  

     W zależności od rodzaju pożaru, szybkości jego rozprzestrzeniania się 

i stopnia zagrożenia jakie stwarza należy podjąć, przed przybyciem 

jednostki straży pożarnej, decyzję   o przeprowadzeniu ewakuacji części 

lub całego sektora kibiców, która należy do zarządcy lub Kierownika 

zabezpieczenia imprezy masowej, a w czasie jego nieobecności do osoby 

przez niego wyznaczonej, po dokonaniu oceny stopnia i rozmiaru 

istniejącego lub potencjalnego zagrożenia. 

 

4.3. Przeprowadzenie ewakuacji na Stadionie. 

      Przeprowadzenie ewakuacji polega na ,,usuwaniu ” ludzi z okolic 

miejsc zagrożonych pożarem lub rozprzestrzenianiem się dymów i gazów 
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w czasie palenia . 

        Zakres ewakuacji polega na : 

* przygotowaniu osób do opuszczenia poszczególnych sektorów 

Kibiców - informując ich krótko o zaistniałej sytuacji,  kierunku i 

sposobie opuszczenia stadionu, 

* prowadzeniu ewakuowanych pojedynczo lub w grupach i udanie się z 

nimi do wyznaczonych  miejsc ewakuacji, 

* wynoszeniu osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się przy 

pomocy różnego rodzaju  sprzętu, w tym również ratowniczego, 

* zapewnieniu ewakuowanym zorganizowanej opieki lekarskiej. 

       Właściciel, zarządca lub użytkownik, powinien na żądanie kierującego 

akcją ratowniczo-gaśniczą udzielić pomocy, udostępnić na czas 

niezbędny do działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki 

transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze,  a także przedmioty i 

urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym – powyższym 

zarządzeniom może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

     Przejęcie w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego 

nieruchomości, środków i przedmiotów wymaga pokwitowania. 

 

4.4.Porady dla Twojego bezpieczeństwa. 

Twoje bezpieczeństwo : 

W przypadku zagrożenia, pięć minut poświęcone przeczytaniu tych 

porad może okazać się dobrą inwestycją. 

Wyjścia ewakuacyjne : 

    Przy wyjściach z sektorów  są wyraźnie oznakowane szerokie wyjścia 

ewakuacyjne do  schodów prowadzących na zewnątrz stadionu, ale  w 

przypadku gęstego dymu możesz mieć trudności w ich zlokalizowaniu, a 

więc poświęć czas i policz ilość ławek do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego – taka wiedza może Ci potem pomóc, zorientujesz się, 

gdzie na Twoim sektorze są wyjścia ewakuacyjne i gaśnice. 
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Jeżeli stwierdzisz pożar : 

Jeżeli pożar jest bardzo mały, ugaś go i poinformuj o tym centralę 

pożarową, Zarządcę obiektu.  W innym przypadku zaś : 

- jeżeli jest to możliwe zawiadom pomieszczenie „spikera” lub Dowódcy 

zabezpieczenia imprezy masowej , 

- opuść sektor kibica lub budynek, jeżeli jest to możliwe, 

- jeśli musisz zostać w sektorze - zastosuj się do dalszych instrukcji. 

Jeżeli pożar powstał w Twoim sektorze. 

- opuść natychmiast sektor , 

- powiadom koleżanki i kolegów z sąsiednich sektorów, 

- przez wyjście ewakuacyjne wyjdź do bezpiecznej strefy  lub poza 

budynek. 

 

W razie ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego : 

- wyjdź najbliższym wyjściem ewakuacyjnym poza stadion, 

Wzywaj  pomocy.   

- jeżeli na sektorze jest duże zadymienie poruszaj się jak najbliżej podłogi 

– jest tam najwięcej  świeżego powietrza, 

- skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, 

- jeżeli wyjście jest zablokowane – skieruj się do innego wyjścia 

ewakuacyjnego lub zejdź w kierunku murawy do bramy prowadzącej na 

murawę lub wzdłuż ogrodzenia murawy – kieruj się do wyjść przy budynku 

biurowym „Odry Opole”. 

 

Jeżeli wymagasz szczególnej opieki : 

Jeżeli w związku z prowadzoną akcją ratowniczego-gaśniczą doznałeś(aś) 

jakiegoś urazu wewnętrznego lub zewnętrznego, natychmiast powiadom o 

tym kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.  

 

PAMIĘTAJ ! 
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Większość ofiar powodują dymy i trujące gazy pożarowe, a nie płomienie. 

Zawsze poruszaj się blisko podłogi jeżeli jest obecny dym. Nigdy przy 

prowadzeniu akcji przez kierującego, nie rób nic na własną rękę. 

 

To się Tobie nigdy może nie przydarzyć : 

Być może nigdy nie będziesz musiał korzystać z tych rad, ale zawsze 

powinieneś być uprzedzony co do niespodziewanych zdarzeń lub  

sytuacji.  

     Zwróć zawsze uwagę na wyjścia ewakuacyjne i schody prowadzące na 

zewnątrz Stadionu. Nie zawsze przy ewakuacji będzie to droga którą 

wchodzi się na Stadion i poszczególne sektory Kibiców. 

 

4.5. Podstawowe obowiązki pracowników. 

4.5.1.Wszyscy pracownicy  Stadionu „ODRY OPOLE”  są zobowiązani : 

a/ dbać o stan zabezpieczenia ppoż. na zajmowanym stanowisku 

pracy, 

b/ wykonywać polecenia przełożonych i  inspektora  ochrony ppoż. w 

zakresie podporządkowania się wymogom przepisów 

przeciwpożarowych, 

c/ brać udział w szkoleniu przeciwpożarowym, 

d/ nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci  elektrycznej 

maszyn i urządzeń oraz przenośnych urządzeń grzewczych, a także 

niewygaszonych papierosów itp., 

e/ informować Zarządcę lub swoich przełożonych o stwierdzonych 

nieprawidłowościach w zabezpieczeniu ppoż. stadionu i stref Kibica, 

f/ brać udział  w akcjach  ratowniczych  w wypadku  pożaru  lub innej 

klęski żywiołowej, podporządkowując się w tym zakresie dowódcy akcji 

ratowniczej, 

g/ dopilnować, aby osoby postronne przebywające na terenie  

Stadionu ODRY OPOLE stosowały się do przepisów ppoż. i 
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obowiązujących zasad. 

 

Pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko zobowiązani są znać :  

- zasady postępowania w przypadku powstania pożaru , 

- miejsca , w których rozmieszczono podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

umiejętność posługiwania się tym sprzętem , 

- zasady działania technicznych środków zabezpieczeń 

przeciwpożarowych , 

- warunki przeprowadzania sprawnej ewakuacji osób i mienia , 

 

4.5.2.  Obowiązkiem Zarządcy STADIONU ODRY OPOLE  jest : 

 

a/ zapewnienia przestrzegania przepisów ppoż. i instrukcji, 

b/ zapewnienie ppoż. wymagań budowlanych, instalacyjnych i 

technologicznych, 

c/ wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki 

gaśnicze zgodne z ustalonymi  zasadami, 

d/ zapewnić  osobom  przebywającym  w  obiekcie  bezpieczeństwo  i  

możliwość  ewakuacji  poprzez : 

   - czytelne i zgodne z PN oznakowanie znakami ewakuacyjnymi, 

   - wyposażenie w światła bezpieczeństwa (awaryjne i ewakuacyjne), 

   - wdrożenie “Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” szczególnie w 

     zakresie obowiązków   i  procedur postępowania w przypadku   

     zagrożenia, 

e/ przygotować obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej, 

f/ zaznajamiać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi m.in. 

poprzez organizowanie szkoleń ppoż. wstępnych i podstawowych 

 

4.5.3. Obowiązkiem sprzątaczek jest : 
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a/ utrzymanie czystości poprzez systematyczne usuwanie popielniczek, 

śmieci oraz odpadków z   przydzielonych do sprzątania pomieszczeń i 

sektorów Kibiców, 

     b/ opróżniać pojemniki na odpadki z papieru i makulatury, usuwając ich 

        zawartość do   zasobników pod budynkiem ( także w toaletach), 

c/ sprawdzać  po  zakończeniu  pracy,  czy  są  wygaszone  światła,  

wyłączone  urządzenia  elektryczne zakręcone krany itp., 

e/ składać w ustalonych miejscach przyrządy do sprzątania oraz środki 

sanitarne i higieniczne, 

f/ zamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy i umieszczać klucze w 

ustalonych miejscach. 

f) informować zarządcę obiektu o występujących awariach, usterkach i 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń, instalacji 

 ( oświetlenia, wodnej, kanalizacyjnej),  drzwi wyjściowych i bram 

ewakuacyjnych  itp.  
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ZAŁĄCZNIKI: 
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA  STADIONU „ODRA OPOLE”- ul. Oleska 51. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi 
zmianami) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109. poz.719, ) wprowadza się do stosowania 
niniejszą Instrukcję. 
 

I. ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE. 
 

1. Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie lub uzyskał informację o pożarze (innym zagrożeniu) obowiązany jest 
zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować : 
a/ współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia . 
b/ z najbliższego aparatu telefonicznego 
* co się pali lub jakie jest inne zagrożenie PSP  we OPOLU  Tel.112, 998, 4002000 ,  4223446. 

Po uzyskaniu połączenia należy wyraźnie podać : 
* gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu 
* czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane 

* numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko 

UWAGA ! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła  

                   zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia. 
W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) należy alarmować : 
 

Państwową Straż Pożarną  tel.  998 ,112 lub  4002000, 4223385 

Pogotowie Ratunkowe  tel.  999,112  lub  4545288 

Pogotowie Policji  tel.  997,112  lub  4222540,4545001 

Pogotowie Gazowe  tel.  992  lub  4570515, 4567480-90 

Pogotowie Energetyczne tel.  991  lub 4545056, 4545471 

Pogotowie Wod.-Kanaliz. tel.  994  lub 4544921 
 

II. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA. 

 
1. Bezpośrednio po zaalarmowaniu Straży Pożarnej pracownik ochrony Stadionu powinien oczekiwać przed obiektem na 

przybycie jednostek straży pożarnej w celu przekazania szczegółowych informacji o zaistniałym zdarzeniu, lokalizacji 
wyłączników i możliwości wyłączenia prądu lub gazu itp. 

2. Równocześnie z alarmowaniem, straży pożarnej należy udzielić pomocy poszkodowanym. Jeżeli źródło ognia lub innego 
zagrożenia zostało zlokalizowane na trybunach i ma niewielkie rozmiary, należy podjąć próbę zlikwidowania go przy 
pomocy dostępnych środków, to jest podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych. Przed rozpoczęciem akcji 

gaśniczej należy pamiętać o konieczności wyłączenia spod napięcia pomieszczeń   i urządzeń objętych pożarem. 
3. W przypadku gdy zdarzenie stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi należy niezwłocznie przeprowadzić ewakuację 

wszystkich osób   z budynku. 
 Wchodząc do stref zadymionych należy przyjmować pozycję pochyloną, jak najniżej podłogi. 

4. W przypadku braku możliwości poruszania się w obrębie wyjść stadionowych , należy kierować się do wyjścia na murawę 
lub wyjść obok „budynku stadionowego”-wzdłuż ogrodzenia murawy. O fakcie odcięcia od wyjść ewakuacyjnych należy 
natychmiast możliwymi sposobami powiadomić ekipy ratownicze. 

5. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, akcją kieruje 

Kierownik Imprezy Masowej (z pom. tzw. „spikerki’) lub osoba upoważniona. Po przyjeździe jednostek dowodzenie 
przejmuje funkcjonariusz PSP. Kierownik akcji ratowniczej, upoważniony  z mocy cytowanej powyżej ustawy do między 
innymi : 
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a)/ zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia- w części lub na całym Stadionie. 

b)/ wstrzymania komunikacji oraz wprowadzenia zakazu przebywania osób trzecich w obrębie miejsca objętego  
    działaniami, 
c/) przejęcia w użytkowanie na czas niezbędny do działania ratowniczego przedmiotów i urządzeń przydatnych w tym 
    działaniu, 
d)/ żądania niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych oraz osób   fizycznych, 

e/) odstąpienia w czasie działań od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne. 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Osoby nie przestrzegające postanowień przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,   w 

tym niniejszej Instrukcji, podlegają sankcjom określonym w Kodeksie Pracy, Kodeksie 

Wykroczeń, Kodeksie Karnym oraz sankcjom wewnętrznym.  

 

OPOLE   dnia ...............                                                             Zatwierdzam : 

                                                                                                 …………………….          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Z Ę Ś Ć  
 
 

G R A F I C Z N A 


