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……………………. dnia ……………… 

 

 

PROTOKÓŁ 

z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. 

Nazwa obiektu: 

 
 

Adres: 

 
 

Data ćwiczeń: .................................................;    godz.: ............................  

Czas trwania ewakuacji: ……………… 

Organizator: 

 
 

1. W ewakuacji uczestniczyło: …………….… osób, w tym:  

- ………….…..… dzieci, podopiecznych, 

- ………………... nauczycieli, opiekunów grup, 

- ……………...… pracownicy, 

- ………………... użytkownicy/klienci. 

2. Charakterystyka obiektu: 
a) ilość kondygnacji: .......................................; w tym podziemnych: 

......................................... 

b) ilość wyjść ewakuacyjnych w obiekcie: ………………………………………………….. 

3. Sposób ogłoszenia ewakuacji: (wykorzystanie urządzeń alarmowych, nagłośnienia, sygnał 

alarmowy, inny sposób) 

 
 

4. Przyjęte założenia do ewakuacji: 

a)  miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób: .......................................................................... 

b) kierujący akcją ewakuacyjną: ………………………………………………………………. 

c) ewakuacja całości / części budynku,*. 

5. Zachowanie personelu.  
a) znajomość zadań na wypadek ewakuacji: tak / nie *, 

b) wszyscy postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań: tak / nie *, 

c) utrzymanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniającego zachowanie spokoju w 

grupie:  skuteczne / mało skuteczne / nieskuteczne  *, 

d) podopieczni pod nadzorem opiekunów opuścili pomieszczenia i udali się na miejsce 

zbiórki dla ewakuowanych: tak / nie / nie dotyczy *, 

jeśli nie, to opisać sytuacje  

 
 

e) otoczenie opieką ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu:  

pełne / częściowe / niedostateczne  *, 
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*    niepotrzebne wykreślić. 

f) ocena zachowania personelu, sposobu wykonania powierzonych zadań  

 

 
g) na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych (wszyscy pracownicy mający 

pod opieką uczniów/użytkowników złożyli kierującemu działaniami ewakuacyjnymi informację 

z przebiegu działań oraz składu osobowego uczniów/użytkowników): tak / nie  *, 

h) zabezpieczono podstawową dokumentację : tak / nie  *, 

i) znajomość zasad alarmowania i ogłoszenia ewakuacji: tak / nie  *. 

 

6. Zachowanie ewakuowanych: 
a) czy pojawiły się osoby, u których stwierdzono oznaki paniki: tak / nie  *, 

b) czy zachowania te rozszerzyły się na innych : tak / nie  *, 

c) czy stosowano się do poleceń prowadzących ewakuację : tak / nie/ *, 

d) czy znane były instrukcje na wypadek pożaru i ewakuacji: tak / nie  *, 

e) ocena zachowania ewakuowanych: 

 

 
 

7. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji obserwowali przedstawiciele: 

……………………………………………………………………………………… 

8. Współdziałanie: 

a) ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzono w obecności jednostek PSP / OSP / Policji / 

Straży Miejskiej/ PRM (jeżeli inne - wpisać jakie) * , 

b) znajomość zasad powiadamiania służb ratowniczych: właściwa / poprawna / niewłaściwa  

*, 

c) przekazanie informacji dowódcy jednostki PSP/OSP o efektach ewakuacji: właściwa / 

poprawna / niewłaściwa  *, 

d) zastosowanie się do poleceń kierującego akcją ratowniczą: pełne / częściowe / 

niedostateczne, *, 

e) ocena współdziałania (opisać): 

 

 
 

9. Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonej ewakuacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzający: …………………………………. 

Zapoznano: 


