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Długi tytuł prezentacji 
w dwóch wierszach

Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość 

zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego 

modelu tekstu. 

Zasady zachowania
w sytuacji zagrożenia
w budynku Wydziału
Filologicznego UŁ



Cel prezentacji

W trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo i komfort Dział Administracji 
Wydziału Filologicznego UŁ pragnie omówić istotne kwestie dotyczące:

• ewakuacji w sytuacji zagrożenia,
• zakazu palenia na terenie Wydziału,
• segregacji śmieci.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poruszaną tematyką i stosowanie się 
do wskazówek zawartych w tej prezentacji.

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

www.filolog.uni.lodz.pl
facebook.com/filolog.ul
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O budynku

Gmach Wydziału Filologicznego UŁ ma powierzchnię ponad 20 tys. metrów kwadratowych i składa się
z 6 kondygnacji.

W budynku znajdują się: 194 pokoje pracownicze, 112 sal wykładowych oraz 5 auli. Mieszcząca się
na 3 kondygnacjach biblioteka zajmuje powierzchnię 966,45 metrów kwadratowych.

Budynek jest użytkowany przez ok. 4100 użytkowników.



Budynek posiada:

01.   Instalację tryskaczową
uruchamianą w miejscu pojawienia się ognia

02.   Kurtyny dymowe
opuszczające się automatycznie, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu

Wyposażenie budynku
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Budynek posiada:

03.   Drzwi przeciwpożarowe
zamykające się automatycznie w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ognia oraz wydzielenia bezpiecznej 
drogi ewakuacyjnej

04.   Oświetlenie ewakuacyjne
zapalane automatycznie w momencie zagrożenia

Wyposażenie budynku
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Budynek posiada:

05.   Oznaczenia dróg ewakuacyjnych
mające za zadanie wskazać najkrótszą drogę bezpiecznego opuszczenia budynku

06.   Wyznaczone miejsca zbiórki
oznaczone za pomocą tablic umiejscowionych na terenie parkingu 
od strony ul. Pomorskiej i ścieżki rowerowej w stronę parkingu studenckiego. 
Miejsca zbiórki pomagają udrożnić drogi dojazdowe dla samochodów 
straży pożarnej i pogotowia

Wyposażenie budynku
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Drogi i wyjścia ewakuacyjne

Istnieje 5 dróg oraz dodatkowe 4 wyjścia 
ewakuacyjne:

• Klatki schodowe nr 1;2;3;4;5 prowadzące 
do wyjść na poziomie -1 (na zdjęciu z 
prawej)

• Wyjście główne, 
• Wyjście boczne z budynku,
• Wyjście boczne usytuowane w korytarzu 

przy salach nr 0.09/0.11 
• Uwaga! Aula A1 posiada własne wyjście 

ewakuacyjne w górnej części 
pomieszczenia.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - §17 pkt.2 :

„W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, 
w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz 
warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 
rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”.

W chwili zauważenia zagrożenia (np. wybuchu pożaru) należy wcisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy, co 
spowoduje załączenie alarmu II stopnia, w wyniku czego nastąpi włączenie sygnału dźwiękowego, zamknięcie drzwi 
przeciwpożarowych oraz opuszczenie kurtyn dymowych. W przypadku alarmu II stopnia sygnał pożarowy jest 
przesyłany bezpośrednio do straży pożarnej (system podłączony jest do monitoringu pożarowego w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi).

UWAGA: Sygnał dźwiękowy słyszalny jest tylko w strefie, w której załączony został alarm II stopnia (nie obejmuje 
całego budynku)! Instalacja tryskaczowa uruchamiana jest wyłącznie w miejscu rozpoznanego zagrożenia. 

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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W celu sprawnego przeprowadzenia ewakuacji wyznaczone są osoby przeszkolone, wyposażone w kamizelki 
odblaskowe. Na każde piętro wyznaczone są po 2 osoby ewakuujące, które koordynują sprawne opuszczanie budynku.

UWAGA: Nie korzystaj z windy w czasie pożaru. Jeśli w trakcie zagrożenia utkniesz 
w windzie, nie panikuj. 

Podczas ewakuacji windy automatycznie zjeżdżają na poziom -1, a drzwi otwierają się 
samoczynnie.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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W momencie usłyszenia sygnału alarmującego lub dźwięku zamykających się drzwi przeciwpożarowych należy 
kierować się do wyjść ewakuacyjnych w celu bezpiecznego opuszczenia budynku.

UWAGA: 
• Nie czekaj na osobę ewakuującą, aby dopytać, co się dzieje!
• W trakcie ewakuacji zabierz tylko istotne rzeczy znajdujące się pod ręką 

i staraj się jak najszybciej opuścić  budynek.
• Nie biegnij do szatni po płaszcz, nie wracaj po torebkę do pokoju, nie pakuj 

książek i zeszytów. Każda minuta jest bezcenna. Sprawna ewakuacja może 
uratować Ci życie.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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W celu bezpiecznego opuszczenia budynku należy udać się do najbliższej drogi ewakuacyjnej, zejść na poziom 0 lub -1 
do wyjścia prowadzącego na zewnątrz, udać się do punktu zbiórki lub oddalić się od budynku na bezpieczną odległość, 
udrażniając drogę przejazdu straży pożarnej. 

W przypadku utraty orientacji w terenie korzystaj z oznaczeń ewakuacyjnych rozmieszczonych w budynku.

Opuszczając salę dydaktyczną lub pokój pracowniczy, pozostaw klucz w drzwiach 
po zewnętrznej stronie.

UWAGA: 
• Zabrania się łamania zasad obowiązujących podczas ewakuacji tylko ze względu 

na fakt, że są to nasze ostatnie zajęcia i przy okazji możemy oddać klucz na recepcji.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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• Jeśli podczas zagrożenia przebywasz w centralnej części budynku, skieruj się do najbliższej drogi ewakuacyjnej, 
energicznym ruchem pchnij listwę otwierającą drzwi przeciwpożarowe i zejdź schodami na sam dół w celu 
bezpiecznego wydostania się z budynku,

• Jeśli zostaniesz uwięziony w strefie ognia i nie będzie możliwości wydostania się z budynku, 
postaraj się przedostać do pomieszczenia z drzwiami o podwyższonej odporności (drzwi 
kolorowe, np. na 3. piętrze - koloru niebieskiego, na 2. piętrze - zielonego). Następnie 
zadzwoń pod numer 42 664 51 06, podaj numer sali, w której przebywasz, i krótko opisz 
sytuację, np. 
- Ogień odciął mi drogę ewakuacji, jestem uwięziona na 2. piętrze w sali 2.02.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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Pamiętaj:
w momencie zagrożenia najważniejsza jest ochrona życia.

• Zachowaj spokój,
• Nie wyskakuj przez okno, na dach,
• Nie chowaj się w toalecie,
• Dbaj o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

• Nie zastawiaj wyjść ewakuacyjnych meblami, bo to fajne miejsce do posiedzenia. Każda przeszkoda może 

spowodować przewrócenie się osoby opuszczającej budynek, narażając ją na zdeptanie przez tłum,

• Słuchaj komend wydawanych przez osoby ewakuujące,
• Sprawnie i bezpiecznie opuść budynek.

Zachowanie w sytuacji zagrożenia
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Program segregacji odpadów

W ramach ochrony środowiska Wydział Filologiczny przystąpił do programu segregacji odpadów. Na każdej
kondygnacji rozmieszczone są zestawy składające z 5 koszy z podziałem na odpowiednie kolory segregacji.

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21)
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996, nr 132, poz. 622)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396)



01.   Kolor niebieski - papier
gazety i czasopisma, książki w miękkich okładkach, papierowe torby, pudełka papierowe i kartony, papier biurowy i zeszyty, 
rolki po papierze toaletowym

NIE WYRZUCAMY: brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku (tzw. tetrapaków), papieru termicznego, pieluch i materiałów  
higienicznych, tapet, papieru z folią, paragonów, segregatorów z okuciami, zatłuszczonych opakowań z papieru np. po pizzy, zużytych 
ręczników papierowych

02.   Kolor zielony – szkło

szklane butelki, słoiki, wszystko, co jest wykonane ze szkła

NIE WYRZUCAMY: szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, luster, żarówek, szkła żaroodpornego, okularowego, szyb 
samochodowych, reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych

Program segregacji odpadów
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03.   Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal
KUBKI PO KAWIE, plastikowe zgniecione butelki pet, aluminiowe butelki i puszki, aluminiowe puszki po jedzeniu, plastikowe 
zakrętki i kapsle, kartony po mleku, sokach (tzw. tetrapaki), zakrętki od słoików, plastikowe torebki, worki, opakowania, metale 
kolorowe, metalowe narzędzia

NIE WYRZUCAMY: butelek z ich zawartością, pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 
garmażeryjnych, olejach, smarach, aerozolach, styropianu (w tym tacek po jedzeniu), pojemników jednorazowych po jedzeniu, baterii, 
sprzętu, pojemników po farbach

04.   Kolor czerwony lub brązowy - BIO

resztki warzyw, owoców, obierki, resztki jedzenia bez mięsa, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek, łupiny orzechów, liście, gałęzie, ściętą 
trawę i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte

NIE WYRZUCAMY: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi, worków z odkurzacza, 
papierosów i niedopałków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF

Program segregacji odpadów
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05.   Kolor szary – odpady zmieszane

zużyte środki higieny osobistej, pieluchy, zatłuszczony papier, folia, odchody zwierząt domowych, szkło stołowe, skóra, guma,
worki od odkurzacza, papierosy, pędzle, pisaki, długopisy, inne odpady (poza niebezpiecznymi)

NIE WYRZUCAMY: materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektronicznego, opakowań po 
farbach, lakierach, środkach ochrony roślin

Program segregacji odpadów
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Program segregacji odpadów

Ilość odpadów wokół nas jest już tak duża, że 
stały się one jednym z globalnych zagrożeń 
naszej planety. Z tego powodu konieczne są 
nasze zdecydowane działania w tej kwestii. 

Wszyscy możemy mieć wpływ na ilość i jakość 
naszych śmieci. Starajmy się więc, aby było 
ich jak najmniej i by dzięki segregacji można 
było je ponownie wykorzystać.

Przyszłość naszej planety w dużej mierze 
zależy od nas, warto więc dbać o wpajanie 
dobrych nawyków!



Drogi i wyjścia ewakuacyjne

Władze Wydziału Filologicznego informują, 
że palenia wyrobów tytoniowych na terenie 
uczelni wyższych jest zabronione.

Pamiętaj:
• nie blokuj wejść do budynku tylko 

dlatego, że potrzebujesz zapalić,

• pomyśl o kolegach i koleżankach 

chorujących na astmę – DYM 

Z PAPIEROSA ICH ZABIJA,

• nie narażaj osób niepalących na palenie 
bierne.
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Kontakt

Aneta Sadach
kierownik działu ds. obsługi administracyjno-informatycznej
pokój 3.14
e-mail: aneta.sadach@uni.lodz.pl
tel. 42 664 52 04

Grzegorz Zgondek
pokój 3.16
e-mail: grzegorz.zgondek@uni.lodz.pl
tel. 42 635 68 71


