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1. Cel  

 Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) oraz Ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), sporządza się procedurę przyjaznej obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 Celem procedury jest przedstawienie sposobu zapewnienia przyjaznej obsługi 

osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie placówki POZ, prowadzonej przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim. Przyjazna obsługa 

realizowana będzie poprzez wprowadzenie rozwiązań poprawiających dostępność 

w obszarach: 

• architektonicznym, 

• cyfrowym, 

• informacyjno – komunikacyjnym, 

• organizacyjnym.  

 

2. Definicje 

Osoba ze szczególnymi potrzebami - osoba, która ze względu na swoje cechy 

zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, 

musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 

przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 

z innymi osobami (źródło definicji: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). 

 

3. Zakres stosowania 

 Procedura obowiązuje w placówce POZ, prowadzonej przez Powiatowe Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski. 
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4. Odpowiedzialność 

a) Za znajomość procedury i jej przestrzeganie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, 

w szczególności pracownicy rejestracji oraz asystenci, którzy jednocześnie są 

zobowiązani do stałej współpracy z Kierownikiem Przychodni.  

b) Za dokonywanie przeglądu i aktualizowanie treści procedury odpowiedzialny jest 

Kierownik Przychodni. 

c)  Za wdrażanie określonych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie dostępności 

placówki odpowiada najwyższe kierownictwo wraz z Kierownikiem Przychodni.  

d) Niezależnie od zapisów procedury, za równe i życzliwe traktowanie wszystkich osób 

zgłaszających się do placówki odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.  

e) Niezależnie od zapisów procedury, za okazywanie wszelkiej możliwej pomocy każdej 

osobie zgłaszającej się do placówki odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.  

 

5. Częstotliwość przeglądu i aktualizacji treści procedury 

Kierownik Przychodni we współpracy z najwyższym kierownictwem dokonuje przeglądu 

i aktualizacji treści procedury w następujących przypadkach: 

- w związku ze zmianą istotnych przepisów prawnych (stosownie do potrzeb), 

- w związku ze zmianą formy lub trybu udzielania świadczeń (stosownie do potrzeb), 

- w związku z wprowadzeniem określonych rozwiązań, 

- okresowo, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

6.  Dokumenty związane 

- Dokument „ Standard dostępności POZ”, 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), 

- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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7. Opis procedury 

I. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność 

architektoniczną  

Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność architektoniczną poprzez: 

- wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych: dostępne są trzy miejskie 

miejsca parkingowe, oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (jedno miejsce nie wymaga jazdy po pasie ruchu), 

- wyposażenie strefy rejestracji i gabinetu lekarskiego łącznie w trzy przenośne pętle 

indukcyjne, umożliwiające osobom słabo słyszącym uzyskania od personelu medycznego 

informacji w pełni zrozumiałej; 

- zapewnienie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów ze szczególnymi 

potrzebami (tj. elektryczne stoły rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, aparaty EKG 

umożliwiające wykonanie badania w domu pacjenta, mobilny aparat USG, elektroniczna 

waga krzesełkowa). 

 

W trakcie realizacji są następujące zadania: 

- dostosowanie punktu rejestracji do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, 

- przebudowa szybu windowego, zapewniającego komunikację pionową w obiekcie; 

montaż dźwigu osobowego spełniającego wymagania zdefiniowane treścią 

standardów.  

 

II. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność cyfrową  

Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność cyfrową poprzez: 

- możliwość skontaktowania się z placówką za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

- dostosowanie wyglądu i zawartości strony internetowej zgodnie ze standardami WCAG 

2.0; 

- zapewnienie dostępu do tłumacza PJM (pacjenci mają możliwość skorzystania 

z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową 

www.pczlwowek.pl zarówno w domu jak i bezpośrednio w placówce medycznej; połączenia 

realizowane są  również przez telefon z systemem Android oraz IOS); 

- placówka medyczna oferuje pacjentom ze szczególnymi potrzebami świadczenia 

telemedyczne (teleporada, możliwość zamawiania recept przez formularz kontaktowy 

dostępny na stronie internetowej www.pczlwowek.pl); 

http://www.pczlwowek.pl/
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- zapewnienie możliwości rejestracji pacjenta różnymi kanałami komunikacyjnymi 

(osobiście, telefonicznie, elektronicznie). 

 

III. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność 

informacyjno – komunikacyjną  

Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność informacyjno – 

komunikacyjną poprzez: 

- wyznaczenie osób pierwszego kontaktu, odpowiedzialnych za obsługę informacyjną oraz 

wsparcie komunikacyjne w strefie rejestracji (personel placówki został przeszkolony 

w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami 

z niepełnosprawnościami i osobami starszymi); 

- nawiązanie współpracy z tłumaczem online PJM (Polskiego Języka Migowego), 

- wyposażenie punktów rejestracji w infografiki dotyczące sposobu komunikacji z osobami 

ze szczególnymi potrzebami; 

- wyposażenie personelu medycznego w oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód. 

 

IV. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność 

organizacyjną  

W placówce POZ prowadzony jest rejestr osób ze szczególnymi potrzebami w formie 

elektronicznej w systemie AMMS. Rejestr służy monitorowaniu potrzeb podopiecznych 

dotyczących realizacji wizyt domowych, jako dodatkowej formy sprawowania opieki, 

zgodnie ze standardem GO 1.1. 

Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność organizacyjną poprzez: 

- nawiązanie współpracy z „Fundacją Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice” 

reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami; 

- możliwość obsłużenia pacjenta ze szczególnymi potrzebami poza kolejnością, 

- umożliwienie zgłoszenia się do placówki z  własnym asystentem będącym osobą, która 

ukończyła 16 lat (warunek konieczny), 

- umożliwienie wielu form skontaktowania się z placówką (poprzez wizytę osobistą, kontakt 

telefoniczny, kontakt elektroniczny, pocztę tradycyjną lub w określonych przypadkach – za 

pośrednictwem osoby trzeciej), 

- zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy Asystenta Osoby ze Szczególnymi 

Potrzebami. 

Przychodnia zatrudnia trzech asystentów w oparciu o własny personel. Nadrzędnym 

zadaniem Asystenta jest udzielanie niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Do jego zadań należą w szczególności: 
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• pomoc w skutecznym zarejestrowaniu się na wizytę lekarską lub załatwieniu sprawy 

innego rodzaju na terenie przychodni, 

• pomoc w dotarciu z parkingu położonego przy ul. Morcinka do punktu docelowego 

w przychodni, 

• pomoc w poruszaniu się po obiekcie, 

• zapewnienie tłumaczenia w PJM. 

Z pomocy Asystenta można skorzystać: 

– na miejscu, zgłaszając potrzebę pomocy w Rejestracji Przychodni bądź po uprzednim 

umówieniu się: telefonicznie: 75 782 01 68 lub 75 782 02 13, albo przez wiadomość  

e-mail: przychodnia@pczlwowek.pl 

 

V. Etapy obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami 

• Osobami „pierwszego kontaktu” są pracownicy rejestracji, przeszkoleni w zakresie 

efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. 

• Osoby te, po zapoznaniu się ze sprawą, przekazują ją właściwemu merytorycznie 

pracownikowi w celu najszybszego załatwienia sprawy.  

• Pracownicy posiadający kompetencje do załatwienia sprawy pacjenta obsługują go 

przy wyodrębnionym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – w zajmowanym przez 

siebie pomieszczeniu. 

• Po zakończeniu obsługi, powołany Asystent pomaga osobie ze szczególnymi 

potrzebami, jeżeli ta osoba wyrazi takie życzenie i sytuacja tego wymaga. 

 

VI. Środki przysługujące pacjentom ze szczególnymi potrzebami 

• Osoby, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą złożyć wniosek 

o przekazanie wymaganych druków oraz sposobu załatwienia sprawy w PJM, 

w druku powiększonym, albo w innej, dogodnej formie.  

• Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza PJM może złożyć wniosek o zapewnienie 

usługi tłumacza na zasadach opisanych powyżej, natomiast złożenie wniosku nie 

jest wymogiem koniecznym – placówka zapewnia kontakt z tłumaczem PJM 

w formie zdalnej. 

• Wzór wniosku o udostępnienie druków lub skorzystanie z usługi tłumaczenia 

stanowi załącznik nr 1 do procedury.  

 

 

 

 

mailto:przychodnia@pczlwowek.pl
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VII. Obieg wniosku o udostępnienie usługi tłumaczenia 

Wniosek, złożony w formie pisemnej, za pośrednictwem dowolnego kanału 

komunikacji, jest ewidencjonowany, a następnie przekazywany osobie kompetentnej 

do załatwienia danej sprawy.  

Pracownik nawiązuje kontakt z tłumaczem w celu uzgodnienia daty i godziny realizacji 

usługi tłumaczeniowej. O ustaleniach tych powiadamiany jest pacjent poprzez 

wskazany we wniosku preferowany rodzaj kontaktu. 

Jeżeli z różnych przyczyn nie jest możliwa realizacja wizyty w terminie oczekiwanym 

przez Pacjenta lub usługa tłumacza nie jest dostępna w preferowanym terminie, 

uzgadniana jest inna data realizacji usługi lub proponowana jest inna forma załatwienia 

sprawy.  

Realizacja usługi jest dla pacjenta nieodpłatna.  

 

VIII. Sytuacje wyjątkowe  

• Z pomocy osoby towarzyszącej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, 

gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji 

niejawnych, a  dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. 

• Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu 

interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności 

architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem 

o zapewnienie dostępności, jeżeli przyjęte rozwiązania nie spełniają potrzeb takiej 

osoby lub nie są one dostępne. 

• Wniosek o zapewnienie dostępności składany jest do placówki POZ, której dotyczy. 

• Wzór wniosku o zapewnienie dostępności stanowi załącznik nr 2 do procedury.  
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Załącznik nr 1 do Procedury - Wniosek o przekazanie wymaganych druków oraz sposobu 

załatwienia sprawy 

……………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 

UL. MORCINKA 7 

59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI 

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE WYMAGANYCH DRUKÓW 

W DOGODNEJ DLA UŻYTKOWNIKA FORMIE /  

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA* 

 

1. Dane wnioskującego 

• Imię:………………………………………………………………… 

• Nazwisko:………………………………………………………….. 

• Ulica zamieszkania:………………………………………………. 

• Numer domu / numer lokalu:…………………………………….. 

• Kod pocztowy:…………………………………………………….. 

• Miejscowość:………………………………………………………. 

 

2. Dogodny kanał komunikowania się 

• Elektronicznie (adres e-mail): …………………………………… 

• Pisemnie (poczta tradycyjna – adres do 

 korespondencji):…………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 
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• Telefonicznie – wiadomości SMS, MMS:………………………. 

• Telefonicznie – rozmowa z osobą przybraną (proszę podać 

imię i nazwisko wybranej osoby oraz numer telefonu):……………… 

…………………………………………………………………………….. 

• ePUAP: …………………………………………………………….. 

 

3. Dogodna forma komunikacji: 

• Osoba przybrana:…………………………………………………. 

• Tłumacz: 

☐      PJM (Polskiego Języka Migowego). 

 

4. Jaką sprawę chcesz załatwić? 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

 

5. Chcę otrzymać potrzebne druki w formie: 

☐  druku powiększonego, 

☐  w inny sposób:……………………………………………………... 

 

6. Proponowany termin spotkania:………………………………………... 

………………………………………………. 

Podpis wnioskującego 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS 0000315228) (zwanego dalej: Sp. z o.o.), 

ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski, tel. 75/782 01 04, e-mail: 

sekretariat@pczlwowek.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych 

osobowych.  

Dane kontaktowe: tel.  75/ 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania: 

Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

I. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym: 

 

• ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili 

zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą 

rejestracji telefonicznej, w rejestracjach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, sekretariatach szpitalnych, w gabinecie 

lekarskim lub na oddziale szpitalnym czy w Izbie Przyjęć), 

• diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, 

zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, w tym – rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, 

• podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania 

Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania 

zaproszeń na badania, 

• zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń 

lekarskich i zwolnień; 

II. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa 

krajowego; 

III. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust 2 

lit. j) RODO; 
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IV. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. F) RODO; 

V. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

• osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Sp. 

z o.o., 

• innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, a także wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu 

teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna 

i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia 

nadanego przez Sp. z o.o., 

• podmiotom leczniczym współpracujący ze Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości 

leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, 

• podmiotom zewnętrznym, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, tj. 

dostawcami usług technicznych i organizacyjnych dla Sp. z o.o., które umożliwiają 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności: laboratorium zewnętrznym, 

dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej, dostawcom usług prawnych 

i brokerskich, wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń, sprawach 

związanych ze zdarzeniami medycznymi i sprawach sądowych); 

• osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym 

się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji 

celów dydaktycznych, na podstawie upoważnienia nadanego przez Sp. z o.o.; 

• innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności 

art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych: 

Spółka z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Okres, w którym dane osobowe będą przetwarzane: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych 

z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W 

przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej. 
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7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych 

(tj. nieprawidłowych bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem). 

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

9. Obowiązek podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki 

zdrowotnej. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy stan zdrowia Pani/Pana nie pozwala na 

przekazanie wymaganych danych (dot. sytuacji ratujących życie) – wówczas zbierzemy je 

od Pani/Pana bliskich lub świadków zdarzenia i poinformujemy o tym jak tylko odzyska 

Pani/Pan świadomość. 

 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób automatyzowany (tzn. 

bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

Data aktualizacji: 11 czerwca 2018 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, że: 

 

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, przy ul. Morcinka 7. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-

mail: iod@pczlwowek.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w 

celu zabezpieczenia mienia Przychodni oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Przychodni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia RODO i obejmuje monitoring wizyjny: wejścia do budynku, ciągi 

komunikacyjne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych. 

4. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po 

upływie tego czasu nagrania obrazu z monitoringu podlegają zniszczeniu. 

5. W przypadku, gdy dane osobowe uzyskane za pomocą monitoringu wizyjnego 

stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, termin 

wskazany w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. 
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6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, sprostowania i wniesienia sprzeciwu. 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, ze przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane osobowe uzyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą w żadnej 

formie poddawane przekazywaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu; nie 

będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
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Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o zapewnienie dostępności 

 

………………………., dnia ................................  

   miejscowość      data 

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

     imię i nazwisko  

       Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego  

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

       adres do korespondencji 

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

      telefon kontaktowy/adres e-mail  

 

Powiatowe Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim 

ul. Morcinka 7 

59-600 Lwówek Śląski 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), jako*: 

• osoba ze szczególnymi potrzebami1, 

• przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko 

osoby ze szczególnymi potrzebami) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

• dostępności architektonicznej,  

• dostępności informacyjno-komunikacyjnej.  

 

 
1 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na 

okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe 
środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 
z innymi osobami. 
 
* właściwe podkreślić  
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Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w budynku 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim w obszarze architektonicznym 

lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę wskazać i opisać barierę wraz z podaniem jej 

lokalizacji): 

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

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

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

 

Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca 

pragnie załatwić w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim):  

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

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

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

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

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

 

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: 

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

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

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

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

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

 

Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek*:  

1. Kontakt telefoniczny  

2. Korespondencja pocztowa  

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)  

4. Odbiór osobisty 

 

 

 

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

    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

* właściwe podkreślić  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 

11. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim (KRS 0000315228) (zwanego dalej: Sp. z o.o.), 

ul. Morcinka 7, 59-600, Lwówek Śląski, tel. 75/782 01 04, e-mail: 

sekretariat@pczlwowek.pl 

 

12. Inspektor Ochrony Danych: 

Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych 

osobowych.  

Dane kontaktowe: tel.  75/ 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl 

 

13. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania: 

Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

I. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym: 

 

• ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili 

zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą 

rejestracji telefonicznej, w rejestracjach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, sekretariatach szpitalnych, w gabinecie 

lekarskim lub na oddziale szpitalnym czy w Izbie Przyjęć), 

• diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, 

zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, w tym – rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, 

• podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania 

Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania 

zaproszeń na badania, 

• zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń 

lekarskich i zwolnień; 

 

II. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa 

krajowego; 
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III. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust 2 

lit. j) RODO; 

IV. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. F) RODO; 

V. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

14. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

• osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Sp. 

z o.o., 

• innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, a także wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu 

teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna 

i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia 

nadanego przez Sp. z o.o., 

• podmiotom leczniczym współpracujący ze Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości 

leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, 

• podmiotom zewnętrznym, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, tj. 

dostawcami usług technicznych i organizacyjnych dla Sp. z o.o., które umożliwiają 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności: laboratorium zewnętrznym, 

dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej, dostawcom usług prawnych 

i brokerskich, wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń, sprawach 

związanych ze zdarzeniami medycznymi i sprawach sądowych); 

• osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym 

się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji 

celów dydaktycznych, na podstawie upoważnienia nadanego przez Sp. z o.o.; 

• innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności 

art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

 

15. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych: 

Spółka z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

16. Okres, w którym dane osobowe będą przetwarzane: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych 

z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W 

przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej. 
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17. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania danych 

(tj. nieprawidłowych bądź niekompletnych), usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem). 

 

18. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

19. Obowiązek podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki 

zdrowotnej. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy stan zdrowia Pani/Pana nie pozwala na 

przekazanie wymaganych danych (dot. sytuacji ratujących życie) – wówczas zbierzemy je 

od Pani/Pana bliskich lub świadków zdarzenia i poinformujemy o tym jak tylko odzyska 

Pani/Pan świadomość. 

 

20. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób automatyzowany (tzn. 

bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

 

Data aktualizacji: 11 czerwca 2018 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, że: 

 

9. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Powiatowe Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, przy ul. Morcinka 7. 

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-

mail: iod@pczlwowek.pl. 

11. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w 

celu zabezpieczenia mienia Przychodni oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Przychodni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia RODO i obejmuje monitoring wizyjny: wejścia do budynku, ciągi 

komunikacyjne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych. 

12. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po 

upływie tego czasu nagrania obrazu z monitoringu podlegają zniszczeniu. 

13. W przypadku, gdy dane osobowe uzyskane za pomocą monitoringu wizyjnego 

stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, termin 

wskazany w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. 

mailto:iod@pczlwowek.pl
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14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, sprostowania i wniesienia sprzeciwu. 

15. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzi, ze przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

16. Dane osobowe uzyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą w żadnej 

formie poddawane przekazywaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu; nie 

będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA –  
ZAPEWNIENIA PRZYJAZNEJ OBSŁUGI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Sporządził :  
 

 

 

Zaakceptował: Zatwierdził: 

Data wprowadzenia: 21.04.2022 r. 

20/20 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ 

(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 

L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     



 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

Zakłócenie: awaria instalacji wodnej 

L.p. Rekomendowana 
czynność 

Sposób wykonania Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1. Rozpoznanie awarii 
instalacji wodnej.  

Ocena sytuacji – 
ustalenie lokalizacji, 
wstępne rozpoznanie 

skali problemu. 

Zawiadomienie 
pracownika 

technicznego. 

Zgłoszenie zdarzenia 

przełożonemu i/lub 
kierownictwu.  

Osoba, która 
zauważyła awarię.  

Pracownik 
techniczny 
dokonuje 

sytuacji pod 
względem 
możliwości 

dalszego 
funkcjonowania 

placówki.  

2.  Dostosowanie czynności 
do rodzaju usterki. 

Jeżeli doszło do 
zalania krytycznych 

struktur (np. 
pomieszczenia ze 
źródłem zasilania 

energią elektryczną) 
lub braku dopływu 
czystej, bieżącej 

wody – należy 
przerwać udzielanie 

świadczeń i zarządzić 
ewakuację.  

Decyzję 
o zarządzeniu 

ewakuacji 
podejmuje 

kierownictwo, 
a w przypadku 

jego nieobecności 
– dostępny 

pracownik o 
najwyższym 
stanowisku.  

W przypadku 
ryzyka 

uszkodzenia 
źródła zasilania – 
wydać polecenie 

o odłączeniu 
głównego 

zasilania energią 

elektryczną. 

2a. Dostosowanie czynności 
do rodzaju usterki. 

Jeżeli doszło do 
usterki 

niewymagającej 
zarządzenia 

ewakuacji, należy 
zabezpieczyć sprzęt 
przed zniszczeniem 
oraz nie dopuszczać 
osób postronnych do 

terenu objętego 
awarią. 

Zabezpieczenie 
sprzętu można 

zrealizować np. 
poprzez jego 
wyniesienie 

z obszaru objętego 
awarią. Miejsce 
awarii zaleca się 

odgrodzić.  

 

3.  Należy powiadomić 
Pogotowie 

wodociągowo-

kanalizacyjne oraz 

administratora 
budynku. 

Należy skontaktować 
się z firmą świadczącą 

usługi serwisowe. 

Pracownik 
techniczny. 

 

4. Jeżeli zarządzono 
ewakuację – stosować 

„Plan postępowania 

w przypadku 
zarządzenia ewakuacji”. 

Według odrębnego 
planu. 

Zgodnie z 
odrębnym planem. 

 



 

 

5.  Usunięcie awarii przez 
specjalistyczną służbę. 

- - - 

6. Przywrócenie 
funkcjonowania 

placówki – w tym – 
systemów 

komputerowych. 

Ponowne 
uruchomienie 
komputerów. 

Powrót do udzielania 
świadczeń 

zdrowotnych. 

Personel placówki. Jeżeli odłączono 
zasilanie w trybie 

awaryjnym 
i zaszło ryzyko 
utraty danych – 

skorzystanie 
z kopii 

zapasowych 
(informatyk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 

Zakłócenie: awaria windy 

L.p. Rekomendowana 
czynność 

Sposób wykonania Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1.  Rozpoznanie awarii – 
przez personel placówki. 

Ocena sytuacji – 
ustalenie lokalizacji 

awarii, obecności osób 
przebywających 

w kabinie. 

Zgłoszenie awarii 
pracownikowi 

technicznemu, 
przełożonemu i/lub 

kierownictwu. 

Osoba, która 
zauważyła awarię. 

Zwrócenie uwagi 
na 

piętrowskazywacz.  

1a. Rozpoznanie awarii – 
przez pasażera. 

Ocena sytuacji – 
ustalenie lokalizacji 

kabiny (piętra). 
Naciśnięcie przycisku 

alarmowania na 
panelu sterującym.  

Pasażer windy. Jeżeli winda jest 
wyposażona w 

nożny przycisk 
alarmowy – osoba 
ze szczególnymi 
potrzebami może 

z niego 
skorzystać. 

2.  Nawiązanie kontaktu 
z osobami 

przebywającymi w 

windzie (jeżeli są). 

Rozmowa – ustalenie 
stanu zdrowia, 
samopoczucia, 

potrzeb osób 
uwięzionych.  

Osoba, która 
zauważyła awarię, 

pracownik 

techniczny lub 
operator windy – 
jeżeli dostępny, 
również system 

wideo. 

 

2a.  Nawiązanie kontaktu 
z osobą spoza kabiny. 

Rozmowa – poprzez 
głośnik w windzie 

(jeżeli dostępny) lub 
krzykiem (jeżeli 

głośnik nie jest 
dostępny). 

Jeżeli nie ma osób 
poza kabiną lub ich 
nie słychać – próba 

nawiązania połączenia 
z serwisem dźwigów. 

W stanach zagrożenia 
zdrowia lub życia 
należy dodatkowo 

wybrać numer 
alarmowy. 

Pasażer windy.  W rozmowie 
pasażer powinien 
podać: ile osób 
jest w kabinie, 

jakie są potrzeby 
tych osób, jakie 

jest 
samopoczucie.  

Numer alarmowy 

do serwisu 
dźwigów powinien 

być umieszczony 
w kabinie, tuż przy 

instrukcji 
użytkowania. 



 

 

3.  Podjęcie czynności 
naprawczych. 

Zgłoszenie usterki 
firmie 

konserwatorskiej. 

Pracownik 
techniczny / 

osoba, która 
zauważyła awarię 

/ pasażer. 

Po zgłoszeniu 
awarii firmie 

należy uspokoić 
pasażerów i 

poinformować ich 
o nadchodzącej 

pomocy. 

4.  Podczas przebywania 
w kabinie windy nie 
wolno samodzielnie 

próbować otwierać drzwi, 
używać ognia 
(zapalniczek), 

intensywnie naciskać 

przycisku panelu 

sterującego.  

Należy zachować 
spokój. 

Osoby uwięzione 
w windzie. 

Należy zadbać, 
aby w windzie była 
dostępna aktualna 

i czytelna 
instrukcja 

użytkowania 
windy i sposobu 

postępowania 

w razie awarii.  

5.  Jeżeli w windzie nie ma 
pasażerów, należy 
umieścić czytelną, 

pisemną informację o 
awarii i braku możliwości 

skorzystania z windy. 

 

Informacja powinna 
być umieszczona 

w kilku miejscach, 

przynajmniej na 
drzwiach wejściowych 

do kabiny.  

Personel 
placówki. 

 

6.  Zadbanie o komfort 
psychiczny osób 

uwięzionych. 

Jeżeli pasażerowie 
wpadną w panikę – 

udzielać im 
praktycznych 
wskazówek 

umożliwiających 

uspokojenie się. 

Osoby spoza 
kabiny / 

dyspozytor 
nawiązujący 

kontakt z 
uwięzionymi.  

 

7.  Jeżeli awaria windy ma 
związek z odłączeniem 

zasilania energią 
elektryczną z powodu 
ewakuacji – uruchomić 
oświetlenie awaryjne 

w kabinie, zawiadomić 

służby o ewentualnych 
uwięzionych w windzie.  

Przekazanie krótkich 
informacji 

o przyczynie 
unieruchomienia 

windy, przekazanie 
informacji 

o nadchodzącej 

pomocy. 

Osoby spoza 
kabiny. 

 

8.  Zakończenie działań – 
przywrócenie pełnej 

funkcjonalności placówki. 

Poinformowanie 
personelu i pacjentów 

o usunięciu awarii. 
Zdjęcie informacji 

o niesprawnym 
dźwigu.  

Osoba (osoby) 
usuwające awarię 
/ kierownictwo / 

pracownik 

o najwyższym 
stanowisku.  

 

 

 

 

 



 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 

Zakłócenie: brak dostępu do Internetu 

L.p. Rekomendowane 
działanie 

Sposób wykonania Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1 Rozpoznanie awarii. Ocena sytuacji – 
ustalenie skali usterki. 

Poszukiwanie przyczyny 
– na miarę posiadanych 

kompetencji 
(sprawdzenie jakości 

podłączenia przewodów, 

funkcjonalności innych 
urządzeń sieciowych). 

Osoba, która zauważyła 
usterkę. 

W celu rozpoznania 
zakresu awarii poleca 
się wyłączyć i włączyć 

komputery.  

Nie wykonywać tej 
czynności na 

niezapisanych danych. 

2 Jeżeli awaria nie 
wynika z przerwy w 
zasilaniu prądem ani 

wadliwego działania 
sprzętu, należy 

skontaktować się 
telefonicznie z 

dostawcą Internetu. 

Zgłoszenie informatykowi 
/ dostawcy Internetu / 

przełożonemu / 

kierownictwu. 

Pracownik, który 
zauważył awarię. 

W zgłoszeniu warto 
opisać już podjęte kroki 

(reset urządzeń, 

sprawdzenie jakości 
podłączenia kabli). 

3 Należy powiadomić 

innych pracowników 
o awarii. 

- Pracownik, który 

zauważył awarię. 

Na czas trwania awarii, 

w celu ograniczenia 
przerw w udzielaniu 
świadczeń, przyjąć 

papierowy sposób 
prowadzenia 

dokumentacji. 

4 Należy postępować 
zgodnie ze 

wskazówkami 
dostawcy Internetu. 
Jeżeli problemu nie 

da się rozwiązać 

zdalnie, należy 
poczekać na 

przyjazd 
Informatyka. 

Nie należy używać siły 
w kontakcie ze sprzętem 
sieciowym. Nie wolno bez 

polecenia informatyka 
wymuszać pewnych 

procesów podczas pracy 

z komputerem. 

Osoba odpowiedzialna, 
Informatyk 

 

5 Czynności 

naprawcze. 

Udzielić wszelkich 

niezbędnych informacji. 

Osoba odpowiedzialna, 

Informatyk. 

 

6 Wznowienie pracy 
po usunięciu usterki. 

Ponowne uruchomienie 
sprzętu. 

Pracownicy obsługujący 
komputery. 

Jeżeli zachodzi potrzeba 
– odtworzenie danych. 

 

 



 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 

Zakłócenie: ostrzeżenie o ładunku wybuchowym 

L.p Rekomendowane 
działanie 

Sposób wykonania Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1 Rozpoznanie 
zagrożenia. 

Przyjęcie zgłoszenia 
(lub informacji) o 

podłożeniu ładunku 
wybuchowego albo 

zauważenie na terenie 
placówki nietypowego 

przedmiotu o 

nieznanym 
pochodzeniu, który 

może być ładunkiem 
wybuchowym. 

Osoba, która 
odebrała 

informację lub 
zauważyła 
nietypowy 
przedmiot. 

Informacji 
o zagrożeniu 

bombowym nie 
wolno 

bagatelizować 
ani lekceważyć! 

2 Alarmowanie Zgłoszenie telefoniczne 

Policji lub 
dyspozytorowi: nr tel. 

997 lub 112. 

Zawiadomienie 
przełożonego / 

kierownictwa oraz 
administratora obiektu. 

Osoba, która 

odebrała 
informację lub 

zauważyła 
zagrożenie. 

Nie wolno 

przekazywać 
takich 

informacji 
osobom 

postronnym 
w celu 

uniknięcia 

paniki. 

3 Akcja 
poszukiwawcza 

 

Administrator obiektu 
lub osoba dbająca 

o bezpieczeństwo 
w budynku wydaje 

polecenie delikatnego 

przeszukania miejsca 
pracy na okoliczność 

znalezienie 
nietypowego 

przedmiotu, jeżeli nie 
poznano potencjalnej 

lokalizacji materiału 
wybuchowego. 

Kierujący akcją 
administrator 

budynku lub inna 
wskazana osoba, 

do czasu przyjazdu 

Policji oraz innych 
służb. 

Zwrócić uwagę na 
wygląd i dźwięk 
przeszukiwanych 

obiektów. 

Nie wolno 
dotykać ani 

otwierać 
podejrzanych 
przedmiotów. 

Należy je 
pozostawić 

w zauważonym 
miejscu. 

 

3a Akcja 
poszukiwawcza 

Jeżeli pozyskano 
informacje o 

prawdopodobnej 
lokalizacji materiału 

wybuchowego, 
administrator budynku 
lub inna uprawniona 

osoba wydaje 
dyspozycję 

przeszukania tego 
miejsca na okoliczność 

znalezienia. 

Kierujący akcją 
administrator 

budynku lub inna 
wskazana osoba, 

do czasu przyjazdu 
Policji oraz innych 

służb.  

Zwrócić uwagę na 
wygląd i dźwięk 
przeszukiwanych 

obiektów. 

Nie wolno 
dotykać ani 

otwierać 
podejrzanych 

przedmiotów. 
Należy je 

pozostawiać 
w zauważonym 

miejscu.  



 

 

4 W przypadku 
znalezienia 

nietypowego 
obiektu – 
wezwanie 

dodatkowych 
służb. 

Wezwanie ZRM, 
Pogotowia 

Energetycznego, Straż 
Pożarną, Pogotowie 

Gazowe. 

Kierujący akcją 
administrator 

budynku lub inna 
wskazana osoba, 

do czasu przyjazdu 
Policji oraz innych 

służb. 

 

5 W przypadku 
znalezienia 

nietypowego 
obiektu – 
zarządzić 

ewakuację. 

Przeprowadzić 
ewakuację według 

„Planu postępowania 
na wypadek 
zarządzenia 
ewakuacji”. 

Kierujący akcją.  

6 Dotarcie służb na 

miejsce. 

 

Przekazanie wszelkich 

pozyskanych 
informacji, przekazanie 

dokumentacji 
technicznej budynku. 

Kierujący akcją. Wskazanie 

podejrzanych 
obiektów i ich 

lokalizacji. 

7 Przejęcie 
kierowania akcją 
przez policjanta 

lub dowódcę grupy 
policjantów 

Dostosowanie się do 
poleceń wydawanych 

przez dowódcę.  

Policjant kierujący 
akcją. 

 

8 Akcja 

rozpoznawczo – 
neutralizacyjna. 

Identyfikacja 

zlokalizowanych 
przedmiotów, urządzeń 

obcych oraz 
neutralizowanie 

ewentualnie 
podłożonych ładunków 

wybuchowych. 

Uprawnione 

i wyspecjalizowane 
ogniwa 

organizacyjne 
policji, przy 

wykorzystaniu 
specjalistycznych 

środków 

technicznych. 

Nie należy 

zbliżać się do 
miejsca 
neutralizacji 
potencjalnie 

niebezpiecznych 
przedmiotów. 

9 Przekazanie 
protokolarnie 

obiektu 
administratorowi 

– Policjant kierujący 
akcją 

 

 

Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku 

wybuchowego: 

1. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) 

powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania. 

2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji  

o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz  

o podłożonym ładunku wybuchowym. 

W tym celu zadawać następujące pytania: 

– gdzie podłożono bombę? 



 

 

– dlaczego bomba została podłożona? 

– jak ona wygląda? 

– kiedy nastąpi wybuch? 

– jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby? 

Pytania powyższe i inne, uzależnione będą od konkretnej sytuacji. 

3. Zgłaszającemu należy uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób 

postronnych w wyniku wybuchu. 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

Zakłócenie: wybuch pożaru 

L.p. Rekomendowane 
działanie 

Sposób 
wykonania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1 Rozpoznanie zagrożenia 
pożarowego. 

Ocena sytuacji – 
ustalenie, czy 

faktycznie występuje 
zagrożenie 

pożarowe, jeżeli tak- 
jaka jest jego skala. 

Osoba, która 
zauważyła ogień 

lub dym. 

 

2 Niezwłoczne zaalarmowanie Zaalarmowanie 
głosem osób 

będących w strefie 

bezpośredniego 
zagrożenia, 

współpracowników, 
służb ratunkowych 
(w uzasadnionych 

przypadkach), 
przełożonego / 

kierownictwa oraz 
administratora 

budynku. 

Uruchomienie 

systemu alarmowego 
placówki. 

Osoba, która 
zauważyła ogień 

lub dym. 

Należy zachować 
spokój i nie 

wszczynać paniki. 

Jeżeli wśród osób 
bezpośrednio 

zagrożonych są 
osoby ze 

szczególnymi 
potrzebami – 

komunikować się 
alternatywnie. 

3 Odłączenie źródła zasilania 
energią elektryczną, 

dopływu wody i gazu, 
zatrzymanie procesów 
technologicznych oraz 

uruchomionych urządzeń. 

Wyłączenie głównych 
źródeł. 

Pracownik / 
pracownicy 
techniczni. 

Ustalenie, czy 
w windach nie 
znajdują się 
osoby lub 
zwierzęta. 

4 Jeżeli jest to możliwe – 
gaszenie pożaru. 

 

Wykorzystać 
dostępne środki 

gaśnicze. 

Osoby będącej 
najbliżej źródła 

pożaru. 

Należy gasić 
pożar adekwatnie 
do posiadanych 
umiejętności ora 

zgodnie 
z instrukcją. 



 

 

Jedną z podstawowych zasad gaszenia pożaru jest odcięcie dostępu powietrza podsycającego palenie 
się, co można uzyskać poprzez szczelne pozamykanie drzwi i okien oraz zatkanie wszelkich otworów 

w ścianach odgradzających ognisko pożaru. Jednocześnie bez wyraźnej konieczności nie otwierać 
drzwi i okien  do pomieszczeń objętych pożarem. 

4a Jeżeli źródło pożaru zostało 
całkowicie ugaszone – 
zabezpieczenie terenu. 

Odgrodzenie obszaru 
objętego 

zniszczeniami 
pożarowymi. 

Osoba wyznaczona 
pozostaje na miejscu 
ugaszonego pożaru 

do przyjazdu 

jednostek straży 
pożarnej, gdyż 

istnieje możliwość 
ponownego 

wzniecenia się 
pożaru. 

Osoby będące 
najbliżej pożaru / 

pracownicy 
techniczni. 

Wezwanie 
administratora 

budynku, 
kierownictwa, 

firmy 
ubezpieczeniowej, 

rzeczoznawcy, 
specjalisty ds. 

BHP. 
Sporządzenie 
dokumentacji. 

4b W przypadku braku 
dalszego zagrożenia – 

powrót do pracy. 

Wyłączenie z użytku 
obszaru 

zniszczonego 
pożarem. 

Przeniesienie pracy 
do pomieszczeń 

zastępczych. 

Kierownictwo. Naprawa 
zniszczeń, a po 

jej zakończeniu – 
wznowienie 

działalności. 

  



 

 

5 W uzasadnionych 
przypadkach – 

zarządzenie 
ewakuacji 

częściowej lub 
całkowitej. Jeżeli 
jest to możliwe – 

ewakuacja cennego 
mienia, 

zabezpieczenie 
dokumentacji. 

Według „Planu 
postępowania 

w przypadku 
zarządzenia 
ewakuacji”. 

Według odrębnego 
planu. Decyzję 

o podjęciu 
ewakuacji powinno 

podjąć 
kierownictwo lub 

osoba 
o najwyższym 
stanowisku. 

Wyznacza się 
kierownika / 

koordynatora 
akcji 

ewakuacyjno – 
gaśniczej. 

6 Zabezpieczenie 

dojść do strefy 
bezpośredniego 

zagrożenia. 

Uniemożliwienie 

wkroczenia 
niepowołanych osób 
do strefy zagrożenia. 

Osoby 

zaangażowane 
w ewakuację 

i zabezpieczenie 
terenu. 

 

7 Udzielenie pomocy 
ewentualnym 

poszkodowanym. 

 

Zastosowanie 
procedur pierwszej 

pomocy lub 
odpowiednich 
protokołów 

postępowania (w 

przypadku 
pracowników 
medycznych). 

Osoby sprawujące 
opiekę nad 

ewakuowanymi. 

 

8 Dotarcie służb na 
miejsce zdarzenia. 

Przekazanie informacji 
i dokumentów JRG. 

Podporządkowanie się 
dowódcy JRG. 

Kierujący akcją. Dokumentacja 
dotycząca 

bezpieczeństwa 
pożarowego 
powinna być 

łatwo dostępna. 

9 Usunięcie 
zagrożenia. 

Ugaszenie pożaru. JRG  

10 Odwołanie alarmu 
po usunięciu 
zagrożenia. 

Co najmniej werbalne 
odwołanie alarmu. 

Kierujący akcją.  

11 Ustalenie, czy jest 

możliwy bezpieczny 
powrót do budynku. 

Dowodzący JRG 

przekazuje informacje 
dotyczące dalszych 

możliwości 
korzystania z obiektu 

lub o braku 
możliwości powrotu. 

Dowodzący JRG. Jeżeli sytuacja 

tego wymaga – 
zgodna 

Inspektora 
Nadzoru 

Budowlanego. 

12 Wyznaczenie 
pomieszczeń 

zastępczych dla 
personelu 

Jeżeli powrót do 
obiektu jest możliwy – 

ustalenie zakresu 
możliwej działalności 

i wyznaczenie jej 
obszarów. 

Kierownictwo 
placówki. 

W przypadku 
braku 

możliwości 
kontynuowania 

działalności – 
zgłoszenie tego 

faktu 
organizacjom i 



 

 

instytucjom 
zewnętrznym. 

13 Przeniesienie mienia 
do pomieszczeń 

zastępczych 

Przeniesienie 
sprzętów (w tym 

komputerów, 
pozostałego 

wyposażenia) 

Wyznaczeni 
pracownicy. 

W 
uzasadnionych 
przypadkach – 
odtworzenie 

danych. 

14 Sporządzanie 
dokumentacji po 

incydencie. 

Ocena rzeczoznawcy, 
opinie biegłych, 

dokumenty 

ubezpieczeniowe. 

Kierownictwo / 
wyznaczone osoby. 

 

15 Likwidacja szkód. Odbudowa 
pomieszczeń, 

doposażenie placówki. 

Kierownictwo 
placówki, podmioty 

zewnętrzne. 

 

16 Powrót do 
funkcjonalności 

sprzed zdarzenia. 

W szczególności – 
odtworzenie ciągłości 

dokumentacji.  

Informatycy / 
wyznaczeni 
pracownicy. 

 

17 Wznowienie pracy. - Wszyscy 
pracownicy. 

 

18 Wyciągnięcie 
wniosków, 

opracowanie analizy 
procesu ewakuacji. 

Przeanalizowanie, czy 
wdrożony system 

spełnił oczekiwania, 
czy czas ewakuacji 

był odpowiedni. 

Specjalista ds. 
BHP, specjalista 

ds. bezpieczeństwa 
pożarowego, 
kierownictwo. 

 

19 Zebranie 
pracowników. 

Zakomunikowanie 
wyciągniętych 

wniosków. 

Kierownictwo / 
Specjalista ds. 

BHP. 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDZENIA EWAKUACJI 

 

Zakłócenie: zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, które wymaga 

          przeprowadzenia ewakuacji. 

 

1. Cel 

Celami powstania planu postępowania w przypadku zarządzenia ewakuacji są: 

a) określenie zasad prowadzenia ewakuacji z uwzględnieniem obecności osób 

ze szczególnymi potrzebami (w tym niepełnosprawnych) i konieczności 

zapewnienia im bezpieczeństwa, 

b) ustalenie właściwej kolejności działań ewakuacyjnych, 

c) wskazanie priorytetowych grup ewakuowanych, 

d) scharakteryzowanie zasobów niezbędnych do sprawnego i skutecznego 

przeprowadzania tych czynności. 

 



 

 

2. Zakres stosowania 

Plan postępowania obowiązuje wszystkich pracowników Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim, przy ul. Morcinka 7. 

 

3. Odpowiedzialność 

Za przegląd i aktualizację treści odpowiada: Zarządca budynku. 

Za plan ewakuacji może odpowiadać osoba wyznaczona przez zarządcę 

budynku, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. co najmniej wykształcenie 

średnie i ukończony kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

legitymująca się tytułem technika pożarnictwa lub posiadająca uznane 

kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa 

Za wdrożenie standardów postępowania w placówce odpowiada: Kierownictwo 

placówki. 

Za prowadzenie działań ewakuacyjnych i wyznaczanie osób do koordynowania 

czynnościami oraz kierowania ruchem osób odpowiada najwyższe kierownictwo 

jednostki. 

Za znajomość planu oraz jego przestrzeganie odpowiadają wszyscy pracownicy. 

Za okresowe ćwiczenia postępowania w razie zarządzenia ewakuacji odpowiada: 

osoba wyznaczona przez kierownictwo placówki w porozumieniu z jednostką 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

4. Opis czynności 

 

L.p. Czynność Sposób wykonania  Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1. Rozpoznanie 
zagrożenia. 

Ocena sytuacji – ustalenie 
rodzaju zagrożenia i jego 

lokalizacji (strefy zagrożenia) 

Próba uzyskania ważnych 
informacji: co się stało, kiedy 
i jak zdarzenie się rozpoczęło, 

czy są świadkowie, kto był 
zaangażowany, czy są 

poszkodowani, czy wśród 
poszkodowanych lub osób 

w strefie zagrożenia są osoby 
ze szczególnymi potrzebami. 

Przekazanie informacji 
o rozpoznanym zagrożeniu 
osobom będącym w stanie 

zagrożenia. 

Zawiadomienie odpowiednich 
służb. 

Zawiadomienie przełożonego / 
kierownictwa i osób mogących 

pomóc w ewakuacji. 

Pracownik, który 
dostrzegł 
zagrożenie. 

Należy zachować 
spokój i nie 
wszczynać paniki.  

Zaalarmować 
wszystkimi 
dostępnymi 
środkami osoby 
będące w strefie 
zagrożenia. 

2. Rozpoczęcie 
działań 
ewakuacyjnych. 

Upewnienie się, że 
zawiadomiono odpowiednie 

służby. 

Osoba (osoby) 
kierująca 
(kierujące) 

ewakuacją. 

Jeżeli to możliwe – 
ustalenie liczby 
ewakuowanych. 



 

 

Zawiadomienie pracowników 
technicznych o rozpoczęciu 

ewakuacji – wydanie polecenia 
otwarcia wszystkich wyjść 
ewakuacyjnych. Wydanie 

polecenia wyłączenia zasilania 
elektrycznego, gazowego i 

zamknięcie zaworu dopływu 
wody. 

Jeżeli do ewakuacji mają być 
skierowane osoby ze 

szczególnymi potrzebami – 
wyznaczenie asystentów tych 

osób. 

Wydanie dyspozycji o 
przygotowaniu sprzętu 

pomocniczego do ewakuacji 
osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 

obsługę sprzętu 
pomocniczego do 
ewakuacji. 

Wyznaczenie 
asystentów 
ewakuowanych ma 
się odbyć imiennie. 

3. Opuszczanie 
strefy 
zagrożenia. 

Kierowanie się do najbliższego 
lub najbardziej bezpiecznego 

wyjścia służącego celom 
ewakuacyjnym wytyczoną 

trasą (korytarzami, klatkami 

schodowymi). 

Uwaga! Jeżeli z powodu braku 
zasobów do ewakuacji osób z 
dużą trudnością w poruszaniu 

się nie jest możliwe 
opuszczenie budynku, należy 
doprowadzić taką osobę do 

najbliższego miejsca 
bezpiecznego oczekiwania. 

Doprowadzenie ewakuowanych 
do strefy zbiórki. 

Jeżeli ustalono liczbę 
ewakuowanych – przeliczenie 

doprowadzonych.  

Sprawdzenie ogólnego stanu 
ewakuowanych – jeżeli to 

konieczne, udzielenie pierwszej 
pomocy. 

Osoba kierująca 
ruchem 
ewakuowanych. 

Należy zadbać 
o jednokierunkowy 
ruch ewakuacji – 
zabrania się ruchu 
w kierunku 

przeciwnym. 

Należy zadbać 
o płynność 
ewakuacji 
i nietamowanie 
ruchu. 

Jeżeli osoby zostały 
pozostawione 
w miejscu 
bezpiecznego 
oczekiwania, o ich 

lokalizacji należy 
powiadomić osobę 
kierującą 
ewakuacją. 

4. Opieka nad 
ewakuowanymi. 

Zabezpieczenie ewakuowanych 
przed wejściem do strefy 

zagrożenia. 

Zadbanie, aby osoby 
ewakuowane nie oddalały się z 

miejsca zbiórki. 

Dopilnowanie, aby zebrane 
osoby nie blokowały dojazdu / 

dostępu służbom. 

Osoba kierująca 
akcją. 

 



 

 

5. Przekazanie 
kierowania 

akcją służbom. 

W momencie przyjazdu 
odpowiednich służb – 

niezwłoczne przekazanie 
wszystkich zebranych 
informacji dowódcy. 

Podporządkowanie się 
poleceniom dowódcy i służb. 

Osoba kierująca 
akcją. 

Należy pamiętać 
o przekazaniu 

informacji 
dotyczącej miejsca 
pobytu osób 
przebywających 
w budynku – jeżeli 
takie są, a także 
o wyłączeniu prądu, 
dopływu gazu i/lub 
wody – a jeżeli nie 
zostało to odłączone 
– o lokalizacji 
wyłączników. 

  



 

 

6. Zakończenie 
działań. 

Po usunięciu zagrożenia – 
powiadomienie o jego ustaniu.  

Przekazanie informacji o 
możliwości powrotu do budynku (a 
jeżeli to niemożliwe – o rozejściu 

się do domów). 

Osoba kierująca 
akcją. 

Powiadomić należy 
zarówno 

pracowników jak 
i osoby 
ewakuowane.  

 

  



 

 

5. Uwagi dodatkowe 

a) Ewakuację należy prowadzić spokojnie, ale stanowczo.  

b) Do wyprowadzania każdej grupy osób ewakuowanych z budynku zaleca się 

wyznaczyć co najmniej dwie osoby: jedną na początku kolumny, wskazującą 

drogę do wyjścia ewakuacyjnego i strefy zbiórki oraz jedną zamykającą 

kolumnę. Osoba zamykająca kolumnę ma obowiązek upewnienia się, że w 

ewakuowanym pomieszczeniu nikt nie przebywa. Osoba zamykająca 

kolumnę ewakuowanych zamyka drzwi (nie na klucz). 

c) Ruch osób ewakuowanych powinien odbywać się wzdłuż ścian. 

d) Osobą kierującą akcją jest dostępny pracownik o najwyższym stanowisku, 

będący koordynatorem akcji. Koordynator wyznacza swoich pomocników 

oraz osoby kierujące ruchem. Pomocnicy koordynatora wyznaczają osoby 

prowadzące i zamykające grupy ewakuowanych. Osoby kierujące ruchem 

utrzymują płynność ewakuacji oraz dbają o jego jednokierunkowy przepływ.  

e) Jeżeli są dostępne odpowiednie zasoby ludzkie, kierujący akcją może 

dodatkowo zarządzić ewakuację mienia.  

f) Jeżeli do ewakuacji osób mających trudności z poruszaniem się używane są 

sprzęty pomocnicze (np. krzesełka) – silniejszy członek zespołu powinien 

znajdować się z tyłu.  

g) Podczas ewakuacji obowiązuje zakaz korzystania z wind. 

h) Jeżeli wśród ewakuowanych znajdują się osoby ze zwierzętami 

towarzyszącymi (np. z psami – przewodnikami), należy zapewnić 

jednoczesną ich ewakuację. Osoba asystująca powinna poruszać się po 

przeciwnej stronie od psa.  

i) Ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami należy rozpocząć od strefy 

zagrożenia, a następnie od stref w bezpośrednim sąsiedztwie ze strefą 

zagrożenia, tj. najbliższych miejsc w pionie i w poziomie.  

j) Ewakuację prowadzi się w pierwszej kolejności ze strefy bezpośredniego 

zagrożenia oraz w jego sąsiedztwie – w pionie i w poziomie. Dalej w obrębie 

tego samego segmentu budynku. Na końcu ewakuowane są osoby najmniej 

zagrożone lub pozostające poza strefą zagrożenia. Może zostać podjęta 

decyzja o ewakuacji całkowitej lub częściowej, w zależności od sytuacji.  

k) Przy silnym zadymieniu należy poruszać się w pozycji pochylonej; jeżeli to 

możliwe: zwilżoną chustkę przyłożyć do nosa i ust.  

l) W przypadku, kiedy ciągi komunikacyjne prowadzące do wyjścia 

ewakuacyjnego są bardzo mocno zadymione i uniemożliwiają opuszczenie 

budynku, należy wejść do bezpiecznego pomieszczenia (poza strefą 

bezpośredniego zagrożenia). W tym pomieszczeniu wyznaczone osoby 

zamykają i uszczelniają drzwi, a następnie zawiadamiają służby 

(telefonicznie lub krzykiem przez okna) o uwięzieniu. 

m) W przypadku braku sprzętu pomocniczego do ewakuacji, transport osób ze 

szczególnymi potrzebami powinien się odbywać z zastosowaniem 

określonych chwytów i manewrów – szczegóły w załączniku nr 1 („Wykaz 

dozwolonych chwytów do przenoszenia ewakuowanych”).  

n) W przypadku silnego zadymienia, do ewakuacji można wykorzystać otwory 

okienne. Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie za oknami, 

które nie może utrudniać lub uniemożliwiać dotarcie służbom do 

uwięzionych.  

 

6. Ustalenie pierwszeństwa wśród ewakuowanych 



 

 

Na podstawie „Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia 

na wypadek  masowego zagrożenia” (wydanej przez Szefa Ochrony Cywilnej 

Kraju dnia 17 października 2008 r.) ustala się pierwszeństwo wśród osób 

podlegających ewakuacji: 

- matki i dzieci, 

- kobiety ciężarne, 

- osoby niepełnosprawne, 

- pozostałe osoby.  

Ewakuacji nie podlegają osoby zaangażowane w akcję oraz wyznaczone osoby 

pomagające – opuszczają one budynek jako ostatni.  

 

  



 

 

7. Zasoby niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji 

I. Zasoby ludzkie: osoba zawiadamiająca o wystąpieniu zagrożenia, 

kierownik (koordynator) akcji, osoby pomocnicze – ilość dostosowana do 

wielkości obiektu, osoby kierujące ruchem – ilość dostosowana do 

wielkości obiektu, opiekunowie grup w miejscu zebrania – przynajmniej 

jedna osoba na grupę.  

II. Zasoby materialne: sprawne telefony komórkowe, zapewniające 

połączenie ze służbami ratowniczymi i zapewniające połączenie 

pomiędzy osobami uczestniczącymi w akcji, kamizelki odblaskowe dla 

osób uczestniczących w akcji (w tym jedna z napisem „Koordynator”), 

krzesła lub materace do ewakuacji osób z ograniczoną mobilnością (zleca 

się minimum jedno na każde piętro), podstawowy sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy (w przypadku pożaru – gaśnice, koce gaśnicze), apteczki ze 

środkami do udzielenia pierwszej pomocy. 

 

8. Zasady komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami 

Sposoby alarmowania o sytuacji zagrożenia, wymagającej opuszczenia 

budynku: 

• Osoby niewidome: na czas ewakuacji, wyznaczony asystent osoby 

niewidomej lub słabowidzącej przedstawia się (podaje swoje imię), 

przekazuje komunikat: „Zarządzono ewakuację – proszę iść za mną”; 

następnie podaje swoją rękę lub łokieć i prowadzi osobę ewakuowaną do 

miejsca zbiórki. Należy zwrócić uwagę na precyzyjne informowanie osoby 

niewidomej o przeszkodach na trasie dojścia – w tym o schodach, a jeżeli 

dodatkowo występują trudności z poruszaniem się, należy skorzystać z 

pomocy dodatkowej osoby i przenieść ewakuowanego na krześle lub na 

materacu. 

• Osoby niesłyszące lub słabosłyszące: na czas ewakuacji, wyznaczony 

asystent osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej zabiera kartkę i długopis, 

umieszcza na niej komunikat: „Zarządzono ewakuację – proszę iść za 

mną”; uważnie obserwuje otoczenie i ewakuowanego, doprowadza go do 

miejsca zbiórki. 

• Osoby niepełnosprawne intelektualnie: na czas ewakuacji, wyznaczony 

asystent osoby niepełnosprawnej intelektualnie podchodzi do 

ewakuowanego i spokojnie informuje go o sytuacji. Stosować należy 

krótkie i zrozumiałe komunikaty: „Pożar. Należy opuścić budynek – 

chodź ze mną”. Asystent powinien uważnie obserwować otoczenie oraz 

osobę ewakuowaną. Nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się paniki – w 

razie potrzeby stosuje komunikaty uspokajające i podnoszące poczucie 

bezpieczeństwa, np. „Idziemy do wyjścia – zachowaj spokój”, „Idziemy 

do wyjścia – będziesz tam bezpieczny”.  

W każdej sytuacji należy wypowiadać słowa powoli. Jeżeli rozmówca nie 

rozumie – należy wyrazić komunikat innymi słowami.  



 

 

3. Przenoszenie za pomocą 

noszy (cztery osoby). 

Załącznik nr 1 – „Wykaz dozwolonych chwytów do przenoszenia ewakuowanych” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przenoszenie za pomocą 

noszy (dwie osoby). 

2. Przenoszenie za pomocą 

noszy płachtowych 

(cztery osoby). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

4. Chwyt „huśtawkowy” – 

przód. 

4a. Chwyt „huśtawkowy” – 

tył. 

5. Wyprowadzanie (dwie 

osoby) – przód. 
5a. Wyprowadzanie (dwie 

osoby) – tył. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6. Wyprowadzanie (jedna 

osoba) – przód. 

6a. Wyprowadzanie (jedna 

osoba) – tył. 

7. Chwyt tłumokowy – 

przód. 

7a. Chwyt tłumokowy – tył. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Chwyt „kołyskowy” – 

przód. 

8a. Chwyt „kołyskowy” – tył. 

9. Chwyt „na barana” – 

przód. 

9a. Chwyt „na barana” – tył. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Chwyt „krzesełkowy” – 

przód. 

10a. Chwyt „krzesełkowy” – 

tył. 

11. Przenoszenie za pomocą 

krzesełka – przód. 

11a. Przenoszenie za 

pomocą krzesełka – tył. 



 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

Zakłócenie: zanik zasilania elektrycznego 

L.p. Rekomendowana 
czynność 

Sposób wykonania Osoba 
odpowiedzialna 

Uwagi 

1.  Rozpoznanie awarii 
zasilania 

elektrycznego. 

Ocena sytuacji – 
wstępne ustalenie 
nieprawidłowości. 

Niezwłoczne zgłoszenie 
awarii pracownikowi 

technicznemu. 

Zgłoszenie 
przełożonemu i/ lub 

kierownictwu. 

Zgłoszenie usterki 

informatykowi. 

W uzasadnionych 
przypadkach – wydanie 
decyzji o uruchomieniu 

agregatów 
prądotwórczych. 

Pracownik, który 
zauważył awarię. 

 

 

Decyzję 
podejmuje 

kierownictwo, 
a przypadku jego 
nieobecności – 

dostępny 

pracownik 
o najwyższym 
stanowisku. 

Pracownik techniczny 
weryfikuje przyczynę 
wystąpienia usterki. 

Jeżeli jest możliwe 
naprawienie jej 
samodzielnie, 

a pracownik posiada 
odpowiednie 

uprawnienia – może 
dokonać próby 

usunięcia awarii. 

Każdorazowo 
sprawdzane są 

odwracalne przyczyny 
wystąpienia awarii – 
np. sposób podpięcia 

przewodów, stan 
bezpieczników. 

2. Podjęcie czynności 
naprawczych. 

Jeżeli usterka nie jest 
możliwa do usunięcia 

we własnym zakresie – 
kontakt z firmą 

odpowiedzialną za 
serwis elektryczny lub 
w przypadku usterki 
pomiędzy odbiorcą 
a dystrybutorem – 

z Pogotowiem 
Energetycznym. 

Pracownik 
techniczny 

Awarie zagrażające 
życiu i zdrowie są 

każdorazowo 
zgłaszane Pogotowiu 

Energetycznemu. 

3. W przypadku braku 

energii elektrycznej, 
serwery 

podtrzymywane są 
przez systemy 

zasilania awaryjnego 
USP-y podtrzymujące 
napięcie przez czas 

umożliwiający 
bezpieczne, bez utraty 

danych, wyłączenie 
komputerów. 

Zależnie od 

posiadanego UPS: 
zapisanie danych, 

a następnie wyłączenie 
tych sprzętów, które 

nie są niezbędne. 

Personel 

obsługujący 
sprzęt 

komputerowy. 

Na czas awarii 

korzystanie 
z papierowego 

systemu tworzenia i 
obiegu dokumentacji. 

4.  Uspokojenie 
pacjentów, zwrócenie 

uwagi na osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Zapewnienie 
pacjentów, że sytuacja 

jest pod kontrolą 
i rozpoczęto czynności 

naprawcze. 

Personel placówki. Upewnienie się, że 
awaria zasilania nie 

wpłynęła na 
oznakowanie 

kierunków wyjść 
ewakuacyjnych. 

Upewnienie się, że 
zasoby wspomagające 



 

 

utrzymanie 
podstawowych 

czynności życiowych 
nie są zagrożone. 

5. Po wznowieniu dostaw 
energii elektrycznej 
należy uruchomić 

ponownie wszystkie 
systemy,  

a następnie 
przeprowadzić 

podstawowe testy 

aplikacyjne, przy 
współudziale 

koniecznych do tego 
pracowników. 

 
– 
 
  

Programista i/lub 
Informatyk/ inni 

pracownicy 

Jeżeli sytuacja tego 
wymaga – 

skorzystanie z kopii 
zapasowych danych. 

 

 


