
 

 

 

 

 

 

Katastrofa budowlana - to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów (rusztowań), elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 

(wykopu). Postępująca urbanizacja, starzejąca się infrastruktura budowlana i techniczna stwarza realne 

zagrożenia katastrofami budowlanymi. Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są: wybuchami 

gazu, wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi (nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych 

budynków), brakiem regularnej konserwacji obiektów, następstwem wystąpienia innych zagrożeń,                   

np. pożaru, powodzi, wichury oraz tąpnięciami. 
 

 

1. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej: 
 

 niezwłocznie powiadom służby ratownicze (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe) oraz Policję  

i Centrum Zarządzania Kryzysowego;  

 udziel pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem, i gdy nie ma innych 

zagrożeń; 

 ostrzegaj innych przypadkowych świadków zdarzenia; 

 oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej 

substancji lub wybuchu; 

 po przybyciu sił ratowniczych wykonuj polecenia prowadzących akcję ratowniczą. 

 

2. Jeżeli jesteś uczestnikiem katastrofy budowlanej: 
 

 gdy nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową                  

z powodu zagrożenia lub innych przeszkód - uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe; 

 gdy nie masz możliwości opuszczenia domu, wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus, 

jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy; 

 gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):  

 oceń swój stan zdrowia, zachowaj spokój i raczej nie próbuj uwolnić się sam, 

 staraj się naprowadzić na miejsce, w którym się znajdujesz, wzywając pomocy                         

w odstępach jak najczęstszych oraz stukając w metaliczne lub twarde przedmioty; 

 nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się 

ujawnić dopiero po kilku godzinach; 
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3. Opuszczając dom (mieszkanie): 
 

  wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną (jeżeli to możliwe); 

 zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, 

pieniądze. Zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj 

szczególną ostrożność - uwaga na stropy klatki schodowej; 

 postępuj dalej zgodnie z zaleceniami służb ratowniczych. 

 

4. Po opuszczeniu domu (mieszkania): 
 

 powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy  zostali jeszcze 

w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza 

domem (w pracy, szkole itp.); 

 jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie 

ratowniczej, nie przeszkadzaj w pracy ratownikom; 

 nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez 

zezwolenia służb budowlanych, które określą, czy takie wejście jest  bezpieczne; 

 o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej; 

 zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych i postępuj dalej 

zgodnie z ich zaleceniami. 


