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Tymczasem  
na politechnice

W pierwszej połowie 2022 r., w ramach projektu 
„Dostępna Politechnika Łódzka”, odbyło się szkolenie 
z bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi 
potrzebami. Udział w nim wzięło około 30 osób – 
zarządców budynków, osób odpowiedzialnych 
za ewakuację oraz koordynatorów dostępności 
w Politechnice Łódzkiej.

Pierwsza część, przeprowadzona w formie online, 
miała nam uświadomić jakie problemy mogą wystąpić 
przy ewakuacji osób z różnymi szczególnymi potrzebami, 
np. z niepełnosprawnością ruchu, wzroku czy słuchu. 
Te wyzwania większość z nas może sobie wyobrazić. 
Na przykład problem z brakiem informacji o tym, jak 

pomóc pojawia się w przypadku osób ze spektrum 
autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. 
Większość z nas nie ma zwykle kontaktu na co dzień 
z takimi osobami. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
co czują i jak odbierają różne bodźce. Nikt nam tego 
wcześniej nie mówił. Dopiero od niedawna można 
usłyszeć w hipermarketach o „cichych godzinach na 
zakupy” bez muzyki, z ograniczonym hałasem.

Na szkoleniu mówiono m.in. o potrzebie 
przygotowania obrazkowej instrukcji ewakuacji 
z opisami w ETR (tekst łatwy do czytania i zrozumienia), 
wyznaczenia asystentów dla stałych użytkowników 
oraz zakupie specjalistycznego sprzętu do ewakuacji. 

Anna Gajda 
Koordynatorka Dostępności w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, 
z wykształcenia inżynier budownictwa, obecnie bibliotekarz 
systemowy. Jej sposób na relaks to czytanie (zwłaszcza 
kryminałów) i planowanie podróży.

Jak nie spaść z krzesła 
ewakuacyjnego  
i innych z niego nie zrzucić 
– czyli subiektywne wrażenia  
z warsztatów z bezpiecznej ewakuacji



14
Fot. Piotr Zając

Zwracano uwagę na konieczność częstych i regularnych 
szkoleń pracowników.

Część drugą stanowiły ćwiczenia praktyczne, 
przeprowadzone już stacjonarnie. Było to bardzo 
ciekawe doświadczenie. Mieliśmy do dyspozycji dużo 
czasu oraz krzesło i materac do ewakuacji. Byliśmy 
podzieleni na mniejsze grupy, po to by każdy mógł ”na 
własnej skórze” sprawdzić:
• jak to jest być ewakuowanym na specjalnym krześle 

do ewakuacji;
• jak się czuje osoba zawinięta w materac 

i spuszczana po schodach;
• w jaki sposób rozłożyć krzesło, posadzić 

ewakuowaną osobę, podejść do schodów 
i bezpiecznie z nich zejść;

• ile czasu zajmuje rozłożenie materaca, położenie na 
nim osoby (choć tu akurat każdy kładł się sam), ile 
miejsca jest nam do tego potrzebne, jak kierować 
materacem by było bezpiecznie.
Mogliśmy poczuć adrenalinę: czy mnie nie zrzucą, 

nie upuszczą, czy sam dam radę ewakuować osobę 
z niepełnosprawnością ruchową jeśli zajdzie taka 
potrzeba? Dowiedzieliśmy się, że często zapominamy 
o tym jak ważne jest, by przy udzielaniu pomocy zawsze 
informować ewakuowaną osobę co za chwilę będziemy 
robić, po to by obie strony poczuły się bezpieczniej. 

Na szkoleniu padło pytanie co zrobić, gdy mamy tylko 
jedno krzesło, a co najmniej 2 osoby go potrzebujące. 
Wracać? Absolutnie NIE. „Od wracania w miejsce pożaru 
są strażacy i superbohaterowie”. Każdy z nas powinien 
CHCIEĆ POMÓC, nie bać się, być do tego jak najlepiej 
przygotowanym, ale nie kosztem własnego życia czy 
zdrowia. Czy w takim razie wolno chwycić osobę pod 
ramiona, zastosować odpowiedni chwyt i zsunąć po 
schodach? Prowadzący uświadomił nam, że to nie 
zawsze jest dobry pomysł. Osoby na wózkach borykają 
się m.in. z problemami odleżyn czy kruchości kości. 
Lepiej zapytać zainteresowaną osobę czy wyraża zgodę 
na taką formę pomocy, bo chcąc ją ratować, możemy 
jej wyrządzić dużo większą krzywdę, np. łamiąc jej nogi.

Usłyszeliśmy też obawy osób, które mają zakupić drogi 
sprzęt: a co jeśli go nam zniszczą lub ukradną? Zamiast 
się bać, warto przeszkolić studentów i pracowników. 
Jeśli poczują, że sprzęt ten może uratować komuś 
życie, to go nie zniszczą. Nie rozwiązuje to jednak 
problemu w budynkach ogólnodostępnych. W tym 
miejscu pozostaje nam już chyba tylko pozazdrościć 
muzeom, np. Pałacowi Herbsta w Łodzi – tam krzesło 
do ewakuacji jest pod czujnym okiem osoby, która i tak 
pilnuje sali wystawowej.

Podsumowując, uważam, że warsztaty tego typu 
są potrzebne i jak najwięcej osób powinno móc z nich 
korzystać.


