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1. CELE INSTRUKCJI
·

Celem instrukcji jest prawid•owe post•powanie podczas powstania po•aru w Veolia Energia

•ód• S.A..
2. ZAKRES STOSOWANIA
Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników Veolia Energia •ód• S.A..
oraz pracowników firm obcych wykonuj•cych prace w obiektach i na terenach Veolia
Energia •ód• S.A..
· Postanowienia instrukcji maj• zastosowanie przy akcjach ratowniczo – ga•niczych
a tak•e w czasie wykrycia lub zauwa•enia po•aru oraz przy •wiczeniach i szkoleniach
przeciwpo•arowych.
· Instrukcja stanowi zbiór informacji niezb•dnych do prawid•owego funkcjonowania
ochrony przeciwpo•arowe Veolia Energia •ód• S.A..
· Wszyscy pracownicy Veolia Energia •ód• S.A.., osoby z zewn•trz przebywaj•ce
na terenach i w obiektach naszego przedsi•biorstwa zobowi•zane s• do przestrzegania
postanowie• niniejszej instrukcji.
·

3. TERMINOLOGIA
Nie dotyczy

4. OPIS
4.1.

Podstawa prawna opracowania instrukcji:

Ustawa o ochronie przeciwpo•arowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz.U. Nr 81
poz. 351 - art. 4 ust. 7 z po•niejszymi zmianami).
4.2.

Post•powanie w razie zauwa•enia po•aru- postanowienia ogólne
Kto zauwa•y po•ar, kl•sk• •ywio•ow• lub inne miejscowe zagro•enie, jest obowi•zany
niezw•ocznie zawiadomi• osoby znajduj•ce si• w strefie zagro•enia oraz: centrum
powiadamiania ratunkowego lub jednostk• ochrony przeciwpo•arowej albo Policj• b•d•
wójta albo so•tysa.

4.3. Post•powanie w razie zauwa•enia po•aru w Veolia Energia •ód• S.A.
4.3.1. Alarmowanie:
Ka•dy pracownik, który zauwa•y• nawet najmniejszy po•ar w zak•adzie pracy
zobowi•zany jest
n a t y c h m i a s t
zaalarmowa• w•a•ciwe s•u•by
wykorzystuj•c numer telefonu 5555 (we wszystkich Zak•adach z telefonu
stacjonarnego).
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UWAGA:
Istnieje mo•liwo•• po••czenia si• z ka•dego aparatu telefonicznego stacjonarnego
z Pa•stwowa Stra•• Po•arn• poprzez wybranie numeru: 0998, 0112.
W ka•dym przypadku nale•y jednak poinformowa• o zaistnia•ym fakcie nastawni•
w odpowiedniej Elektrociep•owni lub dyspozytorni• Sieci Ciep•owniczej.
4.3.2. Po uzyskaniu telefonicznego po••czenia nale•y w y r a • n i e poda•:
1) gdzie si• pali (dok•adny adres i nazw• obiektu);
2) co si• pali (np.: "pali si• dach budynku kot•owni", "pali si• szafa na korytarzu
w budynku administracyjnym" itp.);
3) czy istnieje zagro•enie •ycia i zdrowia ludzkiego;
4) numer telefonu z którego si• dzwoni i swoje nazwisko.
UWAGA:
S•uchawk• wolno od•o•y• dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, •e zg•oszenie zosta•o
przyj•te i w•a!ciwie zrozumiane. Nale•y chwil• odczeka• przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie zg•oszenia.
4.3.3. Pracownicy znajduj•cy si• w obiektach ZSC, które nie s• pod••czone do nowej
centrali abonenckiej
Veolia Energia •ód• S.A.
dzwoni• bezpo•rednio
do Pa•stwowej Stra•y Po•arnej - numer telefonu: 998, 112 i zachowuj• si• tak,
jak okre•lono to w pkt.4.3.
O zaistnia•ym po•arze informuj• ponadto Dyspozytora Ruchu Sieci Ciep•owniczej.
4.3.4. W przypadku braku telefonu alarmowa• nale•y przy pomocy sygnalizacji
alarmowej (r•cznego ostrzegacza po•aru), która znajduje si• wewn•trz
i na zewn•trz obiektów, wzywaj•c jednocze•nie pomoc g•osem.
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UWAGA:
W przypadku konieczno•ci u•ycia sygnalizacji alarmowej nale•y zbi• szybk• ochronn•
r•cznego ostrzegacza po•aru i wcisn••, znajduj•cy si• tam przycisk, do oporu.
Niektóre ostrzegacze dzialaja bezpo•rednio po zbiciu szybki - nie s• wi•c wyposa•one
w przycisk

4.4. Akcja ratowniczo – ga•nicza.
4.4.1. Równocze•nie z alarmowaniem nastawni (odpowiednio w ZSC dyspozytorni sieci
ciep•owniczej) lub Pa•stwowej Stra•y Po•arnej nale•y przyst•pi• do akcji
ratowniczo - ga•niczej przy u•yciu podr•cznego sprz•tu ga•niczego znajduj•c si•
w pobli•u miejsca po•aru.
UWAGA : nale•y odst•pi• od gaszenia po•aru w przypadku zagro•enia •ycia
i zdrowia
4.4.2. Ka•da osoba przyst•puj•ca do akcji ratowniczo - ga•niczej powinna pami•ta•, •e:
- w pierwszej kolejno•ci nale•y prowadzi• ratowanie zagro•onego •ycia lub
zdrowia ludzkiego;
- nale•y wy••czy• dop•yw pr•du elektrycznego do pomieszcze• obj•tych po•arem;
- w przypadku po•aru instalacji, maszyn i urz•dze• elektrycznych pod napi•ciem
nale•y u•ywa• agregatów i ga•nic •niegowych oraz proszkowych.
UWAGA:
Do gaszenia po•aru urz•dze• elektrycznych pod napi•ciem nie wolno u•ywa• wody
i

piany, gdy• przewodz• pr•d elektryczny i u•ycie ich mo•e spowodowa• pora•enie

elektryczne.

- nale•y usun•• z zasi•gu ognia wszystkie materia•y palne oraz przedmioty
warto•ciowe, a w szczególno•ci: butle z gazami spr••onymi, naczynia z p•ynami
•atwo palnymi, wa•ne dokumenty itp.;
- nie nale•y otwiera•, bez wyra•nej potrzeby drzwi i okien od pomieszcze•
ogarni•tych po•arem, poniewa• dop•yw tlenu sprzyja rozprzestrzenianiu
si• ognia;
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- szybkie i prawid•owe uruchomienie urz•dze• ga•niczych umo•liwia ugaszenie
po•aru w zarodku ;
.
4.5.

Post•powanie personelu dozoru – powiadamianie o po•arach.
O wszystkich powsta•ych po•arach w Veolia Energia •ód• S.A. nale•y natychmiast
powiadomi• St. Inspektora ppo•.- oraz Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora SC,
Dyrektora Zak•adu EC, w którym powsta• po•ar, a tak•e w razie potrzeby Prezesa
Zarz•du - Dyrektora Naczelnego i Dy•urnego Dyspozytora PGE Dystrybucja •ód• S.A. .
W przypadku gdy po•ar powoduje powstanie sytuacji kryzysowej dodatkowo
obowi•zuj• zasady powiadamiania zgodnie z Procedur• ZR oraz Instrukcjami :
ZR-07-VLOD-05, ZR-07-VLOD-06, ZR-07-VLOD-07 mówi•cymi o zasadach
post•powania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej b•d•cej
nast•pstwem wyst•pienia zagro•enia w poszczególnych zak•adach – osoby tam
wyszczególnione zobowi•zane s• do powiadomienia odpowiednich w•adz
administracyjnych i instytucji o zaistnia•ych po•arach.

Wykaz telefonów pracowników Veolia Energia •ód• S.A. i s•u•b miejskich
powiadamianych
w
przypadku
po•aru
jest
okre•lony
w za••czniku ZR-07-VLOD-01-01 do niniejszej instrukcji.
4.6.

Post•powanie obs•ugi nastawni w EC, dyspozytora SC,
pracowników S•u•by Ochrony.

4.6.1. Obs•uga nastawni, po otrzymaniu meldunku o po•arze w Zak•adzie, post•puje
nast•puj•co:
1) je•eli
otrzymano
meldunek
telefoniczny
nale•y
bezzw•ocznie
przekaza• go do Dy•urnego In•yniera Ruchu – kierownika zmiany lub, w przypadku
jego nieobecno•ci - do dy•urnego
mistrza - elektryka, który podejmie
decyzj• o dalszym post•powaniu;
2) je•eli otrzymano sygna• z centralki alarmowej - nale•y odczyta• numer linii
dozoruj•cej i ustali• w którym pomieszczeniu powsta• po•ar;
3) w razie powstania po•aru lub otrzymania meldunku o po•arze (ewentualnie sygna•u z
centralki alarmowej) nale•y n a t y c h m i a s t zaalarmowa• zak•adowe s•u•by
przeciwpo•arowe (przy u•yciu telefonu lub syren alarmowych);
4) po zawiadomieniu Stra•y Po•arnej, Dy•urny In•ynier Ruchu podejmuje osobi•cie
w•a•ciwe kroki dla wyja•nienia charakteru i rozmiaru po•aru, w celu sprawnego
wprowadzenia do akcji ga•niczej jednostej Pa•stwowej Stra•y Po•arnej.
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4.6.2. Dyspozytor Ruchu Sieci Ciep•owniczej lub Mistrz Ruchu Sieci Ciep•owniczej,
po otrzymaniu meldunku o po•arze powiadamia Pa•stwow• Stra• Po•arn•, podejmuje
decyzje o dalszym post•powaniu i w razie potrzeby wysy•a pracownika brygady
zmianowej na miejsce po•aru.
Po przyj•ciu sygna•u « Po•ar » ( II stopnia) z centralki przeciwpo•arowej chroniacej
obiekty Stacji Obnizania Ci•nienia w •odzi przy ul. D•browskiego 72 i Przybyszewskiego
211
ustala
miejsce
zdarzenia
i
natychmiast
powiadamia
telefonicznie
o prawdopodobie•stwie powstania po•aru S•u•b• Ochrony.
S•u•ba Ochrony po otrzymaniu informacji od Dyspozytora Ruchu Sieci Ciep•owniczej
natychmiast wysy•a grup• interwencyjn• na miejsce zdarzenia utrzymuj•c z nimi
••czno•• radiow•.
UWAGA :
Automatycznie o sytuacji po•arowej powiadamiane jest stanowisko kierowania Miejskiej
Stra•y

Po•arnej,

z

której

wysy•ane

s•

na

miejsce

zdarzenia

jednostki ratowniczo-ga•nicze.

Grupa interwencyjna S•u•by Ochrony po przybyciu na miejsce otwiera obiekt,
wspó•dzia•a z d-c• akcji Pa•stwowej Stra•y Po•arnej oraz przekazuje informacje
do d-cy zmiany , który powiadamia o sytuacji Dyspozytora Ruchu Sieci Ciep•owniczej.
4.6.3. Pracownicy S•u•by Ochrony w Sieci Ciep•owniczej, po otrzymaniu meldunku o po•arze,
post•puj• nast•puj•co:
1)
je•eli otrzymali meldunek telefoniczny lub ustny - bezzw•ocznie przekazuj•
zg•oszenie do Pa•stwowej Stra•y Po•arnej
(wg zasad okre•lonych
w pkt. 3.3.1,3.3.2, 3.3.3.);
2) je•eli informacja lub sygna• okaza•y si• fa•szywe nale•y bezzw•ocznie powiadomi• o
tym wezwan• jednostk• ratowniczo-ga•nicz•.
4.6.4. Pracownicy S•u•by Ochrony EC-4 obs•uguj•cy central• D•wiekowego Systemu
Ostrzegawczego postepuj• zgodnie z Instrukcja opracowan• dla DSO.
4.7.

Post•powanie Dy•urnego In•yniera Ruchu .

4.7.1. W przypadku powstania po•aru na terenie Zak•adu kierowanie akcj• ga•nicz• nale•y
do obowi•zków Dy•urnego In•yniera Ruchu (DIR), który podejmuje decyzje o og•oszeniu
alarmu dla za•ogi oraz zak•adowej s•u•by przeciwpo•arowej.
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Przez ca•y czas trwania akcji ga•niczej DIR musi przebywa• na miejscu akcji i wydawa•
polecenia za po•rednictwem wyznaczonych przez siebie ••czników. Dla wyró•nienia,
w czasie akcji ratowniczo - ga•niczej, DIR nosi na lewym przedramieniu czerwon•
opask•.
Je•eli zosta•a wezwana Pa•stwowa Stra• Po•arna, DIR powiadamia o tym S•u•b•
Ochrony oraz wyznacza pilota, który wprowadzi jednostki ga•nicze na teren Zak•adu
i skieruje je na miejsce po•aru.
W przypadku po•aru urz•dze• energetycznych, do obowi•zków DIR nale•y zapewnienie
bezpiecze•stwa osobom bior•cym udzia• w akcji ga•niczej i podj•cie decyzji
o dopuszczeniu jednostek Stra•y Po•arnej do gaszenia tych urz•dze• oraz zapoznanie
dowódcy Stra•y Po•arnej z sytuacj• po•arow•.
Przy po•arach innych obiektów - podporz•dkowuje
pracownikami, dowódcy Pa•stwowej Stra•y Po•arnej.

si•,

wraz z pozosta•ymi

4.7.2. Do prowadzenia akcji ratowniczo-ga•niczej i ewakuacji w budynku biurowym w EC-4
nale•y stosowa• d•wi•kowy system ostrzegawczy zgodnie z instrukcj• u•ytkow•
opracowan• dla tego systemu. System ten umo•liwia rozg•aszanie sygna•ów
ostrzegawczych, komunikatów g•osowych dla
potrzeb bezpiecze•stwa osób
przebywaj•cych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygna•u
z sygnalizacji po•arowej, a tak•e przez operatora – kierownika akcji.

UWAGA:
Nie nale•y przecenia• zdolno•ci ochrony przeciwpo•arowej obiektów si•ami w•asnymi
i w razie najmniejszej w•tpliwo•ci natychmiast wzywa• Pa•stwow• Stra• Po•arn•.

4.8. Post•powanie zak•adowej s•u•by przeciwpo•arowej (ZSP)
4.8.1. Po us•yszeniu alarmu po•arowego dowódca ZSP bezzw•ocznie komunikuje si•
z nastawni• (telefonicznie lub osobi•cie) w celu uzyskania informacji o miejscu po•aru.
Dowódc• ZSP jest mistrz zmiany naw•glania.
Dzialaniami ZSP mo•e kierowa• Inspektor ds. ppo•. jezeli jest w tym czasie na terenie
zak•adu lub zostanie wezwany do zak•adu.

Numery telefonów nastawni:
EC-3
EC-4

-

tel. 49-88,
tel. 51-70.
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4.8.2. Pozostali cz•onkowie ZSP udaj• si• najkrótsz• drog• do remizy stra•y po•arnej,
nak•adaj• uzbrojenie osobiste i przygotowuj• sprz•t stra•acki do akcji ga•niczej.
Do natychmiastowego wykorzystania przez ZSP s•u•• ga•nice oraz sprz•t
do podawania wody i wytwarzania piany zgromadzony w punktach ppo•.
4.8.3. Dowódca zastepu ZSP, po uzyskaniu wiadomo•ci o zaistnia•ym po•arze
i jego miejscu, organizuje akcj• ga•nicz• w porozumieniu z Dy•urnym In•ynierem
Ruchu.
4.8.4. Do obowi•zków dowódcy zast•pu ZSP nale•y sprawdzenie, po przyst•pieniu
do pracy, stanu osobowego sekcji na danej zmianie i zg•oszenie tej informacji
Dy•urnemu In•ynierowi Ruchu.
4.9.

Post•powanie za•ogi

4.9.1. Po us•yszeniu alarmu po•arowego (ci•g•y ton syren alarmowych przez 3 minuty)
kierownicy wydzia•ów (na zmianie porannej w dni robocze) lub mistrzowie i brygadzi•ci
komunikuj• si• z nastawni• (telefonicznie lub osobi•cie) w celu uzyskania informacji
o miejscu po•aru wraz z wolnym personelem (nie obs•uguj•cym bezpo•rednio czynnych
urz•dze•) udaj• si• na miejsce po•aru do dyspozycji Dy•urnego In•yniera Ruchukierownika zmiany
4.9.2. Wszystkie osoby przebywaj•ce w budynkach biurowych wysokich po us•yszeniu
komunikatów g•osowych powinny •ci•le zastosowa• si• do polece• zawartych w tych
komunikatach.

4.10. Post•powanie S•u•by Ochrony.
W przypadku po•aru S•u•ba Ochrony powinna niezw•ocznie wzmocni•
ochron• wewn•trz zak•adu oraz uruchomi• patrole szczególnie przy bramach wjazdowych w celu nie wpuszczenia osób
postronnych. Wozy bojowe Miejskiej Stra•y Po•arnej nale•y wpuszcza•
bezzw•ocznie i kierowa• do miejsca po•aru.
Miejsce po•aru nale•y zabezpieczy• w sposób uniemo•liwiaj•cy zatarcie •ladów
s•u••cych ustaleniu przyczyn po•aru.
W dalszej kolejno•ci S•u•ba Ochrony post•puje zgodnie z obowi•zuj•cym j•
regulaminem i poleceniami osób kieruj•cych akcj• ga•nicz•.
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tre•ci• przedmiotowej

4.11.1. Dyrektorzy Pionów, Kierownicy
komórek organizacyjnych zobowi•zani s•
do
zapoznania
podleg•ych
pracowników
z
tre•ci•
niniejszej
instrukcji
oraz do egzekwowania zawartych w niej postanowie•. Fakt zapoznania si• z instrukcj•
pracownicy Veolia Energia •ód• S.A. potwierdzaj• na pi•mie.
Zapoznanie pracowników z Instrukcja powinno mie• form• o•wiadczenia, którego wzór
stanowi Formularz Nr ZR-07- VLOD-01-02.
O•wiadczenie nale•y sporz•dzi• zbiorczo dla poszczególnych grup pracowników danej
komórki (pionu, wydzia•u, sekcji, ) i przechowywa• w dokumentach tej komórki.
4.11.2. Osoby organizuj•ce i nadzoruj•ce prace firm obcych obiektach s• zobowi•zane:
udost•pni• Instrukcj• obcym wykonawc• realizuj•cym prace na rzecz Veolia Energia
•ód• S.A.
4.11.3. Przed przyst•pieniem do prac na terenie i w obiektach Veolia Energia •ód• S.A.
wszyscy pracownicy firm obcych musz• by• zapoznani z niniejsza instrukcj•.
4.12. Postanowienia ko•cowe.
4.12.1. Niniejsza Instrukcja stanowi integraln• cz••• Instrukcji „Bezpiecze•stwo po•arowe”ZR-07-VLOD-08
4.12.2. Instrukcja „Alarmowanie i post•powanie w przypadku powstania po•aru powinna by•
poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a tak•e po zmianach ,
które wp•ywaj• na warunki ochrony przeciwpo•arowej.
4.12.3.Traci moc Instrukcja ZR-07-VLOD-01 Alarmowanie i post•powanie w przypadku
powstania po•aru w Veolia Energia •ód• S.A. z dn. 2016-07-01
4.13. Wykaz za••czników:
1. ZR-07-VLOD-01-01 - Wykaz telefonów pracowników Veolia Energia •ód• S.A. i s•u•b

miejskich powiadamianych w przypadku powstania po•aru
5. DOKUMENTY ZWI•ZANE

Ustawa o ochronie przeciwpo•arowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz.U. Nr 81
poz. 351 - art. 4 ust. 7 z po•niejszymi zmianami).
6. FORMULARZE
1. ZR-07-VLOD-01-01 - Wykaz telefonów
2. ZR-07-VLOD-01-02 – O•wiadczenie o zapoznaniu si• z Instrukcja „ Alarmowanie
i post•powanie w przypadku powstania po•aru” obowi•zuj•c• w Veolia Energia •ód• S.A
.

VEOLIA ENERGIA
•ÓD• SA.

Proces ZR Zarz•dzanie ryzykiem
Procedura ZR-07 Zarz•dzanie sytuacj•
alarmowo-kryzysow•
INSTRUKCJA : Alarmowanie i post•powanie
w przypadku powstania po•aru

ZR-07-VLOD-01
Data publikacji : 29/09/2017

Strona : 10

/ 10

7. ZAPISY
Lp.

Nazwa dokumentu

Umiejscowienie

ZR-07-VLOD-01-01 - Wykaz

Dokumentacja

telefonów

Wydzia•u/ Dzia•u

Forma
przechowywania

Okres
przechowywania

Odpow. za
przechowywania

Post•powanie po
okresie
przechowywania

Czas
1.

papierowo

obowi•zywania
Instrukcji

Kierownik

Zniszczenie

Wydzia•u/ Dzia•u

O•wiadczenie potwierdzaj•ce
znajomo•! Instrukcji
2.

„Alarmowanie i post•powanie w

Czas

Dokumentacja
Wydzia•u/ Dzia•u

papierowo

przypadku powstania po•aru”

obowi•zywania

Kierownik
Wydzia•u/ Dzia•u

Zniszczenie

Instrukcji

(Za••cznik ZR-07-VLOD-01-02 )

8. HISTORIA POZOSTA•YCH ZMIAN
L p.
1.

Opis zmiany
Dostosowanie danych do stanu aktualnego 2016.

Data zmiany
2016-05-02

ZR-07-VLOD-01-01

Proces ZR Zarządzanie ryzykiem
Procedura ZR-07 Zarządzanie sytuacją alarmowo-kryzysową
VEOLIA ENERGIA
ŁÓDŹ S.A.

Lp

1.
2.
3.
4.

Wykaz telefonów pracowników Veolia Energia Łódź S.A.
i służb miejskich powiadamianych
w przypadku powstania pożaru

Stanowisko

Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny
Członek Zarządu, Dyrektor
Operacyjny
Członek Zarządu, Dyrektor
ds.Rozwoju
Dyrektor EC-3

5.
7.
8.
9.
10.
11.

Dyrektor EC- 4
Dyrektor Sieci Cieplnej
Inspektor ds. Ppoż. EC-3
Inspektor ds. Ppoż. EC-4
Inspektor ds. Ppoż. SC
Dyżurny Dyspozytor PGE,
Dystrybucja Łódź S.A.
12. Centrum Zarządzania
Kryzysowego
13. Pogotowie Ratunkowe
14. Państwowa Straż Pożarna
15.

Telefon alarmowo – pożarowy w
Veolia Energia Łódz. S.A.

Imię i Nazwisko

Anna Kędziora Szwagrzak
Sławomir Burmann
Sławomir
Jankowski
Andrzej Radzyński
Jacek Chmielecki
Paweł Borowski
Tadeusz Lebioda
Paweł Grabowski
Mariusz Kotecki

data opracowania:

5/03/2019
Strona: 1/ 1

Nr telefonu
Nr telefonu
służbowego
domowego/
stacjonarnego/ komórkowego
skróconego
komórkowego
5116

603890105

5200/5201

42-6883254
605274678

5680/5680

667620502

5226/ 5225
4500/4501
4714/4214
5214/52140
4014/4014

42-6584348
607 195 071
601996723
667620648
697452225
604598897
667671685

1214, 1215

991

4726/4725

( 0 42 ) 638- 49-49
999 z tel. komórkowego
lub 0 999 z tel. stacjonarnego
998 lub 112 z tel. komórkowego
0 998 lub 0 112 z tel. stacjonarnego

55 55

(tylko z telefonu stacjonarnego)

ZR-07-VLOD-01-02

Proces ZR Zarządzanie ryzykiem
Procedura ZR-07 Zarządzanie sytuacją alarmowokryzysową

data opracowania:

29/09/2017

VEOLIA ENERGIA
ŁÓDŹ S.A.

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z instrukcją ZR-07-VLOD-01

Strona: 1/ 1

Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcją „ Alarmowanie i postępowanie
w przypadku powstania pożaru” obowiązującą w Veolia Energia Łódź S.A.

L p.

Nazwisko i Imię

Data

Podpis pracownika

1.

2.

3.

4.

