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1. SCHEMAT FUNKCJONALNY
Nie dotyczy.
2. CELE INSTRUKCJI


Celem instrukcji jest prawidłowe postępowanie podczas powstania pożaru w Veolia Energia Łódź
S.A.

3. ZAKRES STOSOWANIA


Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników Veolia Energia Łódź S.A. oraz pracowników firm
zewnętrznych wykonujących prace w obiektach i na terenach Veolia Energia Łódź S.A.



Postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy akcjach ratowniczo – gaśniczych, a także w
czasie wykrycia lub zauważenia pożaru oraz przy ćwiczeniach i szkoleniach przeciwpożarowych.



Instrukcja stanowi zbiór informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ochrony
przeciwpożarowe Veolia Energia Łódź S.A.



Wszyscy pracownicy Veolia Energia Łódź S.A., osoby z zewnątrz przebywające na terenach i w
obiektach naszego przedsiębiorstwa zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszej
instrukcji.

4. TERMINOLOGIA
Nie dotyczy
5. OPIS POSTĘPOWANIA
5.1.

Podstawa prawna opracowania instrukcji:
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz.U. Nr 81 poz. 351 - art. 4 ust.
7 z poźniejszymi zmianami).

5.2.

Postępowanie w razie zauważenia pożaru- postanowienia ogólne
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Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania
ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

5.3.

Postępowanie w razie zauważenia pożaru w Veolia Energia Łódź S.A.

5.3.1 Alarmowanie:
Każdy pracownik, który zauważył nawet najmniejszy pożar w zakładzie pracy zobowiązany jest
natychmiast zaalarmować właściwe służby wykorzystując numer telefonu 5555 (we wszystkich
Zakładach z telefonu stacjonarnego).
UWAGA: Istnieje możliwość połączenia się z każdego aparatu telefonicznego stacjonarnego
z Państwowa Strażą Pożarną poprzez wybranie numeru: 0998, 0112
lub z telefonu komórkowego: 998 albo 112
W każdym przypadku należy jednak poinformować o zaistniałym fakcie nastawnię
w odpowiedniej Elektrociepłowni lub dyspozytornię Sieci Cieplnej.
5.3.2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy wyraźnie podać:
1) gdzie się pali (dokładny adres i nazwę obiektu);
2) co się pali (np.: "pali się dach budynku kotłowni", "pali się szafa na korytarzu
w budynku administracyjnym" itp.);
3) czy istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego;
4) numer telefonu z którego się dzwoni i swoje nazwisko.
UWAGA: Słuchawkę wolno odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte i
właściwie zrozumiane. Należy chwilę odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia.
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5.3.3. Osoby znajdujące się w obiektach SC, nie podłaczonych do centrali abonenckiej Veolia Energia
Łódź S.A. dzwonią bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej i zachowują się tak, jak
określono to w pkt. 5.3.
O zaistniałym pożarze informują ponadto Starszego Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej.
5.3.4. W przypadku braku telefonu alarmować należy przy pomocy sygnalizacji alarmowej (ręcznego
ostrzegacza pożaru), która znajduje się wewnątrz i na zewnątrz obiektów, wzywając jednocześnie
pomoc głosem.

UWAGA:
W przypadku konieczności użycia sygnalizacji alarmowej należy zbić szybkę ochronną ręcznego
ostrzegacza pożaru i wcisnąć, znajdujący się tam przycisk, do oporu.
Niektóre ostrzegacze dzialaja bezpośrednio po zbiciu szybki - nie są więc wyposażone w przycisk
5.4. Akcja ratowniczo – gaśnicza.
5.4.1. Równocześnie z alarmowaniem nastawni (odpowiednio w dyspozytorni Sieci Cieplnej) lub
Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej przy użyciu
podręcznego sprzętu gaśniczego znajdując się w pobliżu miejsca pożaru.
UWAGA: należy odstąpić od gaszenia pożaru w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.
5.4.2. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy prowadzić ratowanie zagrożonego życia lub zdrowia ludzkiego;
- należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem;
- w przypadku pożaru instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych pod napięciem
należy używać agregatów i gaśnic śniegowych oraz proszkowych.
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UWAGA:
Do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych pod napięciem nie wolno używać wody
i piany, gdyż przewodzą prąd elektryczny i użycie ich może spowodować porażenie elektryczne.

- należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne oraz przedmioty
wartościowe, a w szczególności: butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami
łatwo palnymi, ważne dokumenty itp.;
- nie należy otwierać, bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien od pomieszczeń
ogarniętych pożarem, ponieważ dopływ tlenu sprzyja rozprzestrzenianiu
się ognia;
- szybkie i prawidłowe uruchomienie urządzeń gaśniczych umożliwia ugaszenie
pożaru w zarodku ;

5.5.

Postępowanie personelu dozoru – powiadamianie o pożarach.
O wszystkich powstałych pożarach w Veolia Energia Łódź S.A. należy natychmiast powiadomić
Dyżurnego Inżyniera Ruchu w EC lub Starszego Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej a nastepnie
Inspektora ppoż. i Dyrektora Zakładu, w którym powstał pożar, a także w razie potrzeby Prezesa
Zarządu - Dyrektora Generalnego i Dyżurnego Dyspozytora PGE Dystrybucja Łódź S.A.
W przypadku gdy pożar powoduje powstanie sytuacji kryzysowej lub nadzyczajnego zagrożenia
środowiska, dodatkowo obowiązują zasady powiadamiania zgodnie z Procedurą ZR oraz
Instrukcjami : ZR-07-VLOD-02, ZR-07-VLOD-05, ZR-07-VLOD-06, ZR-07-VLOD-07 – osoby tam
wyszczególnione zobowiązane są do powiadomienia odpowiednich władz administracyjnych i
instytucji o zaistniałych pożarach.
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Wykaz telefonów pracowników Veolia Energia Łódź S.A. i służb miejskich powiadamianych w
przypadku pożaru jest określony w załączniku ZR-07-VLOD-01-01 do niniejszej instrukcji.

5.6.

Postępowanie obsługi nastawni w EC, dyspozycji SC, pracowników Służby Ochrony.

5.6.1. Obsługa nastawni, po otrzymaniu meldunku o pożarze w Zakładzie, postępuje następująco:
1) jeżeli otrzymano meldunek telefoniczny - należy bezzwłocznie przekazać go do Dyżurnego
Inżyniera Ruchu lub, w przypadku jego nieobecności - do mistrza zmiany ruchu
elektrycznego, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu;
2) jeżeli otrzymano sygnał z centralki alarmowej - należy odczytać numer linii dozorującej i
ustalić w którym pomieszczeniu powstał pożar;
3) w razie powstania pożaru lub otrzymania meldunku o pożarze (ewentualnie sygnału z
centralki alarmowej) należy natychmiast zaalarmować zakładowe służby przeciwpożarowe
(przy użyciu telefonu lub syren alarmowych);
4) po zawiadomieniu Straży Pożarnej, Dyżurny Inżynier Ruchu EC podejmuje osobiście właściwe
kroki dla wyjaśnienia charakteru i rozmiaru pożaru, w celu sprawnego wprowadzenia do akcji
gaśniczej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
5.6.2. St. Dyspozytor/Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej, po otrzymaniu meldunku o pożarze powiadamia
Państwową Straż Pożarną, podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu i w razie potrzeby wysyła
pracownika brygady zmianowej na miejsce pożaru.
St. Dyspozytor/Dyspozytor po przyjęciu sygnału « Pożar » ( II stopnia) z centralki
przeciwpożarowej chroniącej obiekty Stacji Obniżania Ciśnienia w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 72
i Przybyszewskiego 211 ustala miejsce zdarzenia i natychmiast powiadamia telefonicznie o
prawdopodobieństwie powstania pożaru Służbę Ochrony.
Służba Ochrony po otrzymaniu informacji od Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej natychmiast
wysyła grupę interwencyjną na miejsce zdarzenia utrzymując z nimi łączność radiową.
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UWAGA :
Automatycznie o sytuacji pożarowej powiadamiane jest stanowisko kierowania Miejskiej Straży
Pożarnej, z której wysyłane są na miejsce zdarzenia
jednostki ratowniczo-gaśnicze.

Grupa interwencyjna Służby Ochrony po przybyciu na miejsce otwiera obiekt, współdziała z d-cą
akcji Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazuje informacje do d-cy zmiany , który powiadamia
o sytuacji Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej.
5.6.3. Pracownicy Służby Ochrony w Sieci Cieplnej, po otrzymaniu meldunku o pożarze,
postępują następująco:
1) jeżeli otrzymali meldunek telefoniczny lub ustny - bezzwłocznie przekazują zgłoszenie do
Państwowej Straży Pożarnej (wg zasad określonych w pkt. 5.6.1, 5.6.2.);
2) jeżeli informacja lub sygnał okazały się fałszywe należy bezzwłocznie powiadomić o tym
wezwaną jednostkę ratowniczo-gaśniczą.
5.6.4. Pracownicy Służby Ochrony EC-4 obsługujący centralę Dźwiekowego Systemu Ostrzegawczego
postepują zgodnie z Instrukcją opracowaną dla DSO.

5.7.

Postępowanie Dyżurnego Inżyniera Ruchu.

5.7.1. W przypadku powstania pożaru na terenie Zakładu kierowanie akcją gaśniczą należy
do obowiązków Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR), który podejmuje decyzje o ogłoszeniu alarmu
dla załogi oraz zakładowej służby przeciwpożarowej.
Przez cały czas trwania akcji gaśniczej DIR musi przebywać na miejscu akcji i wydawać polecenia
za pośrednictwem wyznaczonych przez siebie łączników. Dla wyróżnienia,
w czasie akcji ratowniczo - gaśniczej, DIR nosi na lewym przedramieniu czerwoną opaskę.
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Jeżeli została wezwana Państwowa Straż Pożarna, DIR powiadamia o tym Służbę Ochrony oraz
wyznacza pilota, który wprowadzi jednostki gaśnicze na teren Zakładu i skieruje je na miejsce
pożaru.
W przypadku pożaru urządzeń energetycznych, do obowiązków DIR należy zapewnienie
bezpieczeństwa osobom biorącym udział w akcji gaśniczej i podjęcie decyzji o dopuszczeniu
jednostek Straży Pożarnej do gaszenia tych urządzeń oraz zapoznanie dowódcy Straży Pożarnej z
sytuacją pożarową.
Przy pożarach innych obiektów - podporządkowuje się, wraz z pozostałymi pracownikami,
dowódcy Państwowej Straży Pożarnej.
5.7.2. Do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej i ewakuacji w budynku biurowym w EC-4 należy
stosować dźwiękowy system ostrzegawczy zgodnie z instrukcją użytkową opracowaną dla tego
systemu. System ten umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych, komunikatów głosowych
dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnału z sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora – kierownika akcji.

UWAGA:
Nie należy przeceniać zdolności ochrony przeciwpożarowej obiektów siłami własnymi
i w razie najmniejszej wątpliwości natychmiast wzywać Państwową Straż Pożarną.
5.8. Postępowanie zakładowej służby przeciwpożarowej (ZSP)
5.8.1. Po usłyszeniu alarmu pożarowego dowódca ZSP bezzwłocznie komunikuje się
z nastawnią (telefonicznie lub osobiście) w celu uzyskania informacji o miejscu pożaru.
Dowódcą ZSP jest mistrz zmiany gospodarki paliwami i odpadami.
Dzialaniami ZSP może kierować Inspektor ds. ppoż. jeżeli jest w tym czasie na terenie zakładu lub
zostanie wezwany do zakładu.
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Numery telefonów nastawni:

EC-3

-

tel. 49-88,

EC-4

-

tel. 51-70.

5.8.2. Pozostali członkowie ZSP udają się najkrótszą drogą do remizy straży pożarnej,
nakładają uzbrojenie osobiste i przygotowują sprzęt strażacki do akcji gaśniczej.
Do natychmiastowego wykorzystania przez ZSP służą gaśnice oraz sprzęt
do podawania wody i wytwarzania piany zgromadzony w punktach ppoż.
5.8.3. Dowódca ZSP, po uzyskaniu wiadomości o zaistniałym pożarze
i jego miejscu, organizuje akcję gaśniczą w porozumieniu z Dyżurnym Inżynierem
Ruchu.
5.8.4. Do obowiązków dowódcy zastępu ZSP należy sprawdzenie, po przystąpieniu
do pracy, stanu osobowego sekcji na danej zmianie i zgłoszenie tej informacji Dyżurnemu
Inżynierowi Ruchu.

5.9.

Postępowanie załogi

5.9.1. Po usłyszeniu alarmu pożarowego (ciągły ton syren alarmowych twający 3 minuty)
kierownicy wydziałów (na zmianie porannej w dni robocze) lub mistrzowie i brygadziści
komunikują się z nastawnią (telefonicznie lub osobiście) w celu uzyskania informacji
o miejscu pożaru i wraz z wolnym personelem (nie obsługującym bezpośrednio czynnych
urządzeń) udają się na miejsce pożaru do dyspozycji Dyżurnego Inżyniera Ruchu.
Generalnie wszystkie osoby przebywajace w EC-3 i w EC-4 po usłyszeniu syreny alarmowej
kierują się niezwłocznie do wyznaczonych miejsc zbiórek ewakuacyjnych.
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Osoby przebywajace w obiekcie biurowym SC przy ul.Wieniawskiego po usłyszeniu buczków
kierują sie niezwłocznie do wyznaczonego miejsca ewakuacji.
5.9.2. Osoby przebywające w budynku biurowych wysokim w EC4 - po usłyszeniu komunikatów
głosowych powinny ściśle zastosować się do poleceń zawartych w tych komunikatach.
5.10. Postępowanie Służby Ochrony.
W przypadku pożaru Służba Ochrony powinna niezwłocznie wzmocnić ochronę wewnątrz zakładu
oraz uruchomić patrole - szczególnie przy bramach wjazdowych w celu nie wpuszczenia osób
postronnych.
Wozy bojowe Państwowej Straży Pożarnej należy wpuszczać bezzwłocznie i kierować do miejsca
pożaru.
Miejsce pożaru należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zatarcie śladów służących
ustaleniu przyczyn pożaru.
W dalszej kolejności Służba Ochrony postępuje zgodnie z obowiązującym ją regulaminem i
poleceniami osób kierujących akcją gaśniczą.

5.11.

Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji.

5.11.1. Dyrektorzy Pionów, Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są `99do zapoznania
podległych pracowników z treścią niniejszej instrukcji oraz do egzekwowania zawartych w niej
postanowień.
Fakt zapoznania się z instrukcją pracownicy Veolia Energia Łódź S.A. potwierdzają na piśmie.
Zapoznanie pracowników z Instrukcja powinno mieć formę oświadczenia, którego wzór stanowi
Formularz Nr ZR-07- VLOD-01-02.
Oświadczenie należy sporządzić zbiorczo dla poszczególnych grup pracowników danej komórki
(pionu, wydziału,działu, sekcji, ) i przechowywać w dokumentach tej komórki.
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5.11.2. Osoby organizujące i nadzorujące prace firm obcych obiektach są zobowiązane:
udostępnić Instrukcję obcym wykonawcą realizującym prace na rzecz Veolia Energia Łódź S.A.
5.11.3. Przed przystąpieniem do prac na terenie i w obiektach Veolia Energia Łódź S.A. wszyscy
pracownicy firm obcych muszą być zapoznani z niniejsza instrukcją.
5.12. Postanowienia końcowe.
5.12.1. Niniejsza Instrukcja stanowi integralną część Instrukcji „Bezpieczeństwo pożarowe”ZR-07-VLOD-08
5.12.2. Instrukcja „Alarmowanie i postępowanie w przypadku powstania pożaru powinna być
poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach, które
wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej.
5.12.3.Traci moc Instrukcja ZR-07-VLOD-01 Alarmowanie i postępowanie w przypadku powstania pożaru
w Veolia Energia Łódź S.A. z dn. 29.09.2017 r.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz.U. Nr 81
poz. 351 - art. 4 ust. 7 z poźniejszymi zmianami).
7. FORMULARZE
1.
2.

ZR-07-VLOD-01-01 - Wykaz telefonów pracowników Veolia Energia Łódź S.A. i służb miejskich
powiadamianych w przypadku powstania pożaru.
ZR-07-VLOD-01-02 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcja „ Alarmowanie
i postępowanie w przypadku powstania pożaru” obowiązującą w Veolia Energia Łódź S.A
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8. UDOKUMENTOWANA INFORMACJA

Lp.

1.

Nazwa dokumentu

ZR-07-VLOD-01-01 - Wykaz
telefonów

Lokalizacja

Forma
przechowyw
ania

Dokumentacja
Wydziału/

Okres
przechowywania

Czas
papierowo

obowiązywania

Odpow. za
przechowywania

Postępowanie
po okresie
przechowywania

Kierownik
Wydziału
Wydziału/Dział

Działu

Instrukcji

Instrukcji „Alarmowanie i

Dokumentacja

Czas

Kierownik

postępowanie w przypadku

Wydziału/

obowiązywania

Wydziału/

powstania pożaru”

Działu

Instrukcji

Działu/Rejonu

Zniszczenie

u/Rejonu

Oświadczenie
potwierdzające znajomość
2.

papierowo

Zniszczenie

(Załącznik ZR-07-VLOD-0102)

9. HISTORIA ZMIAN
Data
Treść zmiany
31.01.2020 Aktualizacja numerów telefonów pracowników powiadamianych w przypadku powstania
pożaru – Formularz ZR-07-01-01. Aktualizacja pkt. 5.9 – Postepowanie załogi.
29.09.2017 Dostosowanie do aktualnej struktury organizacyjnej
01.07.2016 Aktualizacja numerów telefonów pracowników powiadamianych w przypadku powstania
pożaru – Formularz ZR-07-01-01

ZR-07-VLOD-01-01
Data publikacji :
17/02/2020
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Lp.

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

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Strona : 1

Nr telefonu
służbowego
stacjonarnego/
skróconego
komórkowego

1.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Anna Kędziora Szwagrzak

2.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Operacyjny

Sławomir Burmann

5200/5201

3.

Członek Zarządu, Dyrektor ds.Rozwoju

Sławomir Jankowski

5680/5680

Andrzej Radzyński
Jacek Chmielecki
Paweł Borowski

4726/4725
5226/ 5225
4500/4501

4.
5.
7.

Dyrektor EC-3
Dyrektor EC-4
Dyrektor Sieci Cieplnej

5116

8.

Dyżurny Inżynier Ruchu EC-3

4820/4821

9.

Dyżurny Inżynier Ruchu EC-4

5220/5221

10. St. Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej

4510/4511

Kierownik Działu BHP i PPOŻ.
Inspektor ds. ppoż. EC-3
Inspektor ds. ppoż.
Inspektor ds. ppoż. EC-4
Inspektor ds. ppoż. SC
Dyżurny Dyspozytor PGE, Dystrybucja
16. Łódź S.A.

11.
12.
13.
14.
15.

17. Centrum Zarządzania Kryzysowego
18. Pogotowie Ratunkowe
19. Państwowa Straż Pożarna
20.

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

Michał Cnotalski
Tadeusz Lebioda
Tomasz Lota
Paweł Grabowski
Mariusz Kotecki

Nr telefonu
domowego/
komórkowego

5153
4714/4214
52141
5214/52140
4014/4014

605274678
667620502
607195071
601996723
667620648
42-6754820
693414697
42-6755220
693414698
42-6754510
663027946
697452022
697452225
667620585
604598897
667671685

1214,1215
( 0 42 ) 638- 49-49
987 (całodobowy)
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)
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Data publikacji :
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Oświadczenie o zapoznaniu się z
instrukcją ‘’Alarmowanie i postępowanie w
przypadku powstania pożaru’’ ZR-07-VLOD-01

Strona : 1

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

L p.

Nazwisko i Imię

Data

Podpis pracownika

1.

2.

3.

4.

