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Informacje dotyczące sposobów ostrzegania  
i postępowania społeczeństwa  

w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 
 
 

Zasady ogólne 
 
Każdy, kto zauważy pożar lub uzyska informacje o pożarze lub innym zagrożeniu zobowiązany jest: 
 W pierwszej kolejności wszystkie ostrzec osoby znajdujące się w sąsiedztwie zagrożenia i narażone 

na jego skutki (głosowo i za pomocą dostępnych środków komunikacji). 
 Wcisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy (powiadomienie pracowników ochrony 

stacjonujących w pomieszczeniu portierni, w której zlokalizowana jest centrala systemu sygnalizacji 
pożaru oraz wszystkich osób znajdujących się w budynku w wyniku automatycznego załączenia 
sygnalizatorów akustycznych). 

 Zawiadomić Państwową Straż Pożarną (telefoniczne). 
 Jeżeli jest możliwość przystąpić do akcji gaśniczej. 
 Podporządkować się poleceniom kierującego akcją gaśniczą i ewakuacyjną. 

 
Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu stacjonarnego lub telefonu 
komórkowego, dzwoniąc pod nr 998 lub 112. 
 
Po uzyskaniu połączenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Państwowej Straży Pożarnej należy 
wyraźnie podać: 
 
 dokładny adres, nazwę obiektu, w którym powstał pożar, 
 co się pali, czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 
 kierunki dojazdu do budynku, 
 numer telefonu, z którego się telefonuje oraz swoje imię i nazwisko, 
 rozłączyć rozmowę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, 
 w razie potrzeby alarmować inne służby: 

o Pogotowie Ratunkowe tel. 999 
o Policję tel. 997 
o Pogotowie Energetyczne tel. 991 

 
Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu zobowiązane są podporządkować się 
poleceniom wydawanym przez osoby uprawnione, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej – kierującemu działaniami ratowniczymi. 



 
 
 
 

 
  

 
Użytkownikom (pracownikom) nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby kierującej akcją 
ratowniczo-gaśniczą, jeżeli pozostawanie na miejscu nie zagraża ich zdrowiu i życiu. Miejsca zbiórki do 
ewakuacji są wyznaczone dla każdej z hal magazynowych na terenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. 
 
W razie rozwoju sytuacji awaryjnej powodującej eskalację zagrożenia, decyzję o zaalarmowaniu i ewentualnej 
ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje kierujący działaniami ratowniczymi. W takim przypadku 
alarmowanie i powiadamianie społeczeństwa może być prowadzone z użyciem środków dostępnych 
Państwowej Straży Pożarnej lub Policji. Organy te mogą przekazywać odpowiednie komunikaty 
ostrzegawcze. 
 
Sygnały alarmowe 
 
 Komunikaty głosowe przekazywane za pośrednictwem sprzętu nagłaśniającego pojazdów służb 

ratowniczych i współdziałających, 
 Modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut (w przypadku uruchomienia systemu wczesnego 

ostrzegania). 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia 
 
W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na 
wystąpienie awarii np.: 
 unoszący się dym, 
 wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych, 
 usłyszenia komunikatu, należy: 
 zachować spokój i udać się do domu, 
 pozamykać wszystkie drzwi i okna, 
 przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego lub 

komunikatu o konieczności opuszczenia budynku, 
 nie zbliżać się do strefy zagrożenia, nie wchodzić w obszar zadymienia lub oparów substancji, 
 nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do obiektów. 

 
W przypadku ogłoszenia ewakuacji 
 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania lub innego obiektu, 
zachowaj spokój oraz bezzwłocznie: 
 
 pozamykaj wszystkie okna i wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne i urządzenia gazowe, 
 nie używaj otwartego ognia, 
 zabierz dokumenty i ciepłą odzież oraz najpotrzebniejsze rzeczy (np. telefon komórkowy, lekarstwa), 
 opuść mieszkanie lub inny obiekt i udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki, 
 otocz opieką dzieci i osoby starsze.  

 
Wykonuj polecenia osób prowadzących ewakuację. 
 
Przemieść się z miejsca zbiórki do wyznaczonych miejsc tymczasowego pobytu, wykorzystując 
udostępniony środek transportu. 
 
Z chwilą odwołania alarmu, po upewnieniu się, że jest to bezpieczne (komunikaty PSP lub Policji) osoby 
znajdujące się na otwartym terenie mogą powrócić do domu. 



 
 
 
 

 
  

 
UWAGA!!! 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY / WSPÓŁPRACOWNICY 
WIEDZĄ, JAK SIĘ ZACHOWAĆ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA 

 
Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
organów oraz służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych: 
 

Siedziba  Alarmowanie Uwagi 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
w Katowicach 

KW PSP w Katowicach 
ul. Wita Stwosza 36 
40-042 Katowice 

Tel. 112 
Tel. 998 
Tel. (32) 621 52 00 

Wojewódzkie 
Stanowisko Koordynacji 
Ratownictwa 
 
Całodobowo 

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Sosnowcu 

KM PSP w Sosnowcu 
ul. Klimontowska 21 
41-200 Sosnowiec 

Tel. 112 
Tel. 998 
Tel. (32) 363 18 40 

Całodobowo 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Katowicach 

WIOŚ w Katowicach  
ul. Wita Stwosza 2  
40-036 Katowice 

Tel. (32) 201 76 00 
Tel. (32) 251 80 40  

Urząd Miejski w Sosnowcu 
UM w Sosnowcu Aleja 
Zwycięstwa 20 
41-200 Sosnowiec 

Tel: (32) 296 06 00 W godzinach pracy 
urzędu 

Komenda Miejska Policji w 
Sosnowcu 

Komenda Miejska 
Policji w Sosnowcu ul. 
Piłsudskiego 2 
41-200 Sosnowiec 

Tel. 112 
Tel. 997 
Tel. 32 296 12 00 
Tel. 32 296 12 66 
Tel. 32 296 12 55 

Całodobowo 

Stacja Pogotowia 
Ratunkowego 
w Sosnowcu 

Stacja Pogotowia 
Ratunkowego 
w Sosnowcu 
ul. 3-go Maja 33  
41-200 Sosnowiec 

Tel. 112 
Tel. 999 
Tel. 32 363 63 81 

Całodobowo 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
(PCZK) Miasta Sosnowiec 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego (PCZK) 
ul. Wiejska 160 
41-216 Sosnowiec 

Tel. 32 266 52 20  
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