
Instrukcja alarmowania dla zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie 

 

1. Rodzaj występujących zagrożeń  

 

Powstanie na terenie zakładu pożaru lub wybuchu zbiorników i możliwość zaistnienia 
stref promieniowania cieplnego o wartościach stwarzających niebezpieczeństwo dla 
życia i zdrowia osób przebywających w rejonie zagrożonym.  
 

2. Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania 

się na wypadek wystąpienia zagrożenia  

 

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie  

Zakładu JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35 

 

➢ Zasady ogólne - sygnały alarmowe:  

-   wewnętrzna i zewnętrzna automatyczna instalacja alarmowa   

    (sygnalizatory optyczno - akustyczne systemu sygnalizacji pożaru), 

-   wewnętrzna i zewnętrzna instalacja automatyczna sygnalizacyjno - alarmowa  

    (sygnalizatory optyczno-akustyczne systemu detekcji gazów i par cieczy palnych),  

-   komunikaty głosowe przekazywane za pośrednictwem sprzętu nagłaśniającego    

    pojazdów służb ratowniczych i współdziałających na terenie.  

 

➢ Miejsce zbiórki osób ewakuowanych:  

-   mieszkańcy domów przy ul. Szczakowskiej oraz pracownicy firm w obrębie  

     zakładu a znajdujących się w strefach zagrożenia ewakuują się   –  skrzyżowanie ulic  

     Szczakowskiej/Chropaczówka.  

 

➢ W przypadku wystąpienia zagrożenia:  

 

W przypadku zauważenia w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby 

wskazywać na wystąpienia awarii takie jak:  

- unoszący się dym, 

- wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych zaangażowanych w działaniach należy:  

✓ udać się do domu (biura),  

✓ pozamykać wszystkie okna i drzwi,  

✓ przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku słyszalnego 

komunikatu o konieczności ewakuacji z budynków mieszkalnych osób tam 

przebywających.  

 

➢ W przypadku ogłoszenia ewakuacji:  

- po usłyszeniu alarmu lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania należy:  



✓ pozamykać wszystkie okna i drzwi oraz wyłączyć wszystkie urządzenia 

elektryczne oraz gazowe, 

✓ zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz ciepłą odzież,  

✓ opuścić mieszkanie , biuro i udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki osób 

ewakuowanych,  

 

- wykonuj polecenia osób prowadzących ewakuację z zagrożonego terenu  

   i upewnij się czy wszystkie osoby zostały ewakuowane z budynku. 

 

3. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań: 

➢ Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach  

ul. Wita Stwosza 36 

tel. 32 621 50 00 

➢ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach   

ul. Konstantego Damrota 16 

tel. 32 201 76 00 

➢ Komenda Miejska PSP w Jaworznie  

ul. Krakowska 22 

tel. 47 851 08 00 (998, 112),  

➢ Komenda Miejska Policji w Jaworznie 

ul. Gabriela Narutowicza 1 

tel. 47 852 52 55 (997, 112), 

➢ Straż Miejska w Jaworznie 

Plac Górników 5 

tel. 32 614 00 35 (986), 

➢ Urząd Miasta w Jaworznie  

ul. Grunwaldzka 33 

tel. 32 618 15 00, 

➢ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jaworzno 

ul. Grunwaldzka 33 

tel. 32 618 15 00. 

 

https://www.google.com/search?q=Komenda+Wojew%C3%B3dzka+PSP+w+Katowicach+ul.+Wita+Stwosza+36&rlz=1C1CHZO_plPL908PL913&oq=Komenda+Wojew%C3%B3dzka+PSP+w+Katowicach+ul.+Wita+Stwosza+36+&aqs=chrome..69i57j0i546l4.10749j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Wojew%C3%B3dzki+Inspektor+Ochrony+%C5%9Arodowiska+w+Katowicach+ul.+Wita+Stwosza+2&rlz=1C1CHZO_plPL908PL913&ei=UEI5ZK3AJNO6rgSEt4CYCg&ved=0ahUKEwitqImhq6n-AhVTnYsKHYQbAKMQ4dUDCA8&uact=5&oq=Wojew%C3%B3dzki+Inspektor+Ochrony+%C5%9Arodowiska+w+Katowicach+ul.+Wita+Stwosza+2&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQA0oECEEYAFAAWABgAGgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=komenda+miejska+psp+w+jaworznie&rlz=1C1CHZO_plPL908PL913&ei=tkY5ZPiTBdDergTy46WQBg&oq=Komenda+Miejska+PSP+w+Jaworznie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIABAeMgIIJjoGCAAQFhAeSgQIQRgAUABY5iBgmjBoAHABeACAAUmIAdECkgEBNZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=komenda+miejska+policji+w+jaworznie+kontakt&rlz=1C1CHZO_plPL908PL913&ei=H0c5ZLKjPNGbwPAPteinoAk&gs_ssp=eJwFwUsOgyAQANB0215iNq66cICJVo_gLUY-DaBglATi6X3v_en_vShbNbpN-Jo7bDSKQUsnFZG2Qq4zNjcQMilk_tE6mmn5xrzbZBh2b8MVGY68eR08VAhc83knbyHmVDiWB5DTH4Y&oq=Komenda+Miejska+Policji+w+Jaworznie&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMhAILhCvARDHARCKBRBDEOoEMgQIABAeMgQIABAeMgIIJjIbCC4QrwEQxwEQigUQQxDqBBDcBBDdBBDgBBgBOgYIABAWEB46GwguEK8BEMcBEIoFEEMQ6gQQ3AQQ3gQQ4AQYAUoECEEYAFAAWN0XYPMpaABwAHgAgAGDAYgB8gKSAQMzLjGYAQCgAQKgAQHAAQHaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp

