ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU POMOCY
W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

CELE SYSTEMU SPOT
1. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienie oraz środowisko producenci zrzeszeni w Polskiej
Izbie Przemysłu Chemicznego oraz inne podmioty pragną służyć swoją pomocą przy usuwaniu
skutków awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Wiedza, doświadczenie
i sprzęt ratowniczy będące w posiadaniu producentów, przewoźników, dystrybutorów lub innych
firm, instytucji i organizacji może przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej
skutków.
2. Producenci zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego przy współdziałaniu instytucji
współpracujących z przemysłem powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych SPOT, który za nadrzędny cel stawia sobie likwidację i ograniczanie skutków
awarii powstałych podczas transportu materiałów niebezpiecznych.
3. Cel ten realizowany jest poprzez:
1/ udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej i innym służbom ratowniczym lub
podmiotom zgodnie z zasadami działania Systemu SPOT,
2/ współpracę i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Systemu SPOT,
3/ koordynację działań poszczególnych Ośrodków SPOT przez Centrum Krajowe SPOT,
4/ współpracę z podobnymi systemami działającymi w innych krajach,
5/ propagowanie idei Systemu SPOT.
ORGANIZACJA SYSTEMU SPOT
4. System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT działa przy Polskiej Izbie
Przemysłu Chemicznego.
5. Uczestnictwo w Systemie SPOT jest dobrowolne, a ilość uczestników nie jest ograniczona.
6. Wolę przystąpienia do Systemu SPOT firma, instytucja lub organizacja potwierdza składając do
Centrum Krajowego SPOT stosowną deklarację wg załączonego wzoru.
7. Wszyscy uczestnicy Systemu SPOT zobowiązują się do:
1/ udzielania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomocy Państwowej Straży Pożarnej
i innym służbom ratowniczym zgodnie z poniższymi zasadami i zadeklarowanym stopniem
pomocy,
2/ wymiany informacji związanych z działalnością Systemu SPOT,
3/ propagowania idei Systemu SPOT.
8. Uczestnicy Systemu SPOT indywidualnie określają zakres pomocy jakiej mogą udzielić
i stosownie do deklaracji utrzymują odpowiednie siły i środki do realizacji celów Systemu SPOT.

-1-

9. Podstawę systemu stanowi sieć całodobowych punktów alarmowo-informacyjnych – Ośrodków
SPOT przygotowanych do udzielania pomocy służbom ratowniczym w sytuacjach awaryjnych
związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Ośrodki SPOT organizują producenci
będący członkami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którzy zadeklarowali prowadzenie
całodobowego punktu alarmowo-informacyjnego Systemu SPOT i zostali do tego upoważnieni
przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.
10. Organizacja Centrum Krajowego SPOT została powierzona Polskiemu Koncernowi Naftowemu
„Orlen” S.A. z siedzibą w Płocku.
11. Zadaniem Centrum Krajowego SPOT jest:
1/ koordynowanie działalności Systemu SPOT w kraju i współpraca z podobnymi systemami
działającymi w Europie,
2/ pełnienie funkcji Ośrodka Systemu SPOT,
3/ opracowywanie we współpracy z Ośrodkami Systemu SPOT informacji dotyczących pomocy
udzielanej w ramach systemu i przygotowywanie materiałów informacyjnych,
4/ zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych,
5/ analiza funkcjonowania systemu i sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Systemu
Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.
12. Uczestnicy Systemu mogą zmienić zakres deklarowanej pomocy lub zrezygnować z uczestnictwa
w Systemie SPOT, informując o tym na piśmie Centrum Krajowe SPOT.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY
13. Uczestnicy Systemu SPOT zobowiązani są do udzielenia w możliwie najkrótszym czasie pomocy
służbom prowadzącym działania ratownicze własnymi siłami lub we współpracy z innymi
uczestnikami Systemu SPOT.
14. System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT obejmuje trzy stopnie
pomocy:
I stopień
Pomoc telefoniczna
Drogą telefoniczną specjaliści zatrudnieni w zakładach lub innych podmiotach uczestniczących
w systemie udzielają służbom ratowniczym informacji przydatnych przy prowadzeniu działań
ratowniczych.
Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:
1/ właściwości substancji chemicznych;
2/ danych dotyczących producenta;
3/ środków taktycznych;
4/ sposobu unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych;
5/ zalecanych środków ostrożności i sposobie udzielania pomocy poszkodowanym;
6/ dostępnych środków transportu i opakowań itp.
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II stopień
Pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę
Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje wysłany przez
uczestnika Systemu SPOT specjalista.
Dojazd specjalisty na miejsce zdarzenia zapewnia uczestnik Systemu SPOT lub po uzgodnieniu
wzywający.
III stopień
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna udzielana jest przez wyspecjalizowane służby uczestników Systemu SPOT
przy współudziale specjalistów.
Pomoc III stopnia obejmuje wyjazd ratowników lub pracowników innych służb wyposażonych
w sprzęt specjalistyczny oraz doradztwo specjalisty na miejscu zdarzenia.
15. Uczestnicy Systemu SPOT deklarują udzielenie pomocy II i III stopnia przy zdarzeniach w
transporcie lądowym, przeładunku lub magazynowaniu substancji niebezpiecznych.
16. Uczestnicy Systemu SPOT mogą na zlecenie innych podmiotów wykonywać zadania mające na
celu niedopuszczenie do powstania zagrożenia lub usuwanie skutków awarii z udziałem
materiałów niebezpiecznych.
17. Informacje telefoniczne udzielane są bezpłatnie.
Koszty związane z udzieleniem pomocy II i III stopnia zwracane są uczestnikom Systemu SPOT
na podstawie odrębnych przepisów, umów i porozumień.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Niniejsze zasady zastępują Zasady Działania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych SPOT przyjęte przez Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na
posiedzeniu w dniu 20 marca 2000 r.
19. Zachowują ważność Deklaracje przystąpienia do Systemu SPOT złożone przed wejściem w życie
niniejszych Zasad.
20. Producenci, którzy prowadzili punkty alarmowo-informacyjne Systemu SPOT na podstawie
dotychczas obowiązujących Zasad Działania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych SPOT, stają się Ośrodkami SPOT w rozumieniu niniejszych zasad, bez
konieczności uzyskania upoważnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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