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Regulamin  
CENTRUM SZKOLENIOWEGO  

organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych  
Fundacji SOS na ratunek 

z dnia 15.01.2023 r. 

§ 1 

1. Centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych 
Fundacji SOS – na ratunek w Równi k. Ustrzyk Dolnych, zwane dalej „Centrum 
szkoleniowym”, jest miejscem organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów, 
miejscem pełnienia  służby górskiej ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR a także  
miejscem wypoczynku indywidualnego ratowników górskich indywidualnie oraz członków  
ich rodzin. 

2. Szczegółowe zasady partnerstwa  pomiędzy Fundacją SOS – na ratunek ( SOS – rescue 
Foundation) a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – Grupą Bieszczadzką 
reguluje UMOWA PARTNERSTWA zawarta  w dniu 27 czerwca 2017 r. 

3. Szczegółowe zasady partnerstwa  pomiędzy Fundacją SOS – na ratunek ( SOS – rescue 
Foundation) a Gminą Ustrzyki Dolne reguluje UMOWA PARTNERSTWA zawarta  w dniu 27 
czerwca 2017 r. 

4. Prawo samodzielnego korzystania z „Centrum szkoleniowego” przysługuje wyłącznie osobom 
funkcyjnym Fundacji SOS na ratunek powołanym do: 

a. Rady Fundacji, 
b. Zarządu Fundacji, 
c. Rady Programowej Fundacji. 

5. „Centrum szkoleniowe” służy do zabezpieczenia procesu podnoszenia wiedzy  
i umiejętności wymaganych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa górskiego, działalności  
prewencyjnej związanej z bezpieczeństwem w górach, rozwoju ratownictwa górskiego  
w Karpatach, ratownictwa oraz ochrony i promocji zdrowia, wdrażania innowacji w zakresie 
ratownictwa górskiego, ochrony środowiska i innych wynikających ze statutu Fundacji SOS 
na ratunek. 

6. W zależności od potrzeb w ścisłym współdziałaniu z Grupą Bieszczadzką GOPR  oraz 
partnerami projektu PBU 2014-2020 zakłada się możliwość czasowego 
wykorzystania/przekształcenia  „Centrum szkoleniowego” na potrzeby udzielenia 
tymczasowego  schronienia osobom potrzebującym np. uchodźcom wojennym z Ukrainy  
a także utworzenia centrum logistycznego pomocy uwzględniając możliwości finansowe 
Fundacji SOS na ratunek oraz partycypację w kosztach utrzymania obiektu. 

§ 2 

1. Funkcję gospodarza obiektu sprawują osoby wyznaczone pisemnie w formie uchwały przez 
Zarząd Fundacji SOS na ratunek. 

2. Prawa i obowiązki gospodarza obiektu: 
a. Sprawowanie nadzoru nad „Centrum szkoleniowym” poprzez regularne  doglądanie 

obiektu o częstotliwości  co najmniej 2 x w tygodniu – w okresie zimowym ( okres 
grzewczy) oraz co najmniej 1 x w tygodniu – w pozostałych okresach. 

b. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem zewnętrznym obiektu a w 
tym szczególnie: zamknięcie i zabezpieczenie drzwi, okien oraz mienia zewnętrznego. 

c. Sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem obiektu grupom szkolącym lub innym 
osobom uprawnionym poprzez: włączenie ogrzewania ( okres przejściowy), 
udostępnienie /otwarcie obiektu, przekazanie odpowiedzialności oraz  kluczy osobie 
funkcyjnej wyznaczonej przez podmiot szkolący, udzielenie instruktażu dot. 
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bezpiecznego użytkowania obiektu zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz 
niniejszym regulaminem a także wskazanie  pomieszczeń które planowane są do 
użytkowania uwzględniając efektywne zakwaterowanie  uczestników zajęć. 

d. Udostępnienie środków higienicznych, sprzętu do utrzymania porządków i innych 
materiałów, wyposażenia wg ustaleń z Prezesem Zarządu Fundacji SOS na ratunek. 

e. Odbiór obiektu po zakończonym szkoleniu lub pobycie osób uprawnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia ( zamknięcie drzwi i okien), 
regulacja grzejników na poziom antyzamrożeniowy, wyłączenie wszelkiego typu 
odbiorników prądu, światła, zasilaczy  itp., sprawdzenie punktów sanitarnych ( np. 
cieknąca w sposób niekontrolowany woda), przyjęcie informacji od użytkownika  
o ewentualnych usterkach, szkodach, brakach, opróżnienie wszelkiego typu koszy na 
śmieci i innych pozostałości  wewnątrz obiektu  (szczególnie resztki jedzenia i innych 
łatwopsujące się produkty). 

f. Czynność udostępniania obiektu oraz odbioru a także udzielenia instruktażu  
i zapoznaniu z instrukcją przeciwpożarową oraz niniejszym regulaminem odbywa się 
– za podpisem. 

3. W przypadku braku możliwości udziału gospodarza obiektu w procesie udostępniania  
– odbioru obiektu dopuszcza się  możliwość wykonania obowiązków określonych w § 2  
ust 2 przez wyznaczoną osobę funkcyjną Fundacji SOS na ratunek. 

4. W przypadkach szczególnych Fundacja SOS na ratunek dopuszcza możliwość wprowadzenia 
tymczasowo innych rozwiązań organizacyjnych udostępniania obiektu  pod warunkiem 
zlecenia odstępstwa przez Prezesa Zarządu Fundacji. 

§ 3 

1. Zarząd nad majątkiem Fundacji SOS na ratunek  w tym szczególnie nad prawidłowym 
funkcjonowaniem i eksploatacją „Centrum szkoleniowego” sprawuje Zarząd Fundacji SOS na 
ratunek. 

2. Zarząd Fundacji SOS na ratunek  jest jedynym i wyłącznym dysponentem majątku. 
3. Harmonogram wykorzystania „Centrum szkoleniowego” zawierające wnioski stron 

społecznych prowadzony jest w sposób elektroniczny umożliwiający wgląd osobom 
funkcyjnym Fundacji SOS na ratunek. 

4. Zarząd Fundacji SOS na ratunek określa  w formie uchwały wysokość opłat  za korzystanie  
z obiektu oraz warunki zwolnienia z opłaty a także sposób i wysokość partycypacji kosztów 
w przypadkach szczególnych – celem zapewnienia płynności finansowej Fundacji SOS na 
ratunek. Opłaty dotyczą w szczególności pokrycie kosztów ogrzewania obiektu, prądu, wody, 
opłat za wywóz śmieci – wg zużycia. Koszty pośrednie funkcjonowania Centrum 
szkoleniowego to m.inn.: koszt ubezpieczenia, serwisy, przeglądy, remonty eksploatacyjne itp. 

5. Zarząd Fundacji SOS na ratunek współpracuje  z Gminą Ustrzyki Dolne  w zakresie 
prawidłowego użytkowanie „Centrum szkoleniowego” wraz z terenem przyległym stosownie 
do treści Umowy użyczenia spisanej w dniu 22.09.2020 r. 

§ 4 

1. Wprowadza się dodatkowe Regulaminy oraz wzory dokumentacji , stanowiące załączniki do 
niniejszego Regulaminu: 

a. Regulamin udostępniania Centrum szkoleniowego 
b. Regulamin korzystania z pomieszczeń  szkoleniowych oraz wyposażenia 
c. Regulamin korzystania z ambulatorium Centrum szkoleniowego 
d. Regulamin porządkowy dla uczestników szkoleń 
e. Instrukcja powiadamiania i reagowania w sytuacjach szczególnych 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2023 r. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

Regulamin  udostępniania 
centrum szkoleniowego  

organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych  
Fundacji SOS na ratunek 

1. Centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 
ratunkowych Fundacji SOS – na ratunek w Równi k. Ustrzyk Dolnych, zwane dalej 
„Centrum szkoleniowym”, jest miejscem organizacji szkoleń, konferencji, 
seminariów i sympozjów, miejscem pełnienia  służby górskiej ratowników Grupy 
Bieszczadzkiej GOPR a także  miejscem wypoczynku indywidualnego ratowników 
górskich indywidualnie wraz z członkami  ich rodzin a także osoby współpracujące 
z Fundacją SOS na ratunek. 

2. Zgodę na udostępnianie obiektu udziela  Prezes Zarządu Fundacji SOS na Ratunek   
- w imieniu Zarządu Fundacji. 

3. Podmiot szkolący wyznacza imiennie osobę odpowiedzialną której obowiązkiem 
jest sprawowanie należytego nadzoru nad osobami oraz zwierzętami 
przebywającymi na terenie obiektu  oraz nad stosowaniem się  osób do 
obowiązujących przepisów wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4. Osoba odpowiedzialna dokonuje przejęcia na czas zajęć/szkolenia/pobytu 
odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie obiektowe oraz 
wyposażenie wykorzystywane podczas pobytu na terenie obiektu a także za 
porządek i dyscyplinę. 

5. Udostępniającym „centrum szkoleniowe” jest wyłącznie wyznaczony 
przedstawiciel fundacji: 

a. Prezes Zarządu lub członek zarządu Fundacji SOS na ratunek 
b. Przewodniczący Rady Fundacji SOS na ratunek lub członek Rady Fundacji 
c. Wyznaczony pisemnie przez Zarząd Fundacji „GOSPODARZ OBIEKTU” 
d. Inna osoba posiadająca imienne upoważnienie udzielone w formie uchwały 

przez Zarządu Fundacji  SOS na ratunek do samodzielnego wstępu na teren 
„Centrum szkoleniowego” 

6.  Procedura udostępnienia obiektu: 
a. Przekazanie kluczy do obiektu tj: klucze do drzwi wejściowych, klucze do 

kotłowni oraz kluczy do drzwi ewakuacyjnych. 
b. Zapoznanie za podpisem z Regulaminem wraz z załącznikami. 
c. Zapoznanie za podpisem z Instrukcją p.poż „Centrum szkoleniowego” oraz 

poinformowanie o kategorycznym zakazie palenia papierosów,  
e-papierosów  itp. oraz używania ognia otwartego w budynku oraz 
najbliższym jego otoczeniem zewnętrznym. 

d. Wskazanie lokalizacji głównego wyłącznika prądu oraz bezpieczników 
energii elektrycznej. 

e. Wskazanie lokalizacji zaworu odcinającego dopływ wody do budynku na 
wypadek niespodziewanej awarii sieci wodociągowej. 
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f. Ustalenie sposobu korzystania z „Centrum szkoleniowego” a także 
wskazanie  pomieszczeń które planowane są do użytkowania 
uwzględniając efektywne zakwaterowanie  uczestników zajęć. 

g. W zależności od potrzeb dokonanie podziału pomieszczeń ( plan 
zakwaterowania) i przekazanie kluczy obiektowych  do poszczególnych sal 
i pomieszczeń.  

h. Przekazanie pomieszczeń ogólnodostępnych ( węzły sanitarne, kuchnia 
wraz z wyposażeniem). 

i. Udostępnienie środków higienicznych, sprzętu do utrzymania porządków i 
innych materiałów, wyposażenia – wg ustaleń. 

j. Zabezpieczenia pobytu zwierząt. 
k. Dokonanie wpisu w książce obiektu. 

7. Procedura odbioru obiektu: 
a. ZDANIE kluczy do obiektu tj: klucze do: 

  drzwi wejściowych,  
 kotłowni  
 drzwi ewakuacyjnych 

b. WERYFIKACJA prawidłowego zabezpieczenia zewnętrznego obiektu a  
w tym szczególnie: zamknięcie i zabezpieczenie drzwi, okien oraz mienia 
zewnętrznego (zamknięcie drzwi i okien). 

c. REGULACJA grzejników na poziom antyzamrożeniowy. 
d. WYŁĄCZENIE wszelkiego typu odbiorników prądu, światła, zasilaczy  itp. 
e. SPRAWDZENIE punktów sanitarnych ( np. cieknąca w sposób 

niekontrolowany woda). 
f. PRZYJĘCIE informacji od użytkownika o ewentualnych usterkach, 

szkodach, brakach.  
g. OPRÓŻNIENIE wszelkiego typu koszy na śmieci i innych pozostałości  

wewnątrz obiektu  (szczególnie resztki jedzenia i innych łatwopsujące się 
produkty). 

h. ODBIÓR pomieszczeń użytkowanych oraz użyczonego wyposażenia  
wg protokołów ukompletowania itp. 

i. ODBIÓR pomieszczeń ogólnodostępnych ( węzły sanitane, kuchnia). 
j. ODBIÓR  środków higienicznych, sprzętu do utrzymania porządków  

i innych materiałów, wyposażenia – wg ustaleń. 
k. DOKONANIE wpisu w książce obiektu. 

 
8. Czynność udostępniania obiektu oraz odbioru a także udzielenia instruktażu  

i zapoznaniu z instrukcją przeciwpożarową oraz niniejszym regulaminem odbywa 
się – za podpisem w książce obiektu. 

9. W sytuacjach szczególnych Prezes Zarządu Fundacji SOS na ratunek może wyrazić 
zgodę  na udostępnienie „Centrum szkoleniowego”  - z pominięciem procedury 
udostępnienia opisanej w niniejszym Regulaminie w tzw. trybie alarmowym ( np. 
organizacja akcji/wyprawy ratunkowej, niesienie pomoc w inny sposób).   

10. Udostępnienie i użytkowanie „Centrum szkoleniowego”  w tzw. trybie alarmowym 
nie zwalnia biorącego w użytkowanie z odpowiedzialności materialnej oraz 
prawnej tytułem prawidłowej eksploatacji „Centrum szkoleniowego”. 

11. Klucze alarmowe  przechowywane są  pod nadzorem ratownika dyżurnego Grupy 
Bieszczadzkiej GOPR w centrali – Sanok ul. Mickiewicza 34. 

12. Na terenie „Centrum szkoleniowego” funkcjonuje całodobowy monitoring obiektu. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

 

Regulamin korzystania z pomieszczeń  szkoleniowych 
oraz wyposażenia centrum szkoleniowego  

organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 
ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

 

Zasady prowadzenia zajęć 

1. Prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem szkolenia określa zasady 

bezpieczeństwa  adekwatnie do tematyki szkolenia i poziomu zaawansowania 

symulacji medycznych. Ponadto określa i decyduje o sposobie 

wykorzystywania środków ochrony indywidualnej  tj. rękawiczki ochronne, 

okulary ochronne itp. 

2. Prowadzący szkolenie odpowiada za sprzęt i wyposażenie wykorzystywane 

podczas zajęć. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek/uszkodzeń 

wynikających z normalnej eksploatacji obowiązuje zasada zgłoszenia. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o powierzone mienie, sprzęt 

szkoleniowy. W przypadku wystąpienia uszkodzenia – z winy użytkownika 

obowiązuje zasada zgłoszenia prowadzącemu szkolenia oraz przywrócenia 

stanu zastanego/naprawienia szkody. 

4. W przypadku aranżacji sal szkoleniowych obowiązuje zasada  przywrócenia 

stanu pierwotnego – po zakończonych zajęciach. 

5. Na terenie nie obowiązuje obowiązek obuwia zamiennego. Niemniej jednak   

w przypadku realizacji zajęć terenowych – celem ograniczenia roznoszenia 

resztek błota, brudu itp. wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o rozważenie 

możliwości  pozostawienia brudnej odzieży, wyposażenia  i butów w strefie 

wejściowej do budynku. Pozwoli to na ograniczenie czasochłonności prac 

porządkowych po zakończonym szkoleniu. 

6. W trakcie zajęć dydaktycznych/ szkoleniowych zabronione jest używanie 

sprzętu medycznego, sprzętu do symulacji medycznej, płynów oraz 

barwników symulujących np. krew oraz wszelkiego typu wyposażenia 

niezgodnie z instrukcjami użytkowania oraz przeznaczeniem a także w sposób 

mogący doprowadzić do powstania szkody na terenie obiektu (np. 

zabrudzenie wykładzin, uszkodzenie ścian itp.). 
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7. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów 

medycznych o ostrych zakończeniach typu igły, wenflony, noże, nożyczki 

skalpele, wkłucia doszpikowe itp.  

8. Obowiązkiem prowadzącego szkolenie jest właściwe poinstruowanie 

uczestników zajęć/ symulacji medycznej przed rozpoczęciem zajęć  

o możliwych  sytuacjach niebezpiecznych, sposobie bezpiecznej eksploatacji 

oraz sposobie segregacji zużytych przedmiotów medycznych. 

9. Na terenie „Centrum szkoleniowego” obowiązuje segregacja odpadów zgodnie 

z ogólnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych i odpadów 

medycznych. Odpady medyczne po zakończonym szkoleniu są odpowiednio 

zabezpieczane przez wyznaczonego ratownika GOPR i przewożone do miejsca 

składowania wyznaczonego w centrali GB GOPR.  

10. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw bądź zmian 

konstrukcyjnych zaawansowanego wyposażenia medycznego.   

11. Fantomy do symulacji medycznej  wyposażone są w szereg odprowadzeń, 

kabli rurek itp. Uczestnicy zajęć proszeni są o zachowanie niezbędnej  

ostrożności szczególnie podczas manipulacji fantomami, prób rolowania, 

przenoszenia itp. Przed zastosowaniem procedur medycznych  prowadzący 

wskazuje miejsce i sposób założenia dostępu dożylnego z wykorzystaniem np. 

wenflonu, symulację odbarczenia odmy  itp. 

12. Wyposażenie szkoleniowe zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć  

w sposób wykluczający możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

13. Szczególną ostrożność zaleca się podczas wykorzystywania defibrylatorów. 

Wszelkiego typu symulacje medyczne z użyciem fanfomu ALS związane  

z defibrylacją w NZK czy też kardiowersji/elektrostymulacji   wymagają użycia 

odpowiednich przejściówek chroniących zaawansowaną elektronikę 

symulatorów oraz z wykorzystaniem izolujących oraz  podłoży np. 

dedykowane torby – pokrowce lub maty gumowe itp. 

14. We wszystkich pracowniach i salach symulacyjnych podczas symulacji 

medycznych  wprowadza się zakaz spożywania posiłków oraz napojów.  

15. Podczas zajęć szkoleniowych nie wymagających zastosowania reżimu 

sanitarnego prowadzący szkolenie decyduje o możliwości spożywania 

posiłków oraz napojów. 

16. W przypadku organizacji szkoleń z udziałem przewodników wraz z psami 

dopuszcza się możliwość przebywania zwierząt  w pomieszczeniach oraz 

salach szkoleniowych w sposób uzgodniony  z prowadzącym zajęcia. 

Obowiązkiem przewodnika jest właściwe zabezpieczenie psa oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa innym osobom. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

 

Regulamin korzystania z ambulatorium  
centrum szkoleniowego  

organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 
ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

1. Ambulatorium Centrum szkoleniowego jest pomieszczeniem funkcyjnym 

przeznaczonym  do udzielania pomocy osobom poszkodowanych adekwatnie   

do posiadanych uprawnień a także do przeprowadzania szkoleń symulacyjnych 

związanych z udzielaniem pomocy przedlekarskiej/medycznej. 

2. W ambulatorium  przechowywane jest podstawowe  wyposażenie medyczne 

umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy na poziomie  kwalifikowanym. 

3. Dostęp  do pomieszczenia ambulatorium  jest ograniczony  wyłącznie dla osób 

funkcyjnych oraz osób wyznaczonych np. instruktorów – prowadzących szkolenie  

i podlega  procedurom przekazania /przejęcia wg wykazów ilościowych. 

4. Całość wyposażenia  wg osobnych wykazów stanowi własność/majątek Fundacji SOS 

na ratunek.  

5. W przypadku pełnienia dyżuru w ramach służby górskiej Grupy Bieszczadzkiej GOPR 

wyposażenie medyczne ambulatorium  może stanowić  uzupełnienie   wyposażenia 

medycznego ratowników wg zasady uzupełnienia – po zużyciu. 

6. W ambulatorium  obowiązuje segregacja odpadów zgodnie z ogólnymi zasadami 

segregacji odpadów komunalnych i odpadów medycznych. Odpady medyczne są 

odpowiednio zabezpieczane przez wyznaczonego ratownika GOPR i przewożone do 

miejsca składowania wyznaczonego w centrali GB GOPR.  

7. Za właściwą gospodarkę środkami medycznymi oraz wyposażeniem, dokonywaniem 

kontroli dopuszczenia do użytkowania produktów/preparatów medycznych, leków a 

także wycofywania i utylizacji środków przeterminowanych  odpowiada Zarząd 

Fundacji SOS na ratunek.   
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

 

Regulamin porządkowy dla osób (uczestników szkoleń) 
przebywających na terenie 

centrum szkoleniowego  
organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 

ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

 

1. Na terenie  „Centrum szkoleniowego”  uczestnik szkolenia jest  gościem Fundacji 

SOS na ratunek. 

2. Prosimy o zapoznanie  i stosowanie się do Regulaminu Centrum Szkoleniowego 

Fundacji SOS na ratunek. 

3. W obiekcie obowiązują normalne  zasady wynikające z powszechnych przepisów 

BHP i ppoż oraz zasad społecznych. Kluczowe jest bezpieczeństwo osób oraz mienia. 

4. Zawsze na terenie obiektu jest jedna osoba odpowiedzialna za całość. Być może jest 

to osoba funkcyjna z Fundacji SOS na ratunek ale częściej będzie to osoba 

wyznaczona przez Naczelnika GB GOPR. We wszelkich sprawach organizacyjnych 

zgłoś problem tej osobie – szczególnie usterki. 

5. Dbanie o porządek to podstawa. Fundacji SOS na ratunek nie  zatrudnienia osobnego 

personelu sprzątającego. Sprzątamy SAMI PO SOBIE po zajęciach wg zasady 

odtworzenia stanu zastanego. Pamiętaj- po szkoleniu  solidarnie ogarniamy po sobie 

nieład – bo samo się nie zrobi;) 

6. Na obiekcie funkcjonuje zasada optymalnego gospodarowania pomieszczeniami tak 

aby ograniczyć ilość jednorazowego wykorzystywania pomieszczeń – szczególnie  

w okresie zimowym. Racjonalne gospodarowanie powodować będzie oszczędności 

zarówno w zakresie ogrzewania jak i zużycia prądu. 

7. Prosimy o optymalne i oszczędne korzystanie z mediów poprzez: 

a. Zabezpieczenie i domykanie okien, drzwi (szczególnie w okresie grzewczym) 

b. Wyłączanie zbędnych źródeł prądu, gaszenie światła w pomieszczeniach  

w których nie ma ludzi, wyłączania w nocy światła na klatkach i ciągach 

komunikacyjnych 

c. Dokręcania cieknących zaworów/kranów/ubikacji itp. 

8. Jeżeli brałeś udział w zajęciach terenowych rozważ pozostawienie ubrudzonego 

wyposażenia , butów itp. w strefie wejściowej do budynku. W sanitariatach czy też 
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pod prysznicami nie ma możliwości doprowadzenia ubrudzonych błotem butów do 

czystości bo pozatykają się kratki oraz syfony odprowadzające wodę.   

9. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń stanowi integralną część obiektu. 

Wyniosłeś  coś poza salę/pomieszczenie – super … ale samo nie wróci bez Twojej 

pomocy. 

10. Zdarzają się sytuacje że coś się zepsuje, np. żarówka nie świeci, nie działa spłuczka, 

cieknie woda i  nie da się skutecznie zamknąć zaworu a może woda cieknie spod 

grzejnika. Zgłoś to NATYCHMIAST osobie funkcyjnej odpowiedzialnej za obiekt 

postaramy się jakoś  zaradzić. 

11. Palisz papierosy – ok, ale rób to w miejscu wyznaczonym – przed wejściem  

do budynku. 

12. Pozostały śmieci, butelki, resztki jedzenia – zabierz ze sobą to co przywiozłeś. Nam 

butelki się do niczego nie przydadzą;) – chyba że są pełne … 

13. Jeżeli korzystałeś dodatkowo  z miejsca noclegowego: 

a. pozostaw po sobie porządek , 

b. skręć kaloryfery na poziom minimalny, 

c. podomykaj  szczelnie okna,  

d. sprawdź węzeł sanitarny czy czegoś nie zostawiłeś i czy nie kapie 

gdziekolwiek woda 

e. wyłącz światło i wyłącz wszelkie źródła prądu np. zasilacze itp 

f. zdaj klucz osobie odpowiedzialnej i poinformuj że pomieszczenie jest 

zabezpieczone i ogarnięte 

14. Lodówki w kuchni są do twojej dyspozycji. Prośba o niepozostawianie tam 

jakiejkolwiek żywności co by parę tygodni poleżakowała. Zabierz  ze sobą to co 

przywiozłeś – na pewno się przyda. 

15. Sprzęt zimowy typu narty, buty foki  po zajęciach możesz  wnieść na teren obiektu. 

Pamiętaj że  najlepszym miejscem na pozbycie się śniegu i lodu jest  teren 

zewnętrzny obiektu. Rozważ możliwość postawienia nart w  pomieszczeniach 

sanitarnych wyposażonych w kratkę ściekową. Prosimy – nie opieraj nart   o 

niezabezpieczone ściany pomieszczeń, korytarzy.  

16.  Jeżeli jesteś przewodnikiem wraz z psem  bądź przebywasz na terenie obiektu z 

innym zwierzęciem  ustal z gospodarzem bądź osobą odpowiedzialną zasady  

i sposób zabezpieczenia swojego pupila. Upewnij się że nikt z pozostałych osób nie 

jest alergikiem uczulonym np. na zwierzęta. Wyprowadzając za potrzebą psa 

pozostaw w najbliższym otoczeniu  budynku porządek. 

17. Masz pytania, wątpliwości – zgłoś sprawę do osoby odpowiedzialnej. 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych 
akcji ratunkowych Fundacji SOS na ratunek 

Instrukcja powiadamiania i reagowania  
w sytuacjach szczególnych  

centrum szkoleniowego  
organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji 

ratunkowych  
Fundacji SOS na ratunek 

1. Organ prowadzący: Zarząd Fundacji SOS na ratunek 
a. Karolina KIWIOR – Prezes Zarządu  tel. 663081245 

2. Gospodarz obiektu: 
a. Elżbieta SŁOBODA     tel. 513108175 
b. Bogdan ŚLAZYK     tel. 607837577 

3. Organ nadzorujący: Rada Fundacji SOS na ratunek 
a. Leszek PROKOP – Przewodniczący Rady  tel. 797337750 

4. Współdziałanie: Grupa Bieszczadzka GOPR 
a. Ratownik dyżurny     tel. 134632204 

5. Dane kontaktowe na wypadek sytuacji szczególnych: 

Lp. Rodzaj zdarzenia: Podmiot realizujący: 
1.  Wystąpienie pożaru 

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Ustrzykach Dolnych 
ul. 1 Maja 22 38-700 Ustrzyki Dolne 
Stanowisko Kierowania Komendanta 
Powiatowego (SKKP) tel. (13) 461 1048 
tel. 998 

2.  Włamanie, naruszenie porządku 
publicznego itp 

Komenda Powiatowa Policji 
ul. 29 Listopada 33 38-700 Ustrzyki Dolne 
Centrala: 47 829 43 99 Tel. 997 

3.  Pogotowie ratunkowe ZRM P-6, P-7  
Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10 
tel. 999, 112 

4.  Usterka ogrzewania Gmina Ustrzyki Dolne  
Magdalena Florkiewicz 
Tel. 790532341 

5.  Brak  prądu 991, umowa podpisana jest z PGE 

6.  Internet Wide-net,  
tel. (13) 307 50 00 
tel. (13) 461 40 90 
tel. kom. 505 462 378 

 


