POROZUMIENIE

zawarte w dniu 13 stycznia 2006 r. w Warszawie pomiędzy:

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
starszym brygadierem Kazimierzem Krzowskim
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
a
Polskim Związkiem Alpinizmu
ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakladów opieki zdrowotnej jako związek sportowy pod nr. KRS 000007455,
reprezentowanym przez Pana Prezesa Janusza Onyszkiewicza,
zwanymi dalej stronami
w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu
z krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym.

Strony:
−

uznając konieczność prowadzenia wspólnych przedsięwzięć z zakresu organizacji działań ratowniczych w ramach
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

−

mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w trakcie prowadzenia działań ratowniczych,

ustalają co następuje:
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§1
Strony zachowując nadrzędność przypisanych sobie zadań, określonych we właściwych przepisach, wyrażają wolę
ścisłej współpracy w zakresie:
1) przygotowywania i aktualizowania analiz gotowości operacyjnej w zależności od posiadanego wyposażenia,
dyspozycyjności i wyszkolenia do realizowania zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa,
2) przygotowywania i aktualizowania planów ratowniczych, stanowiących zbiór procedur postępowania podczas
organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
3) współdziałania podczas akcji ratowniczych wymagających zastosowania specjalistów, sprzętu oraz
podstawowych i specjalistycznych technik ratowniczych,
4) szkolenia i treningu ratowniczego, a w szczególności:
a) wspólnych ćwiczeń i manewrów mających na celu opracowywanie, weryfikację i doskonalenie
procedur ratowniczych oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia,
b) wymiany kadry instruktorskiej do organizowania i prowadzenia szkoleń lub ćwiczeń oraz ich
analizowania,
c) wymiany materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,
5) wykorzystania sieci łączności radiowej i telefonicznej dla potrzeb ratowniczych,
6) wymiany doświadczeń w zakresie ratownictwa oraz w innych dziedzinach z zakresu ochrony ludności.
§2
W ramach współpracy Strony będą na zasadach wzajemności i w zakresie określonym Porozumieniem, świadczyć
sobie pomoc obejmującą między innymi:
1) udostępnianie podczas wspólnych działań ratowniczych lub ćwiczeń będących w dyspozycji sił i środków, a w
szczególności specjalistów, sprzętu i urządzeń ratowniczych, w ramach aktualnych możliwości,
2) wymianę opinii o przydatności sprzętu i technik ratowniczych oraz współpracę przy wdrażaniu nowych
rozwiązań technicznych,
3) szkolenie i doskonalenie strażaków-ratowników Państwowej Straży Pożarnej ( PSP ) oraz członków klubów i
instruktorów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu ( PZA ) według wspólnie przyjętych programów,
4) podejmowanie wspólnych działań promujących ratownictwo i ochronę ludności z wykorzystaniem technik i
sprzętu alpinistycznego.
§3
1. PZA stawia do dyspozycji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego siły i środki określone w załączniku nr 1
określającym rozmieszczenie oraz poziom ich gotowości operacyjnej.
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2. Siły i środki PZA o których mowa w pkt 1 zostaną uwzględnione we właściwych terytorialnie planach ratowniczych
PSP i będą dysponowane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności ( KCKRiOL )
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP ).
3. O zmianie danych określonych w załączniku nr 1, PZA niezwłocznie powiadamia pisemnie KCKRiOL KG PSP.
§4
Organizację łączności pomiędzy jednostkami PSP i siłami PZA określa załącznik nr 2.
§5
1.

Koordynację współpracy na szczeblu centralnym Strony powierzają:
1) ze strony PSP:
a)

Dyrektorowi Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP – w zakresie
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i manewrów,

b) Dyrektorowi Biura Szkolenia KG PSP – w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń.
2) ze strony PZA – Krajowemu Koordynatorowi Ratownictwa PZA,
2. W ramach koordynacji, o której mowa w § 5 ust.1 podejmowane będą między innymi następujące działania:
1) uzgadnianie szczegółowych form współpracy w zakresie określonym niniejszym Porozumieniem,
2) opracowanie dokumentacji dotyczącej problematyki współdziałania w akcjach ratowniczych, w tym dotyczącej
alarmowania oraz dysponowania sił i środków oraz analizowania działań ratowniczych,
3) doskonalenie standardów działań ratowniczych oraz standardów wyposażenia i wyszkolenia w oparciu o
podstawowy i specjalistyczny zakres zadań,
4) okresowe, nie rzadziej niż raz na 2 lata, podsumowanie współpracy między Stronami.
3. Szczegóły współpracy pomiędzy PSP i PZA zostaną uzgodnione do 31 grudnia 2006 r., w szczególności przez
ustalenie:
1) listy instruktorów PZA przeszkolonych w zakresie technik wspinaczkowych i jaskiniowych dopuszczonych do
prowadzenia szkoleń na rzecz PSP,
2) wykazu i podziału zadań ratowniczych oraz wykazu dostępnego sprzętu ratowniczego wraz z jego parametrami
techniczno – użytkowymi,
3) zasad zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
4. Przygotowanie procedur ratowniczych, o których mowa w § 1 pkt. 2 poprzedzi wypracowanie wniosków z analizy
zabezpieczenia operacyjnego oraz wyznaczenie obszarów chronionych, w celu realizacji specjalistycznych zadań
i czynności ratowniczych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia w zależności od rodzaju i miejsca
zdarzenia.
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§6
1. Rozwiązanie porozumienia pod rygorem nieważności, może być dokonane

w formie pisemnej, z upływem

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
2. Zmiana treści porozumienia może być dokonana, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§7
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Strony o
treści porozumienia powiadomią własne jednostki organizacyjne.
§8
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

Prezes
Polskiego Związku Alpinizmu

starszy brygadier Kazimierz Krzowski

Janusz Onyszkiewicz

Wiceprezes
Polskiego Związku Alpinizmu
Agnieszka Gajewska
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