
1.

2.
3.
4.
5.

Zasady działania pogotowia lokatorskiego w SM "Orunia"
Tekst jednolĘ uchwalony 28.08.2018 r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr .../2018

Podstawy dziŃania
cel działania
Zakres cz}nności
Procedura postępowania
BHP

Ad. 1. - Pogotowie lokatorskie powołane zostało w roku 1998 i funkcjonuje na zasadach pehienia przez
pracowników Spółdzielni (konserwatorów) dyzurów domowych. Zasady te określono w Regulaminie Pracy dla
pracowników SM,,ORL^IIA".

Ad. 2. - Celem działania pogotowia lokatorskiego jest pomoc mieszf<ńcom osiedla i zabezpieczenie mienia
Spółdzielni w sytuacjach awaryjnych jakie mają miejsce w dni robocze po czasie pracy Spółdzielni i dni wolne od
pracy.

Ad. 3. - Interwencje pogotowia doĘczą wyłącznie zdarzei rwiryanych z a-wariami wządzeń technicznych tj.
elementów konstrukryjnych i pozostaĘch elementów budynków i budowli w tym instalacji wewnętrznych i
zewnętrznych, w sytuacji zagrożenia Ęcia, zdrowia ludzi i powodujących niszczenia mienia. Pracownicy
wykonujący cą,nności w ramach pogotowia lokatorskiego zobowiązani są podjąć niemvłocznie po zgłoszeniu
awarii (nie dfużej jak w ciągu 1 godz. dla awarii nie zagrńających zdrowiu i Ęciu ludzi) wszelkie dzińania
mające zlikwidować zagrożenie Ęciai zdtowialudzi oraz zabezpieczyć mienie Społdzielni i lokatorów przed
zniszczeniem. V/ykonywane są tylko prace zabezpieczające araz napra\^tcze Ęlko w podstawowym zakresie
mieszczące się w kompetencjach poszczególnych konserwatorów tj. zgodne z ich kwalifikacjami i przepisami
B}lP. Pracownicy pełniący dyżlry zobowiązani są do:

- majomości miejsc i umiejętnościv,lyłączenia obwodów elekĘczrych w celu zabezpieczenia instalacjiprzed
pogłębieniem awarii,

- wymiany bezptecników w nieuszkodzonych podstawach bezpiecznikowych oraz wymiany żarówek
w nieuszkodzonych oprawach oświetleniowych (nie doĘczy wymiany żarówek wymagających pracy na
wysokości),

- znajomości miejsc usytuowania zaworów gazowych i umiejętności odcięcia dop§łru Eazttw razię awańi
- zrajomości miejsc usltuowania głównych zaworów instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej oraz

umiejętność zamknięcia dopĘvru, przepĘwu wody w instalacjach w razie awarii
- udrożnienia pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej lub zabezpieczenia ptzed dalsrym zalewaniem

w zalężności od zakresu prac możliwych do wykonaniaprzez pracownika.

Prace naprawczę wmagające dłuższego czasu, specjalistycznęgo sprzętu i zaangażowania większej liczby
pracowników lub nie wymagające pilności wykonywane są pozaĘbem pogotowia lokatorskiego.

Ad. 4. - W dziale technicznym prowadzony jest rejestr interwencji podejmowanych w ramach pogotowia
lokatorskiego. Dyżur prowadzony jestprzezjednego pracownika.W zaleimości od oceny sltuacji dyżurującego
do pomocy moze wezwany być inny pracownik.
Powiadamianie - telefon komórkowy. Pogotowie lokatorskie funkcjonuje w dni robocze: poniedziałek w godz.
1700-2000;wtorek -crwartekwgodz. 1500-2000;piątekwgodz. 1400-2aoo.;wdni wolne odpracywgodz.
8oo _ 2000.

Pracownik weTv{any do awarii dokonuje oceny sytuacji , podejmuje decyzję o samodzielnym usunięciu
przyczyny i skutków awarii lub przyrruołuje specjalisĘczne insłtucje (pogotowie gazowe, wodociągowe,
energeĄrczne, strń pożama, itd.), odnotowuje w rejestrze sposób zńatvłienia interwencji i powiadamia w
najbliższy dzień pr acy pr zeło żone go o zai stniałym zdar zeniu.

Ad. 5. - Pracownicy wykonujący prace v/ ramach pogotowia lokatorskiego szkoleni są w zakresie przepisów
BIIP obejmujących podstawowe czynności nłviązane z konserwacją i naprawaminelementów budynków i budowli
i znajdujących się w nich lub poza nimi urządzeń.
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