
Rola 

organów samorządu terytorialnego

oraz służb, inspekcji i straży

w reagowaniu na sytuacje kryzysowe

na przykładzie pożaru  

Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych

dr inż. Stanisław KUBEŁ

Starosta Ostrołęcki 



W dniu 29.06.2009r. około godz.15.30 doszło 

do wybuchu pożaru 

w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego 

JBB Import - Export Józef Bałdyga, Łyse. 



Siły i środki, jakimi dysponował Wójt Gminy Łyse, 

okazały się niewystarczające. 

Wójt o koordynację akcją poprosił Starostę Ostrołęckiego. 

Został Powołany Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Na miejsce przybył również Wojewoda Mazowiecki, deklarując 

gotowość współpracy służb wojewódzkich.



Starosta Ostrołęcki miał do dyspozycji siły i środki 

następujących służb, inspekcji i straży:

• Straży Pożarnej (państwowej i ochotniczej)

•MEDITRANS OSTROŁĘKA ( stacja pogotowia ratunkowego);

• Policji;

• Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

w Warszawie Delegatura w Ostrołęce;

• Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce;

• Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce;

• Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie JBB (ok. 1500 osób)

• ponadto na miejscu akcji czynności wykonywali Prokuratorzy





W akcji ratowniczo-gaśniczej 

udział wzięły 

jednostki ochrony przeciwpożarowej 

z następujących powiatów:

• Ostrołęka;

• Maków Mazowiecki;

• Ostrów Mazowiecka;

• Pułtusk;

• Kutno;

• Siedlce;

• Łomża;

• Przasnysz;

• Wyszków;

• Ciechanów;

• Mława;

• Łosice;

• Mińsk Mazowiecki;

• Nowy Dwór Mazowiecki;

• Warszawa;

• Warszawa Zachodnia;

• Miasto Ostrołęka.
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W sumie 

w działaniach ratowniczych 

brało udział 

799 strażaków i 163 samochody, z czego:

• 222 strażaków i 66 samochodów z jednostek PSP;

• 400 strażaków i 66 samochodów z jednostek OSP w KSRG;

• 177 strażaków i 31 samochodów z innych jednostek OSP.



W prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło 

11 inspektorów 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce.

Nadzór weterynaryjny, prowadzony był 

przez 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.



Łączna suma 

wywiezionych 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

to ponad 2 miliony kg.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,

zostały wywiezione 

82 specjalistycznymi samochodami . 
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Ponadto, 

na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Ostrołęce w dniu 02.07.2009r.:

• zbudowana został mata dezynfekcyjna 

o powierzchni  64 m²  - w celu odkażania 

wyjeżdżających pojazdów, w  bramie wjazdowej 

do Zakładu;

• zdezynfekowany został budynek zaadoptowany 

na stołówkę oraz 1000 m² hali produkcyjnej.



W dniu 03.07.2009r., 

na pisemny wniosek 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce, 

przeprowadzono dezynfekcję wstępną całego terenu Zakładu, 

wliczając:

• obiekt Zakładu zajmujący powierzchnię ok. 30 000 m²;

• plac Zakładu – ok. 10 000 m²;

• odcinek drogi wojewódzkiej nr 645 na długości ok. 1,5km





W prowadzonej akcji 

ratowniczo-gaśniczej, 

uczestniczył 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Ostrołęce                                                      

oraz 3 pracowników PSSE 

w Ostrołęce.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna                  

w Ostrołęce prowadziła badania stanu sanitarnego 

obiektów na terenie pożaru.

Podczas tych badań, nie stwierdzono zagrożenia 

epidemiologicznego.



W akcji brało udział 4 przedstawicieli WIOŚ w Warszawie 

Delegatura w Ostrołęce 

(w tym Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce).

• monitoring przekazywania odpadów podmiotom 

uprawnionym (surowiec stopiony z tworzywem wymagał 

specjalnego sposobu utylizacji);

• monitoring środowiska, pod kątem emisji niezorganizowanej

do powietrza o charakterze lokalnym oraz zniszczenia 

surowców i wyrobów gotowych, które z powodu 

nieprzydatności do spożycia stały się odpadami.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, prowadził m.in.:





W akcji ratowniczo-gaśniczej 

uczestniczył również Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Siły i środki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wykorzystane 

podczas prowadzonej akcji, przedstawiają się następująco:

• 8 osób, w tym:

 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Ostrołęce (powiat ziemski) – przez cały 

czas akcji,

 pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Ostrołęce (powiat grodzki) – w dniach 01.07.- 03.07.2009r.,

 2 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Warszawie – w dniach 02.07.-03.07.2009r.,

 rzeczoznawca budowlany – przez cały czas akcji.



Działania 

Inspektorów Nadzoru Budowlanego:

• podejmowanie decyzji o usuwaniu elementów

konstrukcyjnych zniszczonego budynku, w celu

dostępu do przywalonego mięsa, produktów mięsnych,

jak również urządzeń i maszyn technologicznych,

znajdujących się w zniszczonym pożarem budynku;

• sprawowanie na bieżąco nadzoru nad prowadzonymi

robotami związanymi z usuwaniem elementów

konstrukcji zawalonego budynku w celu dostępu

do znajdującego się pod nimi mięsa, produktów

mięsnych, jak również maszyn i urządzeń;



• ocena bezpiecznych rejonów budynku i kierowanie 

w nie brygad pracowników JBB w celu usuwania mięsa

i produktów mięsnych, jak również maszyn i urządzeń;

• nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP
przy pracach rozbiórkowych;

• udział w posiedzeniach PZZK i przekazywanie sugestii

co do sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

i określenia rejonów, w których bezpiecznie można
je wykonać;

• podejmowanie decyzji o zakazie wstępu w szczególnie

zagrożone rejony zniszczonego pożarem budynku.





Działania Policji:

• wyłączenie z ruchu i ochrona drogi  wojewódzkiej 

nr 645 na odcinku 1,5 km;

• wsparcie służby ochrony Zakładu podczas pełnienia 

ochrony spalonych obiektów.

Siły i środki Policji,

wykorzystane 

podczas akcji:

• 82 policjantów;

• 34 samochody.



Przez cały czas 

trwania akcji ratowniczo-gaśniczej, 

zabezpieczenie medyczne zapewniał 

„MEDITRANS OSTROŁĘKA”.

W akcji wykorzystano ponadto:

• 6 szt. środków transportu i 17 pracowników 

Urzędu Gminy Łyse wraz z Gminną Jednostką

Usług Komunalnych w Łysych;

• 2 szt. samochodów osobowych oraz 6 osób 

ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.



PZZK zbierał się na posiedzeniach dwukrotnie w ciągu każdego dnia, na sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

W trakcie posiedzeń PZZK:

• przedstawiano zadania

już zrealizowane podczas

prowadzonej akcji

ratowniczo-gaśniczej;

• Przewodniczący

Powiatowego Zespołu stawiał

nowe zadania do realizacji.

Ostatnie posiedzenie

PZZK odbyło się

w dniu 09.07.2009r.



W wyniku pożaru, spaleniu uległa:

• hala produkcyjna ;

• mroźnia;

• część biurowo-socjalna;

• I piętro;

• magazyn wyrobów gotowych.



Dzięki dużemu zaangażowaniu 

Straży Pożarnej, uratowano m.in.:

• budynek piekarni przylegającej 

do hali produkcyjnej;

• zbiornik

z ciekłym azotem;

• kotłownię z 120 000 l

oleju napędowego   

(olej wywieziono

na zewnątrz).



Wnioski 

z przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej 

i usuwania skutków pożaru

w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse



1. Pomimo dużego zaangażowania ludzi i intensywnej pracy, 

prowadzonej w bardzo  niebezpiecznych warunkach nie było 

wypadków śmiertelnych oraz poważnych obrażeń.

2. Akcja ratowniczo-gaśnicza przebiegała bardzo sprawnie. 

Było to wynikiem wzorowej współpracy wszystkich służb, 

inspekcji i straży biorących udział w przedmiotowej akcji.

3. Gminy powinny utrzymywać magazyny, w których –

w zależności od zagrożeń charakterystycznych dla danej 

gminy – powinien znajdować się odpowiedni sprzęt. Z uwagi 

na braki w magazynie gminnym sprzęt został przekazany z 

zasobów powiatu  (rękawice, półmaski filtrujące, folia 

wykorzystana na maty dezynfekcyjne, płyty do dezynfekcji,  

kombinezony ochronne, okulary ochronne, taśmy 

zabezpieczające, środki odkażające).



Pomoc Wojewody Mazowieckiego okazała się szczególne przydatna w 

zakresie ochrony środowiska, weterynarii (utylizacja odpadów) oraz 

pomocy społecznej (osoby bezrobotne wskutek zatrzymania pracy 

zakładu)  



DZIĘKUJĘ

ZA 

UWAGĘ


