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KARTA ZMIAN I AKTUALIZACJI 

Program Zapobiegania Awariom powinien być poddany przeglądowi i weryfikacji w celu 

ewentualnej aktualizacji co najmniej raz na rok i po zmianie warunków panujących w Zakładzie 

 mających wpływ na bezpieczeństwo. 

 

Lp. Zakres zmian/aktualizacji Dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

Imię i nazwisko osoby 
dokonującej 

aktualizacji 

Podpis 

1. Zmiany w stosunku do wersji  z grudnia 2012 r. uwzględniające 

zalecenia Państwowej Straży Pożarnej : 

 wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa i 
ochrony: ograniczniki zamontowane na stałe przed 
grupami zbiorników zabezpieczające przed 
najechaniem + kurtyny wodne rozstawiane podczas 

rozładunku cysterny (wg specjalnej Instrukcji) 

 dokonano korekty w Arkuszach Roboczych RZA 1 - 6 
uwzględniające w.w. dodatkowe środki 
(zmniejszenie prawdopodobieństwa zdarzenia i.lub 
ograniczenie  jego skutków) 

 dokonano korekty map zasięgów oddziaływania 
skutków najbardziej krytycznego RZA po 
wprowadzeniu dodatkowych środków 
bezpieczeństwa 

 

25.02.2013 

  

 

2. 

 

Zmiany wynikające z nowelizacji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 
2017 r., poz. 519) 

 

23.11.2017 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  O  ZAKŁADZIE  

 

1.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU 

 

Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz w Mdzewie prowadzi przemysłowy chów brojlerów 

kurzych w 11 kurnikach o łącznej liczbie stanowisk 478 500 sztuk, po 43 500 szt. /kurnik.  

Parametry techniczne kurników na Fermie: 

 Kurniki nr 1 – 4 (rok budowy 2007): 

- powierzchnia zabudowy: 2007,70 m2 

- powierzchnia użytkowa: 1 897,43 m2 

- kubatura: 8 379,80 m3 

 

Kurniki nr 5 – 11 (rok budowy 2011): 

- powierzchnia zabudowy: - 2220,0 m2 

- powierzchnia użytkowa: 2114,34 m2 

- kubatura: 9953,80 m3 

 W roku planowanych jest 6 cykli trwających średnio 40 dni. Przerwy pomiędzy cyklami 

trwające ok. 2 tygodnie do 1 miesiąca przeznaczone są na czyszczenie kurników, wygrzewanie i 

przygotowanie do kolejnego cyklu. 

 

Budynki inwentarskie (11 szt.) są obiektami wolnostojącymi, parterowymi, bez kondygnacji 

podziemnych. Składają się z jednonawowej hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego (z 

odrębnym wejściem) - sterowni. Budynki są murowane (gazobeton) wzmocnione stalowymi 

słupami podtrzymującymi przekrycie dachowe, kryte blachą. Podłogi są szczelnie 

wybetonowane i uszczelnione folią. Wrota o wymiarach 3 x 3 m znajdują się w szczytowych 

ścianach. 

Materiałem na ściółkę będzie słoma cięta o grubości warstwy ok. 6-8 cm. 

Wentylacja kurników zaprojektowana jest jako mechaniczna. Sterowanie wentylacją - 

automatyczne zależne od cyklu chowu i temperatury. 

 

Ogrzewanie każdego kurnika odbywa się za pomocą nagrzewnic gazowych na gaz płynny o 

wydmuchu bezpośrednim. Gaz dostarczany jest do nagrzewnic ze zbiorników naziemnych gazu 

płynnego. Spaliny odprowadzane są wraz z powietrzem wentylacyjnym wentylatorami 
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dachowymi.  W każdym z 11 kurników zainstalowano: 

- wentylatory dachowe w ilości 8 szt. o wydajności 11 000 m3/h każdy na wysokości 6,3 m o 

średnicy wylotu d = 0,5 m, 

- wentylatory szczytowe w ilości 6 szt. o wydajności 33 900 m3/h każdy na wysokości 1,5 m i 

2,5 m i średnicy wylotu d = 1 m. 

 

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny PROPAN 

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne gaz płynny (propan) magazynowany jest w 19 

zbiornikach o pojemności nominalnej 6700 dm3 każdy. 

Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych i podzielone na 4 grupy (por. 

oznaczenia na planie zagospodarowania terenu): 

- Grupa 1 – 5 zbiorników 

- Grupa 2 – 6 zbiorników 

- Grupa 3 – 6 zbiorników 

- Grupa 4 – 2 zbiorniki 

Zbiorniki 6700 dm3  typu walczakowego o wymiarach 5,9 m x 1,3 m. 

Odległości zbiorników od budynków inwentarskich wynoszą: 

- Grupa 1 - 14 m 

- Grupa 2 – 14 m 

- Grupa 3 – 14 m 

- Grupa 4 – 14 m. 

Zawory poboru gazu ze zbiorników połączone są kolektorem gazowym zakończonym zestawem 

reduktorów Io, redukującym ciśnienie par gazu do 7kPa (70 bar). Pod tym ciśnieniem gaz 

doprowadzany jest rurami z „PE” do szafek gazowych na ścianach budynków. Szafki gazowe 

wyposażone są w zawory odcinające i reduktory ciśnienie IIo redukujące ciśnienie gazu do 5 kPa 

(50 bar). Pod tym ciśnieniem gaz zostaje doprowadzony do  kurników  11 (a także do budynku 

biurowego) fermy.  

 

W budynkach występują następujące odbiorniki gazu: 

- budynek biurowy posiada piec c.o. o mocy 2 kW i kuchnię gazową 4-palnikową 

- każdy kurnik posiada  4  (kurniki nr 9, 9, 10 i 11) lub 6 dmuchaw (kurniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7)  typu Jet Master o mocy 90 kW każda 

Zużycie gazu przed jedną dmuchawę wynosi od 5 kg/godz. 
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Budynek gospodarczy (magazynowy) – budynek murowany jednokondygnacyjny (układ 

nośny stanowią ściany wykonane z bloczków betonu komórkowego), ze stropem żelbetowym,  z 

drewnianą konstrukcją dachu i przekryciem blachodachówką. 

Budynek składa się z dużego pomieszczenia magazynowego (magazynowanie słomy) i 2 małych 

pomieszczeń gospodarczych. 

Powierzchnia całkowita – 253,91 m2. 

 

Budynek administracyjny (biurowo-socjalny) - budynek murowany parterowy z użytkowym 

poddaszem (układ nośny stanowią ściany wykonane z bloczków betonu komórkowego), ze 

stropem żelbetowym,  z drewnianą konstrukcją dachu i przykryciem blachodachówką. 

Budynek składa się z dyżurki, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pom. gospodarczego i 

pomieszczenia na agregat prądotwórczy oraz pomieszczenia mieszkalnego na poddaszu. 

Powierzchnia całkowita – 104,43 m2. 

 

Silosy paszowe – stalowe,  11 szt. o poj. ok. 40 m3 każdy 
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Usytuowanie zbiorników z gazem na terenie Fermy Drobiu w Mdzewie  
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Organizacja zarządzania 

 

 

 

 

 

 

System pracy – 12/36 (10 osób) 

Zatrudnienie: 

 pracownicy fizyczni 

 dozór 

 pracownicy biurowi. 

Zatrudnionych - 10 osób 

 

1.2. OPIS INSTALACJI ZAKŁADU 

 

Jako paliwo do ogrzewania budynków inwentarskich i budynku biurowego 

wykorzystywany jest gaz płynny propan magazynowany w  zbiornikach nadziemnych, z których 

przewodami rurowymi  doprowadzany jest do instalacji grzewczych (nagrzewnic w kurnikach 

bądź kotła z zasobnikiem w budynku biurowym). 

Stanowiący zagrożenie wybuchowe i palne gaz płynny (propan) magazynowany jest w 19 

zbiornikach o pojemności nominalnej 6700 dm3 każdy. 

Są one ustawione na betonowych płytach fundamentowych w 4 grupach: 

 Grupa 1 – 5 zbiorników 

 Grupa 2 – 6 zbiorników 

 Grupa 3 – 6 zbiorników 

WŁAŚCICIEL 

KIEROWNIK FERMY 



 

  11 

 Grupa 4 – 2 zbiorniki. 

Zbiorniki 6700 dm3  typu walczakowego o wymiarach 5,9 m x 1,3 m. 

Odległości zbiorników od budynków inwentarskich wynoszą: 

 Grupa 1 - 14 m 

 Grupa 2 – 14 m 

 Grupa 3 – 14 m 

 Grupa 4 – 14 m. 

Odległość najbliższego zbiornika z gazem od budynku magazynowego (gospodarczego) wynosi 

28,5 m (zbiornik z Grupy 3). 

Zawory poboru gazu ze zbiorników połączone są kolektorem gazowym zakończonym zestawem 

reduktorów Io, redukującym ciśnienie par gazu do 7kPa (70 bar). Pod tym ciśnieniem gaz 

doprowadzany jest rurami z „PE” do szafek gazowych na ścianach budynków. Szafki gazowe 

wyposażone są w zawory odcinające i reduktory ciśnienie IIo redukujące ciśnienie gazu do 5 kPa 

(50 bar). Pod tym ciśnieniem gaz zostaje doprowadzony do  kurników  (a także do budynku 

biurowego fermy).  

W budynkach występują następujące odbiorniki gazu: 

- budynek biurowy posiada piec c.o. o mocy 23 kW i kuchnię gazową 4-palnikową 

- każdy kurnik posiada  4 dmuchawy typu Jet Master o mocy 90 kW każda 

- Zużycie gazu przed jedną dmuchawę wynosi od 5 kg/godz. 

Uwzględniając, że w każdym zbiorniku magazynowane może być 85% gazu – daje to 

łącznie  do  110 m3 skroplonego, palnego i wybuchowego gazu propan. 

Ponieważ gęstość propanu wynosi ok. 550 kg/m2 , ogólna ilość magazynowanego ciekłego 

propanu  na terenie Fermy wynosi w najgorszym wariancie (pełne zbiorniki) ok. 60 Mg. 

Należy założyć, że w sytuacji, gdy zbiorniki nie są pełne,  na terenie zakładu może znaleźć się 

autocysterna, która napełniała będzie dany zbiornik.  

Łączna maksymalna ilość gazu płynnego magazynowanego w Fermie Drobiu w  

Mdzewie  wynosi 110 m3, tj. ok. 60 ton. 

 

Usytuowanie zbiorników przedstawione jest na załączonym do PZA Planie sytuacyjnym. 
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Napełnianie zbiorników odbywa się wg standardowej procedury dostawcy gazu (dostawca gazu 

jest też właścicielem zbiorników i autocysterny).  Firma ta jest odpowiedzialna za stan 

techniczny zarówno dostawy, jak i magazynowania gazu. Wszystkie prace wykonywane są 

zgodnie z instrukcjami. Stan napełnienia zbiorników jest kontrolowany i rejestrowany co 3 dni 

przez pracowników fermy. 

 

1.3. ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 

Każdy zbiornik posiada dwa zawory bezpieczeństwa stanowiące jego wyposażenie.  

Każdy zbiornik jest wyposażony w poziomowskaz pływakowy, pozwalający na odczyt poziomu 

gazu w zbiorniku (nie może przekroczyć 85%). Ponadto każdy zbiornik jest wyposażony w 

kontrolny zawór przelewowy (tzw. kapilarę) pozwalający na kontrolę napełnienia zbiornika 

podczas dostawy gazu. 

 

Na rurociągach gazowych (przyłączach) zainstalowane są kulowe zawory odcinające, 

umożliwiające odcięcie dopływu gazu do każdego z kurników w razie wycieku lub awarii. 

  

W każdym z budynków inwentarskich (kurników) jest zainstalowana optyczna i akustyczna 

instalacja alarmowa. Sygnalizuje ona między innymi zanik napięcia, wzrost lub spadek 

temperatury, brak wody do picia.  

Brak jest instalacji detekcji gazu. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowią: 

 przeciwpożarowa sieć wodociągowa z 4 hydrantami  DN 80 (1 podziemny i 3 nadziemne), 

rozmieszczonymi na terenie  fermy ( wydajność  sieci 10 l/s), 

 gaśnice proszkowe umieszczone w pobliżu zbiorników, 

 przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem, 

 zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych (teren fermy  ogrodzony i 

dozorowany) 
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 instalacja odgromowa zbiorników z gazem 

 kurki gazowe – zawory gazu w skrzynkach na ścianach poszczególnych kurników i budynku 

biurowego 

 

Dodatkowo zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej zakład wyposażono w 

przenośne kurtyny wodne,  które będą rozstawiane każdorazowo podczas rozładunku 

autocysterny do zbiorników. Kurtyny te będą w tym czasie rozstawione i podłączone do 

sieci wodociągowej. Rozładunek z autocysterny,  oprócz operatora pojazdu dozorowany 

będzie przez co najmniej 2 pracowników fermy.  

 

1.4. KONTROLA ZBIORNIKÓW I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

Zbiorniki oraz instalacje zasilające podlegają okresowym przeglądom wykonywanym przez 

uprawniony serwis dostawcy gazu, podczas których sprawdzany jest stan techniczny 

zbiorników, instalacji, ich szczelność a także stan zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach. 

Ponadto wszystkie zbiorniki są objęte dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, który również 

dokonuje rewizji wewnętrznej i wewnętrznej zbiorników i ich osprzętu (m.in. zaworów 

bezpieczeństwa). 

W załączeniu do PZA – karta charakterystyki magazynowanego gazu płynnego. 

 

Oprócz instalacji gazowej opartej o  zbiorniki naziemne gazu płynnego, ferma posiada 

następujące instalacje: 

- instalacja wodociągowa  - woda do kurników dostarczana jest z wodociągu gminnego (na 

podstawie umowy) poprzez studzienkę zaopatrzoną w wodomierz 

- kanalizacja bytowa – ścieki powstające w  budynkach socjalno-administracyjnych 

odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do lokalnego, betonowego szamba o 

pojemności 3 m3 

- kanalizacja przemysłowa – ścieki z kurników odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych – każdy kurnik ma 2 zbiorniki po 1,7 m3 każdy 

- instalacja elektryczna – ferma zaopatrzona jest z lokalnej sieci energetycznej oraz 

dodatkowo dysponuje własnym agregatem o mocy 250W. 
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- drogi – na działce występuje układ dróg komunikacyjnych  (nawierzchnia betonowa) o 

szerokości 5 m, do każdego kurnika doprowadzona jest droga zakończona pętlą 

umożliwiającą zawracanie pojazdów ciężkich. 

Teren jest ogrodzony i oświetlony – stale obecnych jest co najmniej 3 pracowników. Wstęp na 

teren fermy jest kontrolowany. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU I OTOCZENIA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE 
ZAKŁADU 

Ferma Drobiu zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Mdzewo, Mdzewko i Dąbrowa. 

Odległości fermy od wsi: 

- od wsi Mdzewo – ok. 1,0 km 

- od wsi Mdzewko – ok. 1,7 km 

- od wsi Dąbrowa – ok. 0,65 km. 

Odległość fermy od pojedynczych zabudowań kolonijnych: 

 270 m od zabudowań gospodarskich w kierunku północno-wschodnim (kolonia 3 

gospodarstw) 

 250 od pojedynczego gospodarstwa w kierunku południowo-zachodnim 

Teren Fermy zajmuje powierzchnię ponad 5,2 ha. 

Ferma otoczona jest z każdej strony terenami rolniczymi (z niewielkimi obszarami leśnymi). Od 

wschodu ferma graniczy z drogą krajową nr 7, przy czym najbliższa grupa zbiorników z 

propanem (Grupa nr 4) zlokalizowana jest ok. 80 m , zaś grupa nr 5 ok. 100 m od jezdni. 

Ferma położona jest na terenie płaskim, bez zagłębień,  ok. 120-125 m n.p.m. 

Teren nie jest zagrożony ruchami tektonicznymi, obsuwaniem się gruntu ani powodzią. 

Poziom wód gruntowych nie zagraża instalacjom naziemnym ani uzbrojeniu terenu. 

Położenie w klimacie typowym dla centralnej Polski eliminuje niebezpieczeństwo wystąpienia 

zjawisk klimatycznych takich jak sztormy czy huragany. 

Na terenie Fermy nie występują zagrożenia środowiskowe.
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Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 

Ferma  oraz w jej pobliżu nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o 

płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

b) obszary wybrzeży: 

Ferma leży poza obszarami wybrzeży, 

c) obszary górskie lub leśne: 

Ferma jest zlokalizowana przebiega poza obszarami górskimi i w sąsiedztwie terenów 

leśnych. 

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych: 

 

Na terenie fermy  oraz w jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy 

ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

Nieruchomość pod przedmiotową inwestycję, położona jest w granicach Nadwkrzańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego 

oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. 
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Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „ Dolina Wkry i 

Mławki” PLB 140008, znajduje się w odległości kilkunastu km od przedmiotowej inwestycji. 

Teren fermy obejmuje obszar przekształcony w wyniku działalności 

człowieka. Inwestycja nie niszczy walorów istniejącego środowiska 

naturalnego. 
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2.  OGÓLNE CELE I ZASAD Y DZIAŁANIA PROWADZĄCEGO ZAKŁAD  

 

Polityka i system zarządzania  bezpieczeństwem. 

 

Zakład posiada czytelny podział w zakresie obowiązków,  również mających wpływ na 

bezpieczeństwo procesowe. 

Nadzór operacyjny dokonywany będzie przez Właściciela  za pośrednictwem kierownictwa 

szczebla pośredniego. 

Pionowy system nadzoru zapewniać będzie właściwe rozpatrywanie wszystkich czynników 

istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, w tym szczególnie zapobiegania wypadkom i 

awariom. 

Bezpośrednia odpowiedzialność i przejrzystość (brak struktur zbiurokratyzowanych) jest  

korzystna ze względów nie tylko ekonomicznych, ale ma również wpływ na bezpieczeństwo. 

Stanowiskowy nadzór eksploatacyjny jest wykonywany fachowo z zachowaniem odpowiednich 

kryteriów i zasad bezpieczeństwa. Prace związane z przeładunkiem cieczy z autocysterny 

(najbardziej ryzykowne z punktu widzenia możliwości awarii) wykonywane są tylko przez 

wykwalifikowany personel dostawcy gazu. 

Normalna eksploatacja instalacji mających wpływ na ryzyko powstania poważanej awarii 

przemysłowej jest realizowana tylko przez osoby zatrudnione w zakładzie i przeszkolone w 

obsłudze urządzeń na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Wpływ na utrzymanie lub podniesienie bezpieczeństwa będą mieć również prowadzone 

regularne kontrole przez takie instytucje jak Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Państwowa 

Straż Pożarna, Inspekcja Dozoru Technicznego. 

Wszystkie protokoły z kontroli  znajdują się w  osobnej dokumentacji i aktach poszczególnych 

instytucji kontrolujących. 

Z wnioskami i zaleceniami z kontroli na bieżąco zapoznawani są pracownicy zakładu – zgodnie z 

prowadzoną polityką  włączania całej załogi w system unikania  i monitorowania zagrożeń. 
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Będąc świadomym roli właściwego zarządzania bezpieczeństwem, które jest wypadkową wielu 

innych dziedzin  w fermie wdrożono odpowiednie procedury z zakresu BHP, ochrony ppoż. i 

wymagań ochrony środowiska uregulowane polskim prawem. 
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3. WSKAZANIA ZADAŃ I  ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNICTWA ZAKŁADU W 

ZAKRESIE KONTROLI ZAGROŻEŃ AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ 

ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO DO Z AGROŻEŃ POZIOMU OCHRONY LUDZI I 

ŚRODOWISKA  

 

Kierownictwo i pracownicy fermy są uświadomieni w zakresie znaczenia szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa technicznego.  Występuje powszechna świadomość zarówno w zakresie  

znaczenia bezpieczeństwa dla celu ekonomicznego zakładu, ale też celu społecznego. 

Rolą kierownictwa jest organizacja i ciągły monitoring spraw istotnych dla bezpieczeństwa, zaś 

rolą pracowników jest realizacja  obowiązków uwzględniając czynnik bezpieczeństwa. 

 

Kontrola operacyjna  

Kierownictwo ma świadomość, że systemowe podejście do problemu bezpieczeństwa 

prowadzenia procesu daje również w konsekwencji wymierne korzyści finansowe, w oparciu o 

bezpośrednie polecenia dot. kontroli operacyjnej na bieżąco monitorowane jest  prowadzenie  

poszczególnych etapów funkcjonowania zakładu pod kątem  bezpieczeństwa procesowego.  

Zadania w tym zakresie są realizowane w oparciu o pionową strukturę zarządzania i precyzyjny 

podział obowiązków. 

Zasady te mają wpływ na właściwe organizowanie pracy pod kątem bezpieczeństwa i 

funkcjonowanie infrastruktury technicznej. 

W przypadku konieczności realizacji zadań przez firmy zewnętrzne, zadania są monitorowane  i 

kontrolowane przez kierownictwo zakładu. 

 

Zarządzanie wprowadzaniem modyfikacji  

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w procesie technologicznym i infrastrukturze, a w 

szczególności w konstrukcji instalacji i jej obsłudze wymaga sporządzania szczegółowej 

dokumentacji technicznej proponowanych zmian oraz planu ich wykonania. Plan taki zawiera 
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opis przygotowania do wykonywania prac, plan wykonania prac i plan ponownego podjęcia 

eksploatacji. 

Plan taki jest zatwierdzany przez kierownictwo zakładu. 

W przypadku zmian konstrukcyjnych urządzeń nadzorowanych przez organy zewnętrzne lub 

certyfikowanych specjalistów (np. dozór techniczny, rzeczoznawcy branżowi) wymagane są 

zatwierdzenia dokumentacji. 

W przypadku zmian istotnych dla bezpieczeństwa zakładu lub jej wpływu na środowisko o 

zmianach powiadamiane są organy administracji samorządowej i specjalnej (WIOŚ, PIS, PSP) 

zgodnie z uregulowaniami prawnymi. 

 

Nadzór efektywności 

Nadzór efektywności dzięki braku zbiurokratyzowanych struktur prowadzony jest na bieżąco. 

W przypadku zauważenia sytuacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa – sytuacje te są 

na bieżąco korygowane. 

Pracownicy zakładu są zobowiązani raportować na bieżąco o sytuacjach istotnych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa, a także przedstawiania wniosków, które mogą podnosić poziom 

bezpieczeństwa w zakładzie. 

Raz do roku organizowany będzie przegląd, w którym  określana będzie aktualność PZA 

oraz ewentualne zmiany, korekty lub rozszerzenia niniejszego programu. 

 

Planowanie na wypadek awarii  

Kierownictwo oraz pracownicy fermy  są  zapoznani z Programem Zapobiegania Awariom. 

W związku z tym są świadomi występujących zagrożeń i prawdopodobnych awarii związanych z 

obecnością gazu płynnego. W ramach wdrażania postanowień  PZA, kierownictwo i pracownicy 

posiadać mają określone obowiązki, zarówno w zakresie działań zapobiegawczych, jak również 

postępowania na wypadek awarii. 

W fermie w celu spełnienia wymagań prawnych sporządzone są stosowne instrukcje 

technologiczne, zawierające m.in. zasady zapobiegania awariom oraz zasady postępowania na 

wypadek ich wystąpienia. 
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Instrukcje te są sprawdzane i zatwierdzane przez specjalistów i kierownictwo. 

Na fermie korzysta się też ze specjalisty ds. BHP i ppoż., którego zakres obowiązków wynika z 

wymagań przepisów Kodeksu Pracy i  

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

W zakładzie ustalona jest zasada, że alarm na terenie zakładu może ogłosić każdy i zawsze, jeśli 

z chwilą powstania w instalacji lub obiekcie stanu odbiegającego od przyjętego za normalny, a 

naruszający bądź mogący naruszać bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stan taki powstanie zarówno 

po wycieku substancji, jak i innego niebezpieczeństwa mogącego wpływać na 

prawdopodobieństwo powstania awarii przemysłowej. 

 

W opracowanych, wdrożonych i systematycznie aktualizowanych planach postępowania na 

wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia są szczegółowo opisane i wprowadzone: 

 schematy  i sposoby alarmowania (KTO – KIEDY – KOGO - JAK) 

 procedury kompetencyjne z przydziałem obowiązków  
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4. OKREŚLENIE PRAWDOPOD OBIEŃSTWA ZAGROŻENIA  AWARIĄ 
PRZEMYSŁOWĄ. 

 

4.1.  ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE. 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE NATURALNE. 

 Ferma leży na terenie płaskim, na terenie nie zagrożonym powodzią. 

Rów melioracyjny znajduje się w odległości ok. 45 m od zbiorników z gazem Grupa 4). Rów 

zakończony jest zbiornikiem retencyjnym,  który znajduje się w odległości ok. 85 m od 

najbliższej grupy zbiorników (Grupa 4). 

Teren zakładu nie jest również zagrożony ruchami tektonicznymi lub obsunięciami gruntu. 

Poziom wód gruntowych nie będzie zagrażał magazynowanemu gazowi płynnemu. 

Klimat typowy dla centralnej Polski – zagrożenie od wichur i huraganów  mieści się w zakresie 

typowym dla kraju, a więc w zakresie akceptowalnym, bez podejmowania dodatkowych 

środków bezpieczeństwa. 

Zagrożenia środowiskowe naturalne – w zakresie akceptowalnym, bez konieczności 

wprowadzania dodatkowych środków. 

 

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKOWE INFRASTRUKTURALNE. 
 

Zagrożenia środowiskowe infrastrukturalne  – w zakresie dopuszczalnym, bez konieczności 

wprowadzania dodatkowych środków. 

Konieczne utrzymywanie co najmniej istniejącego stanu. 

 

ZAGROŻENIE  TRANSPORTOWE 

 Teren fermy jest ogrodzony, zabezpieczony przed niekontrolowanym wjazdem 

pojazdów.  
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Droga krajowa znajduje się w odległości ok. 80 m od zbiorników z gazem (Grupa 4). 

Samochody ciężarowe np. z transportem paszy, bądź odbierające brojlery poruszają się po 

wyznaczonych drogach, z dopuszczalną prędkością. Kierowcy są odpowiednio przeszkoleni, z 

doświadczeniem w zakresie znajomości specyfiki zakładu, dowozu paszy lub odbioru brojlerów. 

Drogi dojazdowe są utwardzone, nawierzchnia na bieżąco utrzymywana. 

Brak linii kolejowych w sąsiedztwie Fermy. 

Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed najechaniem pojazdów na zbiorniki – przed grupami 

zbiorników od strony drogi zamontowane zostały na stałe metalowe ograniczniki. 

 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE . 

 Ferma ogrodzona, ze stałą obecnością pracowników. Ani ze względu na profil 

działalności, ani liczebność ludzi Ferma nie  należy do zakładów o podwyższonym ryzyku 

zagrożenia terrorystycznego. 

Zagrożenia terrorystyczne  - w zakresie dopuszczalnym, akceptowalnym. 

 

4.2.  ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE. 

  

Podstawowym zagrożeniem, które powoduje, że zakład kwalifikuje się do kategorii 

„zwiększonego ryzyka” jest magazynowany gaz w ilości do 60 ton w 19 zbiornikach o poj. 6700 

dm3. 

Nie można więc wykluczyć, że nastąpić może wyciek gazu, a następnie pożar spowodowany 

zapaleniem się wycieku lub wybuchem chmury gazowej. Wyciek ten może być spowodowany 

awarią instalacji i wynikającym z niej rozszczelnieniem. 

 

Zasady wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i rur oraz okresowe kontrole eksploatacyjne 

praktycznie eliminują możliwość katastroficznego rozszczelnienia ścianki (sytuacja taka jest 

natomiast możliwa w przypadku celowego działania lub nieumyślnego, takiego jak np. 

najechanie pojazdu). 
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W  celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, zbiorniki magazynowe gazu płynnego muszą być 

zabezpieczone przed: 

 niedopuszczalnymi wzrostami ciśnienia 

 niedopuszczalnymi wzrostami temperatury 

 przepełnieniem. 

Takie niezawodne zabezpieczenia są obecnie standardowym wyposażeniem stosowanej 

technologii. 

Wycieki mogą również wystąpić przez: 

 połączenia rur 

 armaturę i uszczelki. 

W celu zapobiegania takim wyciekom opracowano rozwiązania techniczne, których 

zastosowanie pozwala przyjąć prawdopodobieństwo wycieku jako bardzo małe. 

Innym rodzajem zagrożenia mogą być wyładowania elektryczne. Zainstalowane w Fermie 

instalacje odgromowe i uziomy – zgodnie z przepisami i wymaganiami technicznymi – stanowią 

dostateczne zabezpieczenie przed tym zagrożeniem. 

Zagrożenia wyciekiem fazy gazowej mogą być więc spowodowane nieszczelnością uszczelek lub 

połączeń rurociągów.  

Gaz płynny jest zawsze cięższy od powietrza. W fazie gazowej spływa  szybko ku ziemi i wypiera 

powietrze. Wypełnia on każde wgłębienie terenu. Zakres wybuchowości gazu płynnego w 

mieszaninie z tlenem lub powietrzem jest znacznie wyższy niż dla innych gazów palnych, 

jednakże niska dolna granica wybuchowości propanu powoduje, że jest to paliwo 

niebezpieczne podczas niekontrolowanego wypływu. Wypływający w fazie ciekłej gaz 

odparowuje natychmiast, przy czym 1 kg cieczy o objętości 1,96 dm3 daje około 500 dm3 gazu. 

Mimo, że gaz miesza się z powietrzem opornie, to jego wypływ pod ciśnieniem powoduje 

szybkie wymieszanie z powietrzem, co wobec dolnej granicy wybuchowości wynoszącej 

zaledwie 2,1% stwarza znaczne zagrożenie wybuchowe i pożarowe. 
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Jeszcze większym zagrożeniem jest wyciek fazy ciekłej. Wyciek ten jest jednak w praktyce 

możliwy tylko w trakcie napełniania zbiorników lub przy katastrofalnym pęknięciu płaszcza 

zbiornika. 

Zdarzenia awaryjne prowadzące do wycieków gazu, chociaż bardzo mało prawdopodobne 

rozpatrywane są w  dalszej części niniejszej analizy. 

Zagrożenia wywoływane przez wyciek gazu: 

 wybuchy i pożary powstałe wskutek niekontrolowanego wypływu gazu 

spowodowanego utratą szczelności instalacji. 

 zagrożenia wynikające z przepełnienia lub przegrzania butli, w wyniku 

czego może dojść do wybuchu zbiornika gazu wskutek nadmiernego 

wzrostu ciśnienia gazu 

 BLEVE czyli wybuch rozprężających się par cieczy-gazów 

węglowodorowych. 

Wybuch „BLEVE” spowodowany jest nagłym wyciekiem łatwo zapalnej cieczy o temperaturze 

wyższej od jej temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Ten nagły 

wyciek może powstać w wyniku dużego uszkodzenia zbiornika z gazem płynnym. Przyczyny lub 

też zdarzenia doprowadzające do wybuchu mogą być różne. Najczęściej jest to 

samonagrzewanie się cieczy, ogrzanie cieczy w zbiorniku lub instalacji wskutek oddziaływania 

pożaru oraz gwałtowny wyciek podczas wypadków komunikacyjnych. Powstaniu BLEVE 

towarzyszą zwykle trzy efekty:  

 rozpryskiwanie się spalającej się cieczy,  

 powstawanie fali uderzeniowej, 

 wystąpienie zjawiska fireball, czyli płomienia o kształcie kuli. 

 

Ponadto rozpatrywać należy również zagrożenie toksycznego oddziaływania na organizmy żywe 

i w niewielkim stopniu zagrożenie ekologiczne. 

 

Pożar i wybuch  gazu stanowią  zagrożenia o największych skutkach. 
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Zagrożenie toksycznemu podlegać będą wyłącznie pracownicy Fermy  w mało 

prawdopodobnym bezpośrednim kontakcie z gazem. 

 

Zagrożenie ekologiczne  powodowane przez emisję zanieczyszczeń. 

Ferma Drobiu nie stanowi typowego zakładu przemysłowego o źródłach zanieczyszczeń w 

postaci emitorów. Hermetyczność całej instalacji gazu płynnego jest zasadniczym warunkiem jej 

funkcjonowania. Punktowe emisje mogą wystąpić tylko przy przeładunku z autocystern. 

 

Aby uzyskać najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa stosuje się zabezpieczenia i instalacje 

ochronne mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. 

Należą do nich: 

 zaplanowanie przestrzenne instalacji z uwzględnieniem stref zagrożenia i odstępów 

bezpieczeństwa 

 urządzenia alarmowe i komunikacyjne 

 wyłączniki 

 zaopatrzenie w wodę gaśniczą i hydranty 

 wyposażenie w gaśnice. 

Uwzględniając  zalecenia zewnętrznych organów kontrolnych (Państwowa Straż Pożarna), z 
uwagi na położenie fermy w pobliżu drogi krajowej Nr 7 -  wprowadzono  na Fermie Drobiu 
dodatkowe   zabezpieczenia ograniczające ryzyko powstania  scenariuszy awaryjnych  oraz ich 
skutków poprzez: 

 

 zamontowanie ograniczników umieszczonych na stałe przed grupami zbiorników od 
strony jezdni – w celu zabezpieczenia przed najechaniem przez pojazdy 

 

 wyposażenie fermy w przenośne kurtyny wodne,  które będą rozstawiane każdorazowo 
podczas rozładunku autocysterny do zbiorników. Kurtyny te będą w tym czasie 
rozstawione i podłączone do sieci wodociągowej. Rozładunek z autocysterny,  oprócz 
operatora pojazdu dozorowany będzie przez co najmniej 2 odpowiednio przeszkolonych 
pracowników fermy. Ich zadaniem oprócz dodatkowego nadzoru nad rozładunkiem 
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będzie uruchomienie kurtyn wodnych w celu ograniczenia skutków wypływu gazu (w 

tym stworzenia „zapory” uniemożliwiającej wypływ gazu w kierunku drogi krajowej) 
bądź schładzania sąsiednich zbiorników nieobjętych pożarem. 

 

 

Powyższa procedura zostanie ujęta w specjalnej Instrukcji zabezpieczenia rozładunku 
autocysterny zawartej w ogólnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Fermy  oraz 
wdrożona po odpowiednim przeszkoleniu do realizacji (podobnie jak Instrukcja prowadzenia 
prac pożarowo niebezpiecznych). 

 

Oprócz zabezpieczeń technicznych, w celu zapobiegania zagrożeniu na Fermie funkcjonuje 

szereg rozwiązań organizacyjnych: instrukcji i zarządzeń zewnętrznych oraz zaleceń 

wchodzących w zakres tzw. „najlepszej dostępnej techniki”. Wszystkie instrukcje oparte są na 

szczegółowych zaleceniach dostawcy gazu. 

 

Spełnienie wymagań bezpieczeństwa przy stosowaniu gazu płynnego w Fermie zapewnione jest 

przez  świadomość zagrożeń oraz wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami, co daje wynik w 

postaci  uzyskania akceptowalności ryzyka (poziom ALARP – „jak tylko możliwe w granicach 

zdrowego rozsądku”). 
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4.3. METODYKA OCENY RYZYKA PROCESOWEGO – NARZĘDZIA I KRYTERIA  ANALIZY. 

 

W celu identyfikacji źródeł zagrożeń wykorzystano  następujące narzędzia i dane: 

 Ocenę inżynierską – pracę wykonali doświadczeni specjaliści posiadający wiedzę dot. 

analizowanego procesu technologicznego i wymagań z nim związanych, posiadający 

uprawnienia rzeczoznawcy i specjalisty ds. BHP oraz  rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 Dane historyczne – wykorzystano informacje dot. wypadków zawarte w takich bazach 

danych, jak: MARS – Major Accident Reporting System [www.mahbsrv.jrc.it/mars], 

MHIDAS –Major Hazard Incident Data Service [baza danych AE Technology na potrzeby 

Healt of Safety Executive /www.hse.qov.uk/].  

 Sformalizowane techniki identyfikacji źródeł zagrożenia: 

 CHECKLIST METHOD, czyli metodę listy kontrolnej 

 arkusz PHA (Preliminary Hazard Analysis) – wstępna analiza zagrożeń  

 EVENT TREE ANALYSIS , czyli tzw. pozytywnego drzewa zdarzeń – do szacowania 

prawdopodobieństwa wystąpienia określonych skutków  

 Dane katalogowe i literaturowe dotyczące niezawodności poszczególnych urządzeń – 

wykorzystano informacje  z  „Systemu baz danych dla ocen zagrożeń od instalacji 

chemicznych. Bazy danych wykonane w ramach Projektu Badawczego KBN przez Zespół 

A-12 IEA w kooperacji z Instytutem Chemii Przemysłowej” 

[www2.cyf.qov.pl/chemia.html] 

 Doświadczenie eksploatacyjne z podobnych procesów technologicznych – informacje 

zawarte w podręczniku  pt. „Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi 

instalacjami przemysłowymi” (autorzy: M. Borysiewicz, A.Furtek, S. Potemski), 

opracowaniu pt. „Proces BLEVE – zagrożenia i planowanie ratownicze” wykonanego 

przez zespół ekspertów firmy COPRO Centrum Analiz Bezpieczeństwa i Ryzyka w Łodzi 

(wydane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska), artykułach z czasopisma 

„ZAGROŻENIA” [pod wspólną nazwą „Ocena ryzyka instalacji rurociągowej ciekłego gazu 

naturalnego” autor Marek Małczyński] oraz opracowaniu pt. „Safety Report Assessment 

Guide: LPG” wydanego przez brytyjską organizację  Hazardous Installations Directorate  

(wydanie anglojęzyczne dostępne na stronie www.hse.qov.uk). 

 Dokumentację zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i 

niekontrolowanych wycieków oraz innych awarii technologicznych. 
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Opierając się na powyższych narzędziach ustalono, że przyczynami wypływu gazu ze zbiornika, 

rurociągów lub urządzeń procesowych mogą być: 

 Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. 

 Do zdarzeń takich należą upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenie pioruna, 

trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych 

historycznych), jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe 

wiatry. 

 Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, 

podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa). 

 Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, 

pozostawienie nieszczelności, napełnianie bez uprzedniego zamknięcia. 

 Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w 

tym: systemów bezpieczeństwa). 

 Poniżej pokazano zestawienie typowych usterek wyposażenia będących przyczynami 

awarii /dane w oparciu o dokument: „Selection criteria for the remote isolation of 

hazardous inventories” opracowany przez WS Atkins Safety and Reliability dla Health 

and Safety Executive/. Dane te stały się również jednym z filarów analizy wstępnej: 

 
Wyposażenie Podstawowy model 

usterki 
Podstawowa 
przyczyna/miejsce usterki 

Rurociąg „pracujący” Przedziurawienie lub 
rozerwanie 

Korozja, erozja, kawitacja,  
uderzenie  
 

Połączenia kołnierzowe i 
inne 

nieszczelność Zderzenie z innym 
materiałem, niewłaściwe 
zastosowanie 

Połączone 
oprzyrządowanie /małe 
średnice rur/ 

Rozerwanie lub utrata 
szczelności połączenia 

Złe uszczelki na połączeniach, 
wibracja 

Węże elastyczne Przedziurawienie, 
rozerwanie, utrata 
szczelności 

Zmęczenie materiału,  
uszkodzenie od uderzenia, 
niewłaściwe zastosowanie 
/materiał, grubość/, słabe 
połączenie, uszkodzenie 
mechaniczne 

Zawory Wyciek zewnętrzny Utrata szczelności na dławiku, 
połączeniach spoinowych 

Pompy Wyciek zewnętrzny Utrata szczelności na  wale, 
otaśmowaniu, połączeniach 
kołnierzowych, zaworach 
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spustowych 
Sprężarki Wyciek z uszczelek,  

połączeń 
kołnierzowych,  
śrubowych, spustów 

Wibracja, zniszczenia 
połączeń przegubowych, 

Inne pojedyncze punkty Wycieki z uszczelek i 
połączeń 
kołnierzowych, 
otwarcia zaworów, 
rozerwania  

Wibracje, błędy operatorów i 
inne. 

 

Do oceny ryzyka posłużono się autorską metodą, która bazowała na tzw. analizie warstw 

zabezpieczeń (AWZ). 

Metoda AWZ jest zalecana do stosowania przez pracowników Zakładu Bezpieczeństwa 

Procesowego i Ekologicznego Politechniki Łódzkiej i Instytut Energii Atomowej w Świerku 

projekt p.n. Centrum Doskonałości MANHAZ). 

Głównym celem analizy warstw zabezpieczeń AWZ jest sprawdzenie czy zastosowane systemy 

bezpieczeństwa i ochrony względem potencjalnych, reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych 

(RZA) są wystarczające.  

Obliczenie wpływu działania warstw zabezpieczeń na stopień redukcji ryzyka można określić za 

pomocą ilościowej techniki pozytywnego drzewa zdarzeń (EVENT TREE ANALYSIS). 

 

Algorytm postępowania dla oceny ryzyka i określenia niezawodności  systemu 

zabezpieczeń składa się z takich etapów jak: 

 identyfikacja reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych RZAi(W) i RZAi(P), oznaczających 

najgorsze w skutkach uwolnienia substancji niebezpiecznej (W) oraz najbardziej 

prawdopodobne uwolnienia (P) 

 oszacowanie potencjalnych skutków takiego zdarzenia, S(RZAi), na podstawie tzw. 

matrycy skutków lub za pomocą analizy efektów fizycznych i skutków  

 ustalenie kryteriów akceptowalności ryzyka,  

 ocena ryzyka czyli porównanie obliczonej wartości ryzyka z ustalonymi kryteriami. 
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Matryca skutków  na podstawie A. Markowski, M. Borysiewicz „Zastosowanie analizy warstw 
zabezpieczeń do oceny ryzyka rurociągów” Centrum Doskonałości MANHAZ, Świerk 2003 
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Znaczenie kategorii skutków – źródło j.w. 
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Matryca ryzyka – źródło j.w. 

 

 

A -  ryzyko akceptowane, nie są wymagane żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa i 

ochrony,  

TA  -  ryzyko dopuszczalne –rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków 

bezpieczeństwa  i ochrony jeśli są one praktycznie uzasadnione,  

TNA  -  ryzyko tolerowane, wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa i ochrony,  

NA -  ryzyko nieakceptowane –zatrzymać instalację i wprowadzić natychmiast dodatkowe 

środki bezpieczeństwa i ochrony  
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4.2. OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ. 

4.2.1.  IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA  

 

Instalacje służące do magazynowania gazu płynnego i związane z nimi operacje eksploatacyjne 

mogą stanowić źródła zagrożenia awarią przemysłową o poważnych skutkach dla pracowników, 

urządzeń i  infrastruktury oraz środowiska w otoczeniu Fermy. 

Należy tu rozpatrzyć następujące etapy: 

 rozładunek gazu płynnego z autocystern do zbiorników magazynowych 

 magazynowanie gazu w zbiornikach. 

 

Rozładunek autocystern 

Na stanowiskach rozładunku autocystern następuje przeładowywanie ciekłego gazu 

dostarczanego do Fermy cysterną samochodową do zbiorników magazynowych. 

Największe zagrożenie stanowi tutaj transport fazy ciekłej gazu, który pomiędzy cysterną a 

zbiornikiem odbywa się elastycznym wężem. Wąż ten ma średnicę DN50. W trakcie załadunku 

lub rozładunku leży on na gruncie. Maksymalny przepływ fazy ciekłej wynosi ok. 20 m3/godz. 

Czas użytkowania wynosi 20 godz./rok. 

Zbiorniki gazu na autocysternach wyposażone są w zawory nadmiarowe automatyczne (tzw. 

„fail-safe”), zamykające kroćce cysterny w przypadku spadku ciśnienia i nadmiernego wypływu. 

Węże rozładunkowe autocystern  wyposażone są w złącza awaryjnego rozłączania (złącza 

zrywalne), które zabezpieczają przed skutkami przypadkowego, nadmiernego naprężenia węża 

podłączonego do instalacji, np. gdy rozładowywana autocysterna odjedzie a wąż jest nadal 

podłączony. Zanim naprężenie węża osiągnie wartość mogącą rozerwać go lub wyrwać z niego 

końcówki, zostają zerwane śruby łączące połówki złącza i złącze jest rozłączone –  stanowi to 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu.  

Po podłączeniu węży przeładunkowych operator cysterny sprawdza hermetyczność połączenia.   

 

Zbiorniki magazynowe do zasilania nagrzewnic. 
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Gaz magazynowany jest w naziemnych zbiornikach ciśnieniowych. Zbiorniki zabezpieczone są 

zaworami bezpieczeństwa, których wyloty znajdują się na wysokości ok. 1,5 m nad 

powierzchnią ziemi. Gaz z zaworów bezpieczeństwa ulegnie przy opadaniu  rozcieńczeniu w 

powietrzu. W górnej części zbiornika znajduje się krociec zaworu, do którego podłączony jest 

rurociąg fazy gazowej. Przy ewentualnych rozszczelnieniach instalacji może nastąpić jedynie 

wypływ fazy gazowej pod ciśnieniem 7 kPa (za reduktorem). Rozszczelnienie instalacji między 

zbiornikiem a reduktorem ciśnienia, ze względu na niewielką długość przewodów rurowych, 

jest znacznie mniej prawdopodobne. Jako bardzo mało prawdopodobne rozpatrywać można 

katastroficzne pęknięcie zbiornika i gwałtowny wyciek jego całej zawartości. Awaria taka, 

uwzględniając jeszcze efekt DOMINO (wtórne wypływy z rozerwanych zbiorników w grupie), 

byłaby największą możliwą awarią na Fermie. 

W dalszej części analizy jest ona rozpatrywana jako zdarzenia reprezentatywne o najgorszych 

skutkach. 

 

Opierając się na powyższych rozważaniach ustalono, że przyczynami wypływu gazu ze 

zbiorników, rurociągów lub urządzeń procesowych mogą być: 

Zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony. 

Do zdarzeń takich należą upadek samolotu, upadek meteoru, uderzenie pioruna, trzęsienie 

ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne (nie oparte na danych historycznych), 

jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry. 

Działania rozmyślne – akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, 

otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa). 

Błąd operatora – nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, 

pozostawienie nieszczelności, napełnianie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu         

Nieodpowiednie zarządzanie – brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym: 

systemów bezpieczeństwa). 
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4.2.2. USTALENIE REPREZENTATYWNYCH ZDARZEŃ AWARYJNYCH  RZAI(W) I  RZAI(P) 

 

 

Listę potencjalnych zdarzeń awaryjnych zidentyfikowano z wykorzystaniem oceny 

inżynierskiej, danych historycznych podobnych procesów technologicznych i mediów oraz 

sformalizowanej techniki identyfikacji źródeł zagrożeń  metodą PHA. 

Zastosowana analiza pozwoliła na wyodrębnienie następujących reprezentatywnych 

zdarzeń awaryjnych: 

Scenariusze awaryjne najbardziej prawdopodobne: 

 

RZA 1(P) Zerwanie węży rozładunkowych w wyniku przemieszczenia cysterny na 
stanowisku rozładunku 

 Nie zablokowanie kół cysterny przez personel operacyjny – 1 błąd 
operatorski 

 Nie zaciągnięcie hamulca postojowego prze kierowcę – 2 błąd operatorski 
 Przemieszczenie cysterny 
 Zamknięcie zaworów – działanie złączy zrywalnych 
 Zerwanie węży przeładunkowych 
 Nie zamknięcie zaworu „fail-safe” rurociągu dla fazy ciekłej 
 Awaryjne zatrzymanie przeładunku, zamknięcie zaworu ręcznego 
 Wypływ fazy ciekłej w wężu przeładunkowym 
 Ilość uwolnionego gazu fazy gazowej jest znikoma w porównaniu z 

wypływem fazy ciekłej (nie uwzględniano w scenariuszu) 
 Brak źródeł zapłonu – pożar prawdopodobnie nie następuje 

 

RZA 2(P) Niewielki przeciek węża fazy ciekłej  

 Nie sprawdzenie szczelności węza przez operatora przed rozpoczęciem 
rozładunku – błąd operatorski 

 Wystąpienie przecieku o wielkości 1% przekroju węża o średnicy DN50 
 Po 10 sek. Zatrzymanie przeładunku prze operatora i zamknięcie zaworów 

ręcznych 
 Odparowanie fazy ciekłej i spadek stężenia gazu w powietrzu poniżej DGW 

w przeciągu 1 min. 
 Brak źródeł zapłonu – pożar prawdopodobnie nie następuje 

 

RZA 3(P) Urwanie króćca przewodu fazy gazowej przed reduktorem  

 Zbiorniki ciśnieniowe do magazynowania płynnego gazu podlegają 
odpowiednim wymaganiom produkcyjnym i systematycznym kontrolom 
eksploatacyjnym, co znacznie podnosi ich niezawodność 
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 Urwanie króćca musi być poprzedzone rozrastającą się rysą materiału. 
Jeśli rysa ta nie zostanie wykryta będzie to błąd operatorski (błąd 
okresowych kontroli) 

 Urwanie króćca zbiornika DN20 spowodowane ciśnieniem wewnętrznym 
 Odprężenie zawartego w zbiorniku gazu 
 Wrzenie gazu 
 Uwolnienie strumienia fazy gazowej 
 Stopniowe odparowanie zbiornika przy jednoczesnym szybkim spadku 

jego temperatury 
 Przy braku działania operatorskiego wyciek kilku kg gazu 
 Szybkie rozcieńczenie fazy gazowej w powietrzu 
 Brak źródeł zapłonu – pożar prawdopodobnie nie następuje 
 

RZA 4(P) Urwanie króćca DN20 poboru fazy ciekłej  

 Urwanie króćca wywołane pęknięciem rury DN20 na całym obwodzie 
 Błąd operatorski – nie zauważenie rysy w trakcie kontrolnego obchodu 

instalacji 
 Wypływ fazy ciekłej 
 Przy temperaturach powyżej 0oC po paru minutach następuje oblodzenie 

pęknięcia i samoczynne zamknięcie przewodu 
 Przy wyższych temperaturach po paru minutach personel zamknie 

przewód 
 

RZA 5(P) Przypadkowe otwarcie zaworu bezpieczeństwa 

 Otwarcie zaworu spowodowane ciśnieniem wewnętrznym uwarunkowane 
błędem operatorskim inspekcji zaworu 

 Odprężenie zawartego w zbiorniku gazu 
 Wrzenie gazu 
 Uwolnienie strumienia fazy gazowej 
 Gwałtowny spadek ciśnienia w zbiorniku 
 Zamknięcie zaworu po ok. 1 min. 
 

 

Scenariusze awaryjne o najgorszych skutkach: 

RZA 6(W) Pęknięcie płaszcza zbiornika magazynowego na dużej powierzchni  

 Zbiorniki ciśnieniowe podlegają rygorystycznym wymaganiom 
produkcyjnym i eksploatacyjnym, co znacznie podnosi ich niezawodność 

 Pęknięcie płaszcza musi być poprzedzone powstaniem rysy – jeśli rysa nie 
została wykryta będzie to błąd operatorski 

 Pęknięcie płaszcza zbiornika magazynowego 
 Uwolnienie się całej pojemności  zbiornika , tj. ok. 2,87 tony gazu (nie 

można zakładać, że pracownicy  zdołają zapobiec całkowitemu 
wypływowi) 

 Zapłon prawdopodobny  i możliwość zaistnienia  efektu DOMINO (zapłon 
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kolejnych zbiorników w grupie) 
 

 

Szacując prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych scenariuszy /ciągów 

awaryjnych/ zastosowano podejście skrajnie krytyczne, wykorzystując dane z najniższych 

przedziałów niezawodnościowych, zarówno związanych z techniką, jak i czynnikiem ludzkim.  

4.2.3. OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA I POZIOMU RYZYKA ZDARZEŃ 

AWARYJNYCH 

Szacując prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych scenariuszy /ciągów 

awaryjnych/ zastosowano podejście skrajnie krytyczne, wykorzystując dane z 

najniższych przedziałów niezawodnościowych, zarówno związanych z techniką, jak i 

czynnikiem ludzkim. 

Opierając się na danych historycznych dotyczących podobnych urządzeń pracujących w 

zbliżonych warunkach (ciśnienia, temperatury, korozji, wibracji itp.) przyjęto 

następujące dane probabilistyczne: 

Rurociąg stały*: 

Średnica w mm Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Do 50 Przerwanie katastroficzne 

 Szczelina 

1x10-10 /m x godz. pracy 

1x10-9 /m x godz. pracy 

Powyżej 50 Przerwanie katastroficzne 

Szczelina 

1x10-11 /m x godz. pracy 

1x10-10 /m x godz. pracy 

*Na podstawie „Risk Analysis of six potentialy hazardous industrial, objects In the Rijmond area” 
Cremer & Warner, 1982 

Rurociąg elastyczny (wąż) 

Średnica w mm Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Cały zakres Przerwanie katastroficzne 

Przeciek 

4x10-5 /godz. pracy 

4x10-4/godz. pracy 

*Na podstawie „Risk Analysis of six potentialy hazardous industrial, objects In the Rijmond area” 
Cremer & Warner, 1982 

Zawór* 
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Charakterystyka Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Otwarcie/zamknięcie 
mechaniczne/zdalne 

Przeciek 

Brak reakcji 

1x10-8 / godz. pracy 

5,58x10-5 /operację 

Otwarcie/zamknięcie ręczne Przeciek 

Brak reakcji 

1,52x10-5 /godz. pracy 

1x10-1 /operację 

*Na podstawie „Guidelines for Process Equipment Reliability Data” Center for Chemical Process 
Safety of the AIChE, 1989 

 

Pompa* 

Charakterystyka Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Cały zakres przeciek 1x10-3 / rok 

*Na podstawie „Guidelines for Process Equipment Reliability Data” Center for Chemical Process 
Safety of the AIChE, 1989 

Połączenia kołnierzowe* 

Charakterystyka Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Cały zakres przeciek 3x10-7 / rok 

*Na podstawie „Guidelines for Process Equipment Reliability Data” Center for Chemical Process 
Safety of the AIChE, 1989 

Zbiornik ciśnieniowy* 

Charakterystyka Rodzaj awarii prawdopodobieństwo 

Cały zakres pęknięcie 2,5x10-6/ rok 

*Na podstawie „Guidelines for Process Equipment Reliability Data” Center for Chemical Process 
Safety of the AIChE, 1989 

oraz 

- Prawdopodobieństwo zapłonu w terenie zurbanizowanym: przy co najmniej 

częściowym rozerwaniu płaszcza rurociągu lub zbiornika (znaczny wypływ) – p=3,1% 

- Przy wycieku (szczelinowym) – p=0,62%* 

* na podstawie „Explosions in gas-fired plant. Reliability analysis of plant”, AEA Technology plc 

for Health and Safety Executive, Report 139/1997 
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Wyniki wykonanej analizy warstw zabezpieczeń AWZ przedstawiono w formie Arkuszów 

Roboczych dla wytypowanych wcześniej  reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych RZA. 
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ARKUSZ ROBOCZY 1 

Nazwa procesu Rozładunek gazu z 

autocysterny 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 1(P) Zerwanie węża rozładunkowego w wyniku 

przemieszczenia autocysterny 

Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Przemieszczenie cysterny  

Zdarzenie warunkujące: Błędy operatorskie: 

Hamulec postojowy nie zaciągnięty 

Koła nie zablokowane przez operatora  

Odjechanie pojazdem przez operatora 

 

0,1 

0,1 

0,01 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,03 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 

Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 1 

Prawdopodobieństwo śmierci  0,03 
Czas rozładunku ok. 400 godz./rok 

Prawdopodobieństwo eksploatacji 

0,05 

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca  

Nie zadziałanie złącz zrywalnych 

Nie zadziałanie zaworów fail -safe 

0,05 

0,01 

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora  Opóźnione, ręczne zamknięcie zaworu - reakcja po 

1 min. 

0,1 

Prawdopodobieństwo RZA:  5x10-6 

Oszacowanie wycieku: 1,7 kg/s (102 kg/min) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 1,5x10-7  

(poziom obniżony w 
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wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

Kategoria skutków 4  

(poziom obniżony w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

Kategoria ryzyka A 
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ARKUSZ ROBOCZY 2 

Nazwa procesu Rozładunek gazu z 

autocysterny 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 2(P) Niewielki przeciek na wężu  podczas rozładunku  Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Przeciek o powierzchni 1% przekroju węża o 

średnicy DN50 

0,2 

Zdarzenie warunkujące: Nie sprawdzenie szczelności węża przez 
operatora przed rozpoczęciem rozładunku – 

błąd operatorski 

 

0,1 

 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,01 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 
Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 1 

Prawdopodobieństwo śmierci 0,01 

Czas rozładunku ok. 400 godz./rok 

Prawdopodobieństwo eksploatacji 

0,05 

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca 

  

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora   

Prawdopodobieństwo RZA:  1x10-3  

Oszacowanie wycieku: 3,97 g/s (238 g/min) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 1x10-6   

(poziom obniżony  w 

wyniku wprowadzenia 
dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – 
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kurtyny wodne) 

Kategoria skutków 3 

Kategoria ryzyka A 
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ARKUSZ ROBOCZY 3 

 

Nazwa procesu Magazynowanie gazu 

w zbiorniku 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 3(P) Przeciek na  połączeniach kołnierzowych przewodów  

fazy gazowej 

Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Nieszczelność połączenia kołnierzowego 7,5x10-5 

Zdarzenie warunkujące: Błędy operatorskie: 

 

 

 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,1 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 

Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 0,1 

Prawdopodobieństwo śmierci  0,01 

  

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca  

  

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora  Niepowodzenie uszczelnienia połączenia  0,5 

Prawdopodobieństwo RZA:  3,75x10-5 

Oszacowanie wycieku: 0,25 g/s  (0,15 kg/min) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 3,75x10-7 

(poziom obniżony  w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 
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bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

Kategoria skutków 3 

Kategoria ryzyka A 
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ARKUSZ ROBOCZY 4 

Nazwa procesu Magazynowanie gazu 

w zbiorniku 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 4(P) Przeciek na połączeniach kołnierzowych przewodów 

fazy ciekłej 

Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Pęknięcie rurociągu na całym obwodzie 7,5x10-5 

Zdarzenie warunkujące: Błędy operatorskie: 

 

 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,1 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 

Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 1 

Prawdopodobieństwo śmierci  0,1 

  

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca  

  

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora    

Prawdopodobieństwo RZA:  3,75x10-5 

Oszacowanie wycieku: 0,144 g/s (8,64 kg/min) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 3,75x10-7 

(poziom obniżony  w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 
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Kategoria skutków 3 

Kategoria ryzyka A 
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ARKUSZ ROBOCZY 5 

 

Nazwa procesu Magazynowanie gazu 

w zbiorniku 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 5(P) Przypadkowe otwarcie zaworu bezpieczeństwa Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Otwarcie zaworu bezpieczeństwa  2,5x10-2 

Zdarzenie warunkujące: Błędy operatorskie: 

Niewłaściwa inspekcja zaworu 

 

10-2 

 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,1 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 

Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 0,1 

Prawdopodobieństwo śmierci  0,01 

  

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca  

  

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora    

Prawdopodobieństwo RZA:  2,5x10-4 

Oszacowanie wycieku: 210 g/s (12,6 kg/min) (705 

kg/godz) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 2,5x10-5 

(poziom obniżony  w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 



  50 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

Kategoria skutków 4 

Kategoria ryzyka A 
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ARKUSZ ROBOCZY 6 

 

Nazwa procesu Magazynowanie gazu 

w zbiorniku 

Nazwa zdarzenia: 

RZA 6(W) Pęknięcie płaszcza zbiornika na dużej powierzchni Etap procesu/ 

stanowisko 

 

 Substancja: gaz płynny - propan Kategoria zagrożenia: skrajnie 

łatwopalny 

Częstość/ 

Prawdopodobieństwo 

Zdarzenie inicjujące: Pęknięcie płaszcza zbiornika ciśnieniowego 6,25* 10-5 

Zdarzenie warunkujące: Pęknięcie na dużej powierzchni  

Uderzenie w zbiornik przez pojazd 

10-2 

10-2  

(poziom obniżony po 

wprowadzeniu dodatkowych 
środków bezpieczeństw a –  

ograniczniki zabezpieczające 

przed najechaniem na 

zbiorniki) 

Prawdopodobieństwo  zapłonu 0,5 

Warunki zdarzenia Prawdopodobieństwo kierunku wiatru 1 

Prawdopodobieństwo pobytu w strefie 1 

Prawdopodobieństwo śmierci  0,5 

  

Niezadziałanie warstw zabezpieczających  

Kontrola pomiarowa   

Automatyka 

zabezpieczająca  

  

Instalacje zabezpieczające   

Działania operatora    

Prawdopodobieństwo RZA:  6,25x10-9 

Oszacowanie wycieku: Ogółem wyciek 2,87 Mg, 

czas spalania BLEVE – 7 

sek, średnica płomienia 82 

m 
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(możliwy efekt DOMINO) 

Prawdopodobieństwo zapłonu w wyniku RZA 3,1x10-8  

(poziom obniżony  w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

 

Kategoria skutków 4  

(poziom obniżony w 

wyniku wprowadzenia 

dodatkowych środków 

bezpieczeństwa – kurtyny 

wodne) 

Kategoria ryzyka A 

 

4.2.4. OCENA POTENCJALNYCH SKUTKÓW REPREZENTATYWNYCH ZDARZEŃ 
AWARYJNYCH 

Mechanizm zdarzenia wypadkowego, jakim jest proces wypływu gazu płynnego stanowi 

sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz: 

 Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp. 

 Fazy uwolnienia lub wypływu. 

 Fazy efektów fizycznych i skutków. 

Skutkami  tych zdarzeń wypadkowych  w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-

butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne: 

1. Pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością 

promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła, 

2. Falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu, 

3. Wybuch przestrzenny, 

4. Odłamkowanie. 

 

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty 

materialne. 
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Schemat możliwych skutków uwolnienia gazu płynnego 

 

pożar strumieniowy

/jet-fire/

promieniowanie stałe

pożar powierzchniowy

/pool-fire/

BLEVE

/fire-ball/

promieniowanie zmienne

Natychmiastowy zapłon

wybuch przestrzenny

/vapour cloud explosion/

warunki wybuchowe

pożar błyskawiczny

/flash-fire/

pożar powierzchniowy

/pool-fire/

brak warunków wybuchowych

zapłon opóźniony

rozproszenie się chmury w otoczeniu

nie doszło do opóźnionego zapłonu

Bez natychmiastowego zapłonu

Niekontrolowany wypływ LPG

Awaria

Błąd

Celowe działanie
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Ponieważ jak dotąd nie ma przyjętego jednolitego kryterium obliczania efektów fizycznych i ich  

skutków,  przyjęto wartości krytyczne  oparte o rekomendacje programów komputerowych 

służących do oceny skutków, wykorzystywanych w analizie. 

Promień strefy, wewnątrz której należy spodziewać się wystąpienia określonego skutku 

będącego miarą wartości krytycznej dawki został nazwany w analizie zasięgiem ENDPOINT. 

Zasięg ENDPOINT jest więc odległością, poniżej której należy spodziewać się urazów oraz 

zniszczeń mienia i środowiska  w wyniku oddziaływania skutków danego scenariusza RZA. 

Przyjęte wartości zasięgu  ENDPOINT wynoszą: 

Przyjęte wartości zasięgu  ENDPOINT rekomendowane przez program ALOHA v. 5.4.2 

wynoszą: 

zagrożenie wybuchem  (strefa niebezpieczna): 

 100% - poziom dolnej granicy wybuchowości (100% LEL) 

 60% dolnej granicy wybuchowości (60% LEL) 

 10% dolnej granicy wybuchowości (10% LEL) 

 

skutki  promieniowania cieplnego: 

 2,0 kW/m2 – powoduje ból w ciągu 60 sek. 

 5 kW/m2 –  drugi stopień oparzeń po 60 sek., 

 10 kW/m2 – zakłada się śmierć po 60 sek., minimalna energia zapłonu celulozy po 

kilkunastu sekundach 

 

wpływ nadciśnienia: 

 7 kPa (0,07 bar, 1 psi) – zniszczenia powierzchni szklanych 

 25 kPa (0,25 bar -  3,5 psi) – zawalenie się budynków, prawdopodobne poważne 

obrażenia u ludzi 
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 55 kPa (0,55 bar - 8 psi) – zniszczenie zbiorników, ofiary śmiertelne wśród ludzi 

Ocena rozkładu stężeń uwolnionego LPG 

 Obliczenia  „chmur”  , tj. przewidywanych zasięgów uwolnień w stężeniu wybuchowym (a 

dokładniej bądących w zasięgu ½ DGW  wykonano programem ALOHA v.5.2.3 zalecanym przez 

amerykańską  federalną organizację  EPA (U.S. Environmental Protection Agency) w tzw . 

projekcie  CAMEO (Computer-Aided Management Of Emergency Operations). 

W przypadku mniejszych wycieków w niektórych przypadkach przyjęto odległości oparte o 

rekomendację programu ze względu na  brak dokładności przy symulacji „chmur” na krótszych 

dystansach. 

Oszacowanie skutków pożarów i wybuchów. 

Obliczenia  „chmur”, tj. przewidywanych zasięgów uwolnień w stężeniu wybuchowym (a 

dokładniej będących w zasięgu 10%, 60% DGW i 100% DGW) oraz krytycznych dawek 

strumienia cieplnego w wyniku pożaru (odpowiednio 2kW/m2, 5 kW/m2 i 10 kW/m2)  i  

nadciśnienia spowodowanego wybuchem przestrzennym  „chmury gazowej” (odpowiednio na 

poziomie 7 kPa , 25 kPa i 55 kPa) wykonano programem ALOHA v.5.4.3 . 

W przypadku mniejszych wycieków w niektórych przypadkach przyjęto odległości oparte o 

rekomendację programu ze względu na  brak dokładności przy symulacji „chmur” na krótszych 

dystansach. 

 

Ze względu na dłuższe zasięgi w wyniku promieniowania cieplnego i nadciśnienia nie 

szacowano zasięgów  lotów odłamków.  

 

Zestawiona powyżej  w Arkuszach roboczych ocena prawdopodobieństwa RZA i związanego z 

nimi ryzyka wykazuje, że przy takich wartościach prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 

ryzyko szkód dla ludzi, mienia i środowiska w wyniku promieniowania cieplnego bądź 

nadciśnienia jest akceptowalne bądź dopuszczalne . 

W celu szczegółowego przedstawienia tych bardzo mało prawdopodobnych skutków dla 

wybranych RZA wykonane zostały symulacje przebiegu zdarzeń po wycieku gazu w 

następujących RZA: 
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 Zerwanie węża rozładunkowego w wyniku przemieszczenia autocysterny 

 Przeciek na wężu w czasie rozładunku 

 Przecieku na połączeniu kołnierzowym fazy ciekłej 

 Przeciek na połączeniu fazy gazowej 

 Otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

 Katastroficzne pęknięcie zbiornika magazynowego lub cysterny  

 

Zdarzenia te związane są z najbardziej prawdopodobnymi  wyciekami gazu oraz katastrofalnymi 

sytuacjami, tzw. „czarny scenariusz”, a co za tym idzie możliwościami powstania zjawiska 

wtórnego – pożaru przestrzennego, któremu towarzyszą strumień cieplny i nadciśnienie. 
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MOŻLIWE SKUTKI ZERWANIA WĘŻA ROZŁADUNKOWEGO – RZA 1(P) 

 

1. Opis scenariusza RZA 1(P)  Zerwanie węża elastycznego  w czasie 
rozładunku cysterny samochodowej 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu, chmura gazowa szybko rozrzedzająca 
się, mało prawdopodobny wybuch 
przestrzenny chmury gazowej, ale możliwy 
pożar jet-fire 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu Wypływ z zerwanego węża o średnicy 5 cm 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Założony czas wypływu z cysterny o poj. 15 m3 
(masa uwolnionego gazu 7,65 Mg) – ok. 75 

minut 

Ilość 102 kg/min 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s, temp. +20oC 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

138 m 

48 m 

35 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

Dystans do 4 kW/m2 

Dystans do 12,5 kW/m2 

Dystans do 37,5 kW/m2 

26 m 

17 m 

12 m 

Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 
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Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,5 bar (50 kPa) 

60 

38 

nie zostanie przekroczony 

 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, możliwy pożar jet-fire.  

W wyniku pożaru nie nastąpi uszkodzenie zbiornika, brak efektu  DOMINO. 

Możliwe pojedyncze ofiary śmiertelne – operator cysterny lub inna osoba przebywająca 
bezpośrednio przy cysternie. 

Zdarzenie pierwotne nie spowoduje skutków poza terenem zakładu. Straty materialne – 
kilkaset tys.  zł. 

Możliwe zniszczenie najbliższych kilku kurników. 

Skutki dla środowiska – śmierć zwierząt w kilku kurnikach w wyniku zawalenia się budynków 

lub braku ogrzewania. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – brak skutków. 
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MOŻLIWE SKUTKI PRZECIEKU NA WĘŻU  PODCZAS ROZŁADUNKU - RZA 2(P) 

 

1. Opis scenariusza RZA 2(P)  Przeciek na wężu elastycznym w czasie 
rozładunku cysterny samochodowej 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu, chmura gazowa szybko rozrzedzająca 
się, możliwy wybuch przestrzenny chmury 
gazowej oraz pożar jet-fire – scenariusz 
podobny jak RZA 1(P) 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu 3,97 g/s 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Zależy od zamknięcia zaworów 

Ilość 0,24 kg/min 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s, temp. +20oC 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

<10 m 

nie wystąpi 

nie wystąpi 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

<10 m 

<10 m 

<10 m 

Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 
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Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

nie wystąpi (nie wystąpi chmura o składzie 
DGW) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, mało prawdopodobny, ale możliwy pożar 
jet-fire. W wyniku wybuchu i pożaru nie jest możliwe uszkodzenie zbiornika i efekt DOMINO. 

   

Zdarzenie pierwotne nie spowoduje skutków poza terenem zakładu. Straty materialne – 
kilkaset  zł. 

Skutki dla środowiska – nie wystąpią. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – brak skutków. 
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MOŻLIWE SKUTKI PRZECIEKU NA POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH PRZEWODÓW FAZY 

GAZOWEJ – RZA 3(P) 

 

1. Opis scenariusza RZA 4(P)  Przeciek na połączeniu kołnierzowym 
przewodu fazy ciekłej 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu, chmura gazowa szybko rozrzedzająca 
się, mało prawdopodobny, ale możliwy wybuch 
przestrzenny chmury gazowej oraz pożar jet-
fire 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu 0,25 g/s 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Zależy od czasu zamknięcia zaworu 

Ilość ok. 1 kg/godz. 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s, temp. +20oC 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

 

11 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

 

<10 m 
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Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 

 

Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

<11 m 

<10 m 

nie wystąpi (nie wystąpi chmura o składzie 
DGW) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, mało prawdopodobny choć możliwy pożar 
jet-fire i wybuch przestrzenny chmury gazowej. W wyniku wybuchu  i poźaru nie jest możliwe  
uszkodzenie zbiornika i efekt DOMINO. 

   

Zdarzenie pierwotne nie spowoduje skutków poza terenem zakładu. Straty materialne – kilka 
tysięcy  zł. 

Skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory  w promieniu ok. 50 m od zbiornika. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – brak skutków. 
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MOŻLIWE SKUTKI PRZECIEKU NA POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH PRZEWODÓW FAZY 

CIEKŁEJ – RZA 4(P) 

 

1. Opis scenariusza RZA 4(P)  Przeciek na połączeniu kołnierzowym 
przewodu fazy ciekłej 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu, chmura gazowa szybko rozrzedzająca 
się, możliwy, ale mało prawdopodobny wybuch 
przestrzenny chmury gazowej, możliwy  pożar 
jet-fire 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu 8,64 kg/min 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu zbiornik opróżni się w ok. 6 minut 

Ilość 515 kg/min 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s, temp. +20oC 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

35 m 

11 m 

11 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

<10 m 

<10 m 

<10 m 
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Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 

 

Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

25 m 

13 m 

nie wystąpi (nie wystąpi chmura o składzie 
DGW) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, możliwy pożar jet-fire , mało 
prawdopodobny wybuch przestrzenny chmury gazowej. W wyniku wybuchu  nie jest możliwe  
uszkodzenie zbiornika i efekt DOMINO, jest natomiast możliwe niewielkie uszkodzenie 
najbliższych budynków. 

  Zdarzenie pierwotne nie spowoduje skutków poza terenem zakładu. Straty materialne – 

kilkadziesiąt tysięcy  zł. 

Skutki dla środowiska – śmierć kilku tysięcy zwierząt w najbliższym kurniku w wyniku 
zawalenia się budynku bądź braku ogrzewania. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – brak skutków. 
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MOŻLIWE SKUTKI OTWARCIA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA – RZA 5(P) 

 

1. Opis scenariusza RZA 5(P)  Wyciek z zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku 
(po wzroście ciśnienia w wyniku przepełnienia) 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu, chmura gazowa szybko rozrzedzająca 
się, możliwy wybuch przestrzenny chmury 
gazowej oraz pożar jet-fire 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu 12,6 kg/min 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Opróżnienie zbiornika w ciągu ok. 4 godz. 

Ilość 705 kg/godz. - całkowite opróżnienie zbiornika 
3150 kg 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s, temp. +20oC 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

11 m 

14 m 

43 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

<10 m 

<10 m 

<10 m 

Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 
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Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

26 m 

13 m 

nie wystąpi (nie wystąpi chmura o składzie 
DGW) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, możliwy pożar jet-fire i wybuch 
przestrzenny chmury gazowej. W wyniku wybuchu  nie jest przewidywane  uszkodzenie 
zbiornika i efekt DOMINO, jest natomiast możliwe niewielkie uszkodzenie najbliższych 
budynków. 

  Zdarzenie pierwotne nie spowoduje skutków poza terenem zakładu. Straty materialne – 
kilkadziesiąt tysięcy  zł. 

Skutki dla środowiska – śmierć kilku tysięcy zwierząt w najbliższym kurniku w wyniku 
zawalenia się budynku bądź braku ogrzewania. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – brak skutków. 
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MOŻLIWE SKUTKI  PĘKNIĘCIA ZBIORNIKA  Z PROPANEM  - RZA 6(W) 

 

1. Opis scenariusza RZA 6(W)  Pęknięcie płaszcza zbiornika lub autocysterny 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Wypływ gazu bez zapłonu, wtórny wybuch 
przestrzenny chmury gazowej, pożar jet-fire, 
BLEVE 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu Wypływ natychmiastowy 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Jeśli bez zapłonu, to: 

wypływ 47,6 kg/sek (2,8 t/min) 

Jeśli zapłon, to: 

jet-fire przez 20 sek. o długości płomienia 208 
m 

BLEVE - fireball o średnicy 82 m, czas BLEVE 7 
sek. 

Ilość 3,15 Mg (t) 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

564 m 

217 m 

163 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

 

301 m 

164 m 
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Dystans do 10 kW/m2 65 m 

Zasięg strumienia cieplnego po wystąpieniu  BLEVE 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

428 m 

274 m 

194 m 

Średnica kuli BLEVE 

czas BLEVE 

82 m 

7 sek. 

Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 

 

Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

242 m 

173 m 

nie wystąpi (nie wystąpi chmura o składzie 
DGW) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, możliwy pożar jet-fire i wybuch 
przestrzenny chmury gazowej, ale też pożar BLEVE. W wyniku wybuchu nastąpić może 
rozszczelnienie zbiorników w grupie i efekt DOMINO – uszkodzenie i zapalenie się pobliskich 
budynków inwentarskich. Pomimo zasłonięcia zbiorników ścianami budynków – nie można 
wykluczyć wtórnych uszkodzeń kolejnych zbiorników i zniszczenia całego zakładu.  

  Zdarzenie spowoduje skutki  środowiskowe poza terenem zakładu, ale bez zniszczenia 
infrastruktury.  

W przypadku niekorzystnego wiatru i braku zapłonu, chmura gazowa będzie mieć kilkaset 
metrów średnicy w granicach niebezpiecznych DGW – wymaga to ostrzeżenia ludności w 
miejscowościach Mdzewo, Mdzewko i Dąbrowa. Wypływ w kierunku drogi krajowej nr 7 
spowoduje konieczność zablokowania ruchu na tej trasie. 

Straty materialne – kilkanaście mln  zł (zniszczenie całej fermy). 

Skutki dla środowiska – możliwe zniszczenie fauny i flory  w promieniu ok. 250 m od zbiornika. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – utrata dochodów i miejsc pracy 
dla kilkudziesięciu osób. 

 

RZA6(W2) – Pęknięcie płaszcza zbiornika lub autocysterny.  
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Reakcja operatora i pracowników zakładu (ograniczenie chmury gazowej poprzez 

uruchomienie kurtyn wodnych oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa zapłonu wtórnego) 

1. Opis scenariusza RZA 6(W2)  Pęknięcie płaszcza zbiornika lub autocysterny 

 Możliwe 
skutki 
uwolnienia 

Najbardziej prawdopodobny wypływ gazu bez 
zapłonu ograniczony przez kurtyny wodne, 
chmura gazowa  rozrzedzona, mało 
prawdopodobny, ale możliwy wybuch 
przestrzenny chmury gazowej, bardzo mało 
prawdopodobny  choć nie można go wykluczyć – 
pożar jet-fire i pożar BLEVE 

2. Ilość wypływającej substancji 

Założona prędkość wypływu Wypływ natychmiastowy 

Charakterystyka wypływu 

Czas wypływu Jeśli bez zapłonu, to wypływ ograniczony: 

przyjęto do modelowania wypływ 10 kg/sek 

(600/min) 

Zapłon bardzo mało prawdopodobny (program 
ALOHA nie uwzględnia jet-fire i BLEVE dla 
takiego scenariusza)  

Ilość 3,00 Mg (t) 

3. Określenie progów krytycznych, tzw. ENDPOINT 

Zasięg  dolnej granicy wybuchowości (LEL) wypływającej chmury gazu 

 

Warunki parowania 

Klasa stabilności E, wiatr 2 m/s 

Warunki topograficzne Warunki wiejskie 

Dystans do 0,1 DGW 

Dystans do 0,6 DGW 

Dystans do DGW 

289 m 

93 m 

66 m 

Zasięg  strumienia cieplnego od  pożaru jet-fire  w [m] 

 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

 

Zapłon i pożar jet-fire bardzo mało 
prawdopodobny 
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Dystans do 10 kW/m2 (nie modelowano) 

Zasięg strumienia cieplnego po wystąpieniu  BLEVE 

Dystans do 2 kW/m2 

Dystans do 5 kW/m2 

Dystans do 10 kW/m2 

 

Zapłon i pożar BLEVE bardzo mało 
prawdopodobny 

(nie modelowano) 

Średnica kuli BLEVE i czas BLEVE Nie modelowano 

Zasięg  nadciśnienia w wyniku wybuchu przestrzennego chmury gazowej   w [m] 

 

Dystans do 0,07 bar (7 kPa) 

Dystans do 0,25 bar (25 kPa) 

Dystans do 0,55 bar (55 kPa) 

 

101 m 

72 m 

nie wystąpi (nadciśnienie po wybuchu VCE nie 
przekroczy takiej wartości)) 

4.  Ocena oddziaływań i skutków na ludzi, środowisko i majątek 

Prawdopodobny wypływ chmury gazu bez zapłonu, wypływ zostanie ograniczony przez 
kurtyny wodne,  szybsze rozrzedzenie chmury gazowej,  bardzo mało prawdopodobny  pożar 
jet-fire i BLEVE, nie można wykluczyć wybuchu chmury gazowej VCE. W wyniku wybuchu nie 
powinno nastąpić  rozszczelnienie zbiorników w grupie ani uszkodzenie i zapalenie się 
pobliskich budynków inwentarskich. 

Zdarzenie spowoduje skutki  środowiskowe poza terenem zakładu, ale bez zniszczenia 
infrastruktury.  

W przypadku niekorzystnego wiatru i braku zapłonu, chmura gazowa będzie mieć kilkadziesiąt 
m średnicy w granicach poniżej  DGW.  Małe prawdopodobieństwo, aby chmura DGW sięgnęła 
drogi krajowej nr 7. 

Straty materialne – kilkanaście  tysięcy zł 

Skutki dla środowiska – możliwe zniszczenie fauny i flory  w promieniu ok. 50 m od zbiornika. 

Znaczenie dla przyszłych pokoleń i środowiska w przyszłości – nieduże 

 

Zasięgi oddziaływania (progi ENDPOINT)  dla możliwych skutków powyższych RZA 

przedstawiono w załączonych mapach. 
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5. ZASADY ZAPOBIEGANIA  AWARII PRZEMYSŁOWEJ W CELU POPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA  

 

Podstawowe zasady zapobiegania awariom przemysłowym w fermie obejmują: 

 rozwiązania techniczno-budowlane i lokalizacyjne – zbiorniki usytuowane w 

odpowiednich miejscach, wykonane z odpowiednich materiałów, infrastruktura 

zakładu przystosowana do magazynowania ww. substancji (kanalizacja, sieć 

wodociągowa, drogi), utrzymywanie łączności i dróg dojazdowych dla służb 

ratowniczych 

 rozwiązania organizacyjne – system szkoleń i zasad postępowania, wyposażenie 

w środki do zwalczania pożarów, system ćwiczeń dot. sprawdzenia wdrożenia 

procedur związanych z postępowaniem w wypadku pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

W tabeli poniżej podano sposób wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania 
awariom: 

Lp. Zagrożenie – zadania Podjęte działania 

1 Zagrożenie awarią – uszkodzenie zbiorników 

magazynowych,  instalacji technologicznych, 

związane z korozją wewnętrzną i zewnętrzną 

Urząd Dozoru Technicznego   oceniał i 

dokonał rewizji zbiorników 

magazynowych eksploatowanych w 

zakładzie 

2 Zagrożenie elektrostatyczne i burzowe Wykonywane są okresowo  pomiary 

rezystancji i ciągłości przewodności 

instalacji piorunochronnej i uziemiającej  

zbiorników gazu. 

3 Zagrożenie awarią – zapobieganie uwolnieniom 

gazów skroplonych 

Zbiorniki magazynowe  poddaje się 

rewizji UDT z zapisem w książkach 

rewizji. Wyniki badań są zapisywane i 

dokumentowane. 

4 Zagrożenie rozszczelnienia  rurociągów Dokonano prób szczelności rurociągów, 

protokoły badań znajdują się w 
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Lp. Zagrożenie – zadania Podjęte działania 

przesyłowych i elastycznych dokumentacji dostawcy gazu. 

Wszystkie elastyczne przewody 

wykorzystywane podczas rozładunku 

autocysterny posiadają ważne świadectwa 

legalizacji. 

5 Zagrożenie awarią – analiza zagrożeń i ocena ryzyka Ocena ryzyka jest  aktualizowana co 

najmniej raz w roku oraz po każdej 

zmianie mającej wpływ na 

prawdopodobieństwo powstania awarii 

przemysłowej. 

6 Zagrożenie awarią – niewłaściwa obsługa instalacji i 

urządzeń Fermy (instrukcje stanowiskowe) 

Opracowane są i wywieszone instrukcje 

dot. każdego stanowiska. Ponadto 

wprowadzona jest specjalna instrukcja 

dot. zapobiegania awariom 

przemysłowym oraz postępowania na 

wypadek ich powstania. 

Wszelkie zmiany w instrukcjach 

wprowadzane są po wcześniejszym 

poinformowaniu pracowników. 

7 Zagrożenie awarią – niewłaściwy stan instalacji 

technologicznej. Inspekcje instalacji 

Dokonywane są kontrole szczelności 

instalacji, czynności inspekcyjne są 

dokumentowane i wykorzystywane do 

ocen  krótko i długookresowych 

8 Zagrożenie awarią – niewłaściwy nadzór nad 

pracownikami i technologią – zaangażowanie 

kierownictwa 

Opracowany jest  roczny program 

poprawy stanu technicznego i 

organizacyjnego w zakresie zapobiegania 

awariom 

9 Zagrożenia pożarowe – sprzęt gaśniczy Sporządzona jest szczegółowa etatyzacja i 

schemat rozmieszczenia sprzętu 
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Lp. Zagrożenie – zadania Podjęte działania 

gaśniczego. 

Na bieżąco konserwuje się i sprawdza 

sprzęt przeciwpożarowy. Istnieją  

dokumenty potwierdzające sprawność 

tego sprzętu. 

10 Zagrożenie awarią – niewłaściwa eksploatacja 

urządzeń i technologii – szkolenie bhp, ppoż. 

zapobiegania awariom 

Realizowane są szkolenia w zakresie bhp, 

ppoż. i zapobiegania  awariom.  

11 Zagrożenie awarią – niewłaściwy zakres określenia 

niebezpieczeństwa i ewakuacji z terenu zagrożenia 

Utrzymywane są w sprawności drogi 

dojazdowe i pożarowe oraz wyznaczone 

miejsce do ewakuacji 

12 Zagrożenie awarią – niewłaściwe naprawy i 

konserwacja urządzeń technologicznych – procedury 

naprawczo-konserwacyjne i szczególne procedury 

bezpieczeństwa 

Opracowane są dokumenty: 

 wykaz prac szczególnie 

niebezpiecznych (polecenie 

pisemne) 

 wykaz prac wykonywanych przez 

co najmniej 2 osoby 

 harmonogram prac naprawczo-

remontowych, przeglądów i 

konserwacji 

 instrukcja usuwania odpadów 

poremontowych  i innych palnych 

materiałów 

13 Zagrożenie awaryjnym wyciekiem gazu – Plan 

postępowania w przypadku awaryjnego wycieku 

gazu płynnego 

Opracowany jest  Plan postępowania na 

wypadek powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia.  

Wszyscy pracownicy są zapoznani z 

Planem. Raz do roku organizowane są 

ćwiczenia  sprawdzające wdrożenie 

procedur określonych w Planie. 
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Lp. Zagrożenie – zadania Podjęte działania 

14 Zagrożenie awaryjnym wyciekiem – przygotowanie 

pracowników do udziału w akcji 

Wszyscy pracownicy  są szkoleni w 

zakresie postępowania ratowniczego. 

15 Zagrożenia awaryjnym wyciekiem gazu – 

przygotowanie załogi. 

Wszyscy pracownicy są zapoznani  z 

potencjalnymi zagrożeniami i 

przygotowani  do właściwego 

postępowania w przypadku awaryjnych 

uwolnień substancji niebezpiecznych 

Ponadto opracowany jest i wdrożony szczegółowy przydział obowiązków dot. roli i zasad 

zapobiegania pożarom, awariom i innym miejscowym zagrożeniom oraz zasad postępowania na 

wypadek zaistnienia pożaru, awarii bądź innego miejscowego zagrożenia. 

Przydział obowiązków jest konsultowany z pracownikami. 

Potwierdzenie przyjęcia do realizacji pracownicy potwierdzą pisemnie. 
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6. OKREŚLENIE SPOSOBÓW  OGRANICZENIA SKUTKOW AWARII 

PRZEMYSŁOWEJ DLA LUD ZI I SRODOWISKA W PRZYPADKU JEJ ZAISTNIENIA. 
ZASADY ZWALCZANIA SKUTKÓW AWARII PRZEMYSŁOWEJ  

 

Szczegółowe zasady postępowania i komunikacji w razie wystąpienia awarii przemysłowej 

określone są w opracowywanych instrukcjach postępowania na wypadek pożaru, awarii i 

innego miejscowego zagrożenia. 

Podstawowe sposoby przygotowania do ograniczania zwalczania  skutków awarii przemysłowej 

dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Fermie Drobiu obejmują: 

 rozwiązania techniczno-budowlane i lokalizacyjne – rozmieszczenie zbiorników w 

odpowiednich odległościach, wykonanie budynków z materiałów niepalnych i 

elementów ognioodpornych, zastosowanie ścian zasłaniających zbiorniki, 

utrzymywanie łączności i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych 

 rozwiązania organizacyjne – system szkoleń i zasad postępowania, wyposażenie w 

środki do zwalczania pożarów – hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy, system 

ćwiczeń dot. sprawdzenia wdrożenia procedur związanych z postępowaniem w 

wypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

Podstawowe działania zwalczania i ograniczania skutków awarii dla ludzi i środowiska w 

przypadku jej powstania w Fermie Drobiu są następujące: 

 wstrzymanie pracy w całej Fermie 

 zawiadomienie straży pożarnej 

 wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do poszczególnych obiektów  

 odcięcie dopływu i odpływu gazu do i ze zbiorników magazynowych 

 zamknięcie zaworów odcinających 

 chłodzenie wodą instalacji/zbiorników przy pomocy wody z hydarntów  

 gaszenie płonącego gazu za pomocą gaśnic i agregatów gaśniczych 

 zlokalizowanie miejsca wycieku i jeśli jest to możliwe jego uszczelnienie 

 ewakuacja środków transportowych z terenu Fermy 

 ewakuacja pracowników i innych osób z terenu Fermy  
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7 . OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA ANALIZ PROGRAMU 

ZAPOBIEGANIA AWARIOM W CELU OCENY JEGO AKTUALIZACJI I 
SKUTECZNOŚCI  

 

Ponieważ  działania w zakresie bezpieczeństwa powinny być poddawane okresowym 

przeglądom i ocenom, zgodnie z polityką firmy,  Program Zapobiegania Awariom podlegać 

będzie  przeglądowi i ewentualnej aktualizacji w okresach rocznych oraz w przypadkach : 

 zmian przepisów prawnych, mających zastosowanie do zapisów programu, 

 negatywnego wyniku kontroli organów nadzoru, skutkującego wydaniem decyzji, 

 wystąpienia awarii przemysłowej, 

 wymiany wyposażenia zakładu, przebudowy obiektu, zmiany organizacji pracy – 

mających wpływ na zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej, 

 zmiany zewnętrznych warunków otoczenia zakładu mogących negatywnie 

oddziaływać na funkcjonowanie zakładu. 

Przeglądu i aktualizacji programu zapobiegania awariom dokonywał będzie specjalny zespół 

powołany przez kierownictwo. 

 W przeglądzie bądź aktualizacji PZA uwzględniać się będzie takie elementy jak: 

 aktualizacja oceny ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia 

 przegląd stanu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie 

 ocena efektywności i adekwatności systemu zarządzania bezpieczeństwem 

 sprawdzenie kompetencji personelu 

 sprawdzenie gotowości zakładu do prowadzenia działań minimalizujących skutki 

awarii  

 analiza wdrożonego PZA 
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Audyt prowadzony będzie przez specjalistów zakładowych z udziałem specjalistów 

zewnętrznych.  

Wyniki audytu przedstawiane będą kierownictwu w celu wdrożenia działań korygujących, 

poprawiających stan bezpieczeństwa. 
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8. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM   

8.1. PODSTAWY PRAWNE 

a) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1232) [1] 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016  r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej  (Dz. U. z 2 lutego 2016 r., poz. 138) [2] 

c) Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 

grudnia 2006 r.  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE  (REACH) [3] 

d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie CLP) [4] 

 

8.2. CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 

Zapobieganie poważnym awariom jest jednym z decydujących elementów ogólnej polityki 

właścicieli fermy drobiu. Mając to na uwadze, będąc  świadomym występujących zagrożeń, od 

początku działalności tworzony jest na terenie firmy system zapewnienia bezpieczeństwa. 

Opiera się on na koncepcji zarządzania ryzykiem określanej na podstawie wzajemnej relacji 

między występującymi zagrożeniami a systemami bezpieczeństwa i ochrony. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016  r. w sprawie rodzajów i 

ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej  (Dz. U. z 2 lutego 2016 r., poz. 138) zakłady, w których występują substancje 

szczególnie niebezpieczne w ilościach przekraczających wartości progowe są kwalifikowane 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=13.11.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=13.11.2015
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jako zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR) lub zakłady dużego ryzyka (ZDR). Zakłady takie na 

podstawie Prawa Ochrony Środowiska zobowiązane są do sporządzenia programu zapobiegania 

poważnym awariom przemysłowym. 

Ponieważ właściciel i pracownicy zakładu są świadomi ważności problemu szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa i zagrożeń jakie stwarza magazynowanie gazu propan  dla 

otoczenia, dlatego też w polityce firmy  bezpieczeństwo jest postrzegane jako warunek wstępny 

do zachowania dobrego zdrowia zarówno pracowników, jak i osób mieszkających w pobliżu 

fermy oraz dobrego stanu środowiska. 

Osiągnięcie tego celu w Fermie Drobiu jest wypadkową zarówno polityki Właścicieli  fermy w 

zakresie zapobiegania poważnym awariom, jak również programu zarządzania ryzykiem, który 

zapewnia jak najwyższy poziom bezpieczeństwa (w zakresie akceptowalnym). 

 

Polityka zapobiegania awariom obrazuje intencje i zobowiązania Właścicieli Fermy Drobiu. 

Obejmuje takie elementy, jak: 

 zapewnienie bezpieczeństwa procesowego instalacji przez spełnienie wszystkich 

wymagań techniczno-prawnych 

 potraktowanie bezpieczeństwa (ochrony zarówno pracowników, osób postronnych, jak 

i otaczającego środowiska) jako zadania priorytetowego 

 zaangażowanie kierownictwa, motywacja i współudział całej załogi w zapobieganie 

poważnym awariom. 

Program zarządzania ryzykiem będący najważniejszym narzędziem merytorycznym 

funkcjonowania polityki bezpieczeństwa obejmuje: 

 określenie poziomu ryzyka wynikającego z działalności prowadzonej w zakładzie 

 identyfikację zagrożeń i możliwych ich skutków  

 określenie działań kontrolnych i naprawczych 

 systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. 

 

Dzięki wprowadzonemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem pracownicy fermy świadomi 

są swoich ról w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz realizują swoje zadania zgodnie 
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zobowiązującymi procedurami, zarządzeniami, instrukcjami i innymi wewnętrznymi 

uregulowaniami.  

Właściwe zarządzanie w ramach uporządkowanego systemu jest najskuteczniejszym sposobem 

zapewnienia odpowiedniego wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pożądanego zarówno ze 

względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych jak również na oczekiwania 

społeczne oraz możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla Zakładu.  

Zapobieganie awariom, ochrona przed skutkami oraz zwalczanie skutków potencjalnych awarii 

przemysłowych mogących wystąpić nas terenie fermy są realizowane w sposób kompleksowy za 

pomocą środków organizacyjnych i technicznych oraz  odpowiednich zasad zarządzania. 

Aspekty bezpieczeństwa uwzględnione są na wszystkich etapach „cyklu życia” instalacji:  

 projektowania, 

 budowy, 

 uruchamiania, 

 normalnej eksploatacji, 

 modernizacji, 

 zamykania, 

 wycofywania z ruchu. 

Sposoby uwzględnienia tych aspektów określają procedury, zarządzenia i instrukcje, 

wymienione w wykazie procedur, zarządzeń i instrukcji zamieszczonym w Załączniku 1. 

Instrukcje te stanowią jeden z najważniejszych elementów  Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem na terenie fermy. 
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8.3. OKREŚLENIE, NA WSZYSTKICH POZIOMACH ORGANIZACJI, OBOWIĄZKÓW 

PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA DZIAŁANIA NA WYPADEK AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UŚWIADOMIENIA 

POTRZEBY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA 

 

Zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie organizacji i personelu obejmuje przypisanie 

kompetencji i odpowiedzialności, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i reagowania na 

pojawiające się sytuacje awaryjne, wszystkim pracownikom fermy. 

Ferma posiada czytelny podział w zakresie obowiązków, również mających wpływ na 

bezpieczeństwo procesowe. 

Nadzór operacyjny dokonywany jest  przez Właściciela Fermy, a w dalszej kolejności -przez  

Kierownika. 

Pionowy system nadzoru zapewnia właściwe rozpatrywanie wszystkich czynników istotnych z 

punktu widzenia bezpieczeństwa, w tym szczególnie zapobiegania wypadkom i awariom. 

Bezpośrednia odpowiedzialność i przejrzystość (brak struktur zbiurokratyzowanych) jest  

korzystna ze względów nie tylko ekonomicznych, ale ma również wpływ na bezpieczeństwo. 

Stanowiskowy nadzór eksploatacyjny jest wykonywany fachowo z zachowaniem odpowiednich 

kryteriów i zasad bezpieczeństwa. Prace związane z przeładunkiem ciekłego gazu z 

autocysterny (najbardziej ryzykowne z punktu widzenia możliwości awarii) wykonywane są 

tylko przez wykwalifikowany personel dostawcy gazu. 

Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych zlecane jest przeszkolonym fachowcom z firm 

zewnętrznych z zachowaniem specjalnych, określonych przepisami procedur (pisemnych!). 

Normalna eksploatacja Fermy przewiduje wykonywanie pracy tylko przez osoby zatrudnione w 

fermie i przeszkolone w obsłudze urządzeń na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Z wnioskami i zaleceniami z kontroli na bieżąco zapoznaje się pracowników Fermy – zgodnie z 

prowadzoną polityką  włączania całej załogi w system unikania  i monitorowania zagrożeń. 
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8.4. OKREŚLENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIE SZKOLEŃ DLA 

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU ORAZ DLA INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAKŁADZIE, 
W TYM PODWYKONAWCÓW 

 

W zakładzie prowadzone są systematyczne szkolenia pod kątem bezpieczeństwa: 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest  istotną składową 

profilaktycznej ochrony życia i zdrowia pracowników a także bezpieczeństwa środowiska 

naturalnego, ma charakter powszechny i obowiązkowy oraz stanowi ważny element zarządzania 

bezpieczeństwem.  

Prowadzone jest jako: 

a) szkolenie wstępne, w skład którego wchodzą: 

szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym, 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym (szczegółowym),  

b) szkolenie okresowe. 

Szkolenie dotyczące zagadnień ochrony przeciwpożarowej , w tym osób wyznaczonych do 

zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników i udzielania I pomocy. 

Szkolenie te przechodzą również wszyscy pracownicy. 

Program szkolenia zawiera takie zagadnienia, jak: 

a) zagrożenia pożarowe i wybuchowe w miejscu pracy 

b) zadania o obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

c) ewakuacja ludzi – rodzaje, zasady prowadzenia i techniki 

d) ogólne zasady gaszenia pożarów – środki gaśnicze, sprzęt 

e) organizacja pomocy przedlekarskiej w razie wypadku 

f) podstawowe zasady udzielani I pomocy poszkodowanemu w różnych wypadkach 

g) techniczne środki przydatne przy udzielaniu I pomocy . 
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Szkolenie z zakresu zapobiegania poważnej awarii przemysłowej i sposobów na wypadek PAP. 

Szkolenie te zawiera takie elementy programowe, jak: 

a) podstawy prawne zapobiegania poważnym awariom przemysłowym 

b) podstawowe zagrożenia i możliwe przyczyny awarii przemysłowych 

c) cel i struktura opracowanego Programu Zapobiegania Awariom 

d) polityka firmy w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania PAP  

e) postępowanie pracowników na wypadek wystąpienia PAP. 

 

Szkolenia te są prowadzone przez specjalistów (w tym zewnętrznych) i kierownictwo zakładu.  

Oprócz szkoleń realizowanych zgodnie z planami, istnieje możliwość organizowania szkoleń 

dodatkowych, wynikających z potrzeb bieżących. 

Niezależnie od systemu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., 

udzielania pierwszej pomocy, każdy pracownik obsługujący instalację produkcyjną ma 

obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującej dokumentacji technologicznej 

(instrukcje technologiczno – ruchowe, eksploatacji, obsługi itp.). 

Równie istotną kwestią jak podnoszenie kwalifikacji pracowników jest odpowiednia rekrutacja. 

Pracownicy zatrudniani na poszczególnych stanowiskach muszą spełniać wymagania dotyczące 

poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz sprecyzowanych indywidualnie cech 

osobowych.  

Na terenie zakładu stale przebywają pracownicy obcych Wykonawców i Dostawców. Wszyscy 

muszą podporządkować się procedurom i zasadom obowiązującym w  Zakładzie. 
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8.5. FUNKCJONOWANIE MECHANIZMÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH SYSTEMATYCZNĄ 

ANALIZĘ ZAGROŻEŃ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ ORAZ PRAWDOPODOBIEŃSTWA JEJ 
WYSTĄPIENIA 

 

Identyfikacja i ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników i 

społeczności lokalnej oraz dla majątku  jest  w Fermie Drobiu  realizowana poprzez: 

- identyfikację zagrożeń dla pracowników na każdym stanowisku pracy w ramach opracowywania 

oceny ryzyka zawodowego zgodnej z wymaganiami §39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169,  poz. 

1650 z późniejszymi zmianami), 

- opracowanie i aktualizowanie Programu Zapobiegania Awariom, będącego kompleksową analizą 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z art. 253 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519),  

- ocenę pod kątem bezpieczeństwa każdej nowoprojektowanej inwestycji oraz każdej 

przewidywanej do wprowadzenia istotnej zmiany w stosowanym procesie bądź technologii,  

- identyfikację, dokumentowanie, ocenę i zatwierdzanie aspektów, które mają lub mogą mieć 

znaczący wpływ na środowisko, 

- zapewnienie, że: 

- podejmowane są działania korekcyjne (usuwające skutki stwierdzonych 
niezgodności) oraz działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych skutków dla 
zdrowia pracowników, jakości bezpieczeństwa wyrobów oraz środowiska 
naturalnego, 

- udokumentowane są skuteczne działania korygujące eliminujące przyczyny 
stwierdzonych niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu, 

- podejmowane są skuteczne udokumentowane działania zapobiegawcze dla 
eliminowania przyczyn potencjalnych niezgodności, mające na celu zapobieganie 
wystąpieniu niezgodności, 

- zapewniona jest właściwa komunikacja między stronami zaangażowanymi w 
odniesieniu do podejmowanych działań korygujących / zapobiegawczych. 

-  

- Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych 

prowadzona jest przynajmniej raz na pięć lat, przy aktualizacji Programu Zapobiegania Awariom. 

Ponadto, ocena ta jest wykonywana w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, wprowadzenia 
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zmian w systemie bezpieczeństwa instalacji oraz w przypadku znaczącej zmiany maksymalnych 

ilości substancji niebezpiecznych wpływających na kwalifikację zakładu do ZZR / ZDR.  

Ocena ta jest prowadzona przez przygotowanych pracowników zakładu przy współpracy z 

ekspertami z zakresu analiz bezpieczeństwa procesowego. 

-  

8.6. INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI, W KTÓREJ ZNAJDUJE 

SIĘ SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA, PRZEWIDZIANE DLA NORMALNEJ EKSPLOATACJI 
INSTALACJI, A TAKŻE KONSERWACJI I CZASOWYCH PRZERW W RUCHU 

 

W Załączniku 1 podano wykaz obowiązujących w zakładzie procedur, zarządzeń i instrukcji, w 

zakres których wchodzą instrukcje dotyczące bezpiecznego funkcjonowania instalacji. 

NA ETAPIE EKSPLO ATACJI 

Określono szczegółowe instrukcje dla poszczególnych etapów procesu technologicznego, 
pomieszczeń i stanowisk pracy oraz kompetencje konieczne do wykonywania poszczególnych 
czynności. 

Opracowano następującą dokumentację w zakresie spełnienia wymagań dotyczących 
zabezpieczenia pożarowego i chemicznego oraz ustalenia działań w zakresie dostosowania 
warunków pracy dla miejsc i stanowisk, w których może występować atmosfera wybuchowa, tj.:  

 Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i Plan Zakładu wraz z infrastrukturą ppoż. 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma na celu zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi i 
innymi miejscowymi zagrożeniami występującymi na terenie zakładu, metodami zapobiegania 
ich występowania oraz ze sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, jak 
również ze sposobami przeprowadzenia ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru i innego 
zagrożenia. 

Specjalista BHP  zobowiązany jest, aby do prowadzonych szkoleń BHP (wstępnych, 
stanowiskowych i okresowych) wprowadził na stałe tematykę o miejscach zagrożonych 
wybuchem, możliwych zagrożeniach oraz środkach zabezpieczenia przed zdarzeniami 
(urządzenia stałe, sprzęt ppoż., stosowanie właściwych narzędzi i odzieży). 

Kierownictwo jest zobowiązane do informowania  osób zewnętrznych (firm wykonujących 
prace na terenie fermy) o miejscach zagrożonych wybuchem, możliwych zagrożeniach oraz 
środkach zabezpieczenia przed zdarzeniami. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania substancji niebezpiecznych wszystkich 
pracowników podczas szkoleń BHP zapoznano z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej 
– gazu płynnego propan. 

NA ETAPIE KO NSERWACJ I  

Określono instrukcje dotyczące wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, wymagania dla prac 
pożarowo niebezpiecznych . 
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Instalacje i obiekty są konserwowane na bieżąco, a wyniki konserwacji i przeglądów 

dokumentowane i przechowywane w zakładzie. 

NA ETAPIE PRZERW W RUCHU 

Nie przewiduje się przerw w ruchu innych niż wynikających z prowadzenia prac konserwacyjno 
– remontowych. 

 

8.7. INSTRUKCJE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE KONIECZNOŚCI DOKONANIA 

ZMIAN W PROCESIE PRZEMYSŁOWYM 

Kierownictwo Fermy  ma obowiązek wszechstronnej oceny wszystkich nowo wprowadzanych 

technologii, operacji i czynności ze względu na skutki, jakie mogą one spowodować oraz 

podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ochronnych. Wszelkiego rodzaju zmiany w 

technologii produkcji poprzedzone są – przed ich wprowadzeniem – oceną pod kątem 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.  

Dokonywanie zmian w procesach technologicznych w zakładzie  łączy się z: 

 opracowaniem i zatwierdzeniem opisów procesu technologicznego, instrukcji 

technologiczno – ruchowych, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. dla 

nowych i modernizowanych instalacji przed ich uruchomieniem, oraz dokonaniem 

analizy ryzyka oddziaływania tych zmian na ludzi, środowisko, zakład, 

 aktualizacją istniejącej dokumentacji technologicznej i ruchowej pod kątem 

wprowadzanych zmian technologicznych jak też zmian wynikających z nowo 

wprowadzanych przepisów. 

Zarządzanie zmianami obejmuje: 

 zasadę oceniania przez kompetentne osoby każdej zmiany w procesie pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zasadę odpowiedniego dokumentowania wszelkich 

zmian, wprowadzanych w technologii, konstrukcji lub wyposażeniu instalacji, 

 system zapewniający współuczestnictwo użytkowników instalacji w przygotowywaniu 

w niej zmian i ich zapoznanie się z nimi, 

 prowadzenie inwestycji z zapewnieniem ekspertyzy lub oceny rozwiązań projektowych 

oraz wykonania zgodnie z projektem. 

-  
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8.8. SYSTEMATYCZNA ANALIZA PRZEWIDYWANYCH SYTUACJI MOGĄCYCH 
PROWADZIĆ DO AWARII PRZEMYSŁOWYCH 

Analiza sytuacji mogących potencjalnie prowadzić do awarii polega na wyszukiwaniu 

niezgodności, braku korelacji, błędów i innych nieprawidłowości oraz na sprawdzeniu stopnia 

wdrożenia i skuteczności planów działania oraz zastosowanych środków zapobiegawczych. 

W związku z kwalifikacją fermy do zakładu o zwiększonym ryzyku, analiza scenariuszy 

awaryjnych jest dokonywana podczas każdej aktualizacji Programu Zapobiegania Awariom.  

Ponadto wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania kierownictwu każdej sytuacji 

mogącej wpływać na wzrost prawdopodobieństwa powstania poważanej awarii przemysłowej 

bądź zwiększenia jej skutków. 

 

8.9. PROWADZENIE, Z UWZGLĘDNIENIEM NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH PRAKTYK, 

MONITORINGU FUNKCJONOWANIA INSTALACJI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SUBSTANCJA 
NIEBEZPIECZNA, UMOŻLIWIAJĄCEGO PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH W 

PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZJAWISK STANOWIĄCYCH ODSTĘPSTWO OD NORMALNEJ 
EKSPLOATACJI INSTALACJI, W TYM ZWIĄZANYCH ZE ZUŻYCIEM INSTALACJI I 

KOROZJĄ JEJ ELEMENTÓW 

 

Kontrola operacyjna i monitorowanie pracy instalacji są zapewnione przez: 

 udostępnienie czytelnych i zrozumiałych instrukcji ruchowych (opisów procesu 

technologicznego), 

 udostępnienie instrukcji bhp i ppoż. w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w 

której  zostały określone: 

 ważne ze względu na bezpieczeństwo parametry procesów, ich wartości krytyczne oraz 

odpowiednie sposoby kontroli, 

 strefy zagrożone wybuchem i polecenia postępowania w nich zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa, 

 jasny opis postępowania na wypadek zaburzeń, w celu niedopuszczenia do powstania 

sytuacji awaryjnej, 
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 zapisy dotyczące bezpiecznego funkcjonowania instalacji w trakcie przestojów i 

remontów i polecenia stosowania się do zasad bezpiecznej pracy  (dokumenty te są 

zawsze dostępne na terenie fermy). 

 wprowadzenie i przestrzeganie zasady, że wszystkie urządzenia ochronne, wpływające 

na bezpieczeństwo, powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, określone 

w odrębnych przepisach, 

 zorganizowanie i utrzymywanie systemu sprawdzania urządzeń kontrolno-

pomiarowych, monitorujących ważne dla bezpieczeństwa parametry. 

Monitoring procesów technologicznych polega na: 

 sprawdzaniu szczelności aparatury, 

 monitorowaniu parametrów technologicznych i czasu prowadzenia procesów zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w instrukcjach technologicznych. 

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny, 

uszkodzone urządzenie zostanie wymienione, a w przypadku, gdy niesprawność aparatury 

może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji, instalacja zostanie wyłączona 

z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji. 

Systematyczna kontrola prowadzona przez organy administracji państwowej: 

 zgodnie z obowiązującym prawe w fermie przeprowadzane są kontrole prowadzone 

przez organy administracji państwowej, w tym kontrole mające na celu sprawdzenie 

stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie. 

Kontrole prowadzone są między innymi przez: 

 Państwową Straż Pożarną, 

 Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, 

 Państwową Inspekcję Sanitarną, 

 Państwową Inspekcję Pracy, 

 Urząd Dozoru Technicznego, 
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W związku z zaliczeniem zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej prowadzone są dodatkowe kontrole: 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadza regularne kontrole w 

zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa na podstawie art. 269 Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska. Kontrole są prowadzone co najmniej raz w  roku, zgodnie z rocznym planem 

kontroli. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadza regularne, coroczne kontrole w 

zakresie zapobiegania poważnym awariom na podstawie art. 31 Ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

8.10. SYSTEMATYCZNA OCENA PROGRAMU ZAPOBIEGANIA AWARIOM ORAZ SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM, PROWADZONA Z PUNKTU WIDZENIA ICH 
AKTUALNOŚCI I SKUTECZNOŚCI ZE WSKAZANIEM SPOSOBU JEJ DOKUMENTOWANIA I 

ZATWIERDZANIA 

 

Ocena programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem musi być 

prowadzona z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności. 

Zgodnie z art. 257 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska zakład zobowiązany jest do 

przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom, przed dokonaniem zmian w ruchu 

zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową. 

Każda aktualizacja programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania 

bezpieczeństwem łączy się z przekazaniem tych informacji Komendantowi Powiatowemu 

Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, i uzyskaniu 

pozytywnej opinii zaktualizowanego Programu Zapobiegania Awariom przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

 


