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Ocena zagro¿eñ
powa¿nymi awariami chemicznymi w Polsce
w wietle kryteriów kwalifikacyjnych
Dyrektywy Seveso II
poprzednim artykule z cyklu
powa¿ne awarie chemiczne [1] przedstawiono i
wstêpnie skomentowano dane dotycz¹ce zagro¿eñ powa¿nymi awariami chemicznymi (PACh) w Polsce wynikaj¹ce z dzia³añ kontrolnych i rozpoznawczych Pañstwowej Inspekcji Pracy
(PIP), Pañstwowej Inspekcji Ochrony
rodowiska (PIO) oraz Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej (PSP).
Dane PIP, PIO i PSP ró¿ni¹ siê istotnie miêdzy sob¹ [1]. Szczególnie dotyczy to identyfikacji obiektów niebezpiecznych stwarzaj¹cych zagro¿enia
wielkimi awariami, tzn. obiektów kategorii WPZSA*). W razie awarii mog¹
one ze wzglêdu na du¿e iloci niebezpiecznych substancji chemicznych spowodowaæ bardzo ciê¿kie skutki, jeli
chodzi o ¿ycie i zdrowie ludzi w zak³adzie i w jego otoczeniu, powa¿ne uszkodzenia rodowiska i/lub du¿e straty materialne.
Przypomnijmy, ¿e w odniesieniu do
tych obiektów postanowienia Dyrektywy Seveso II [2,3] oraz wprowadzane
przepisy polskie [4-7], wymagaj¹ opracowania raportów bezpieczeñstwa, wewnêtrznych i zewnêtrznych planów
awaryjnych (operacyjno-ratowniczych)
oraz wykonywania innych procedur
przeciwdzia³ania PACh.
Nale¿y jednak¿e podkreliæ, ¿e
obiekty kategorii NPZSA**), stwarzaj¹
równie¿ powa¿ne zagro¿enia dla za³ogi
takich obiektów, ich bezporedniego
otoczenia (ludzie i rodowisko) oraz mog¹
spowodowaæ du¿e straty materialne.
*)
WPZSA  wy¿szy poziom zagro¿enia skutkami
awarii
**)
NPZSA  ni¿szy poziom zagro¿enia skutkami
awarii
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Wobec obiektów tej kategorii przepisy UE równie¿ wprowadzaj¹ wiele
wymagañ. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿y opracowanie i zastosowanie w
zak³adzie polityki zapobiegania awariom [2,3,7].
Jednoznaczna identyfikacja obiektów
niebezpiecznych obu kategorii tj. WPZSA
i NPZSA ma wiêc wa¿ne znaczenie zarówno dla zarz¹du zak³adu, jak i dla
w³aciwych w³adz oraz s³u¿b publicznych, do zadañ których nale¿y sprawowanie nadzoru w sferze przeciwdzia³ania PACh oraz prowadzenie niezbêdnych dzia³añ ratowniczych, ograniczaj¹cych skutki awarii. Jest to równie¿
bardzo wa¿ne dla spo³eczeñstwa, szczególnie spo³ecznoci lokalnych, które
powinny byæ poinformowane o rodzaju
i wielkoci zagro¿eñ oraz o sposobach
postêpowania w razie awarii [2,3,7].

Uwagi ogólne dotycz¹ce
danych PIP, PIO i PSP
Dane PIP, PIO oraz PSP, mimo widocznych ró¿nic w ocenie zagro¿eñ [1],
daj¹ wstêpny i bardzo przydatny obraz
zagro¿eñ du¿ymi i lokalnymi awariami
chemicznymi obiektów stacjonarnych w
Polsce. Rozmiar tych zagro¿eñ jest niew¹tpliwie du¿y, stawiaj¹cy Polskê w
czo³ówce pañstw europejskich (kwestie
te bêd¹ omówione w nastêpnym artykule z tego cyklu).
Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e wprowadzane obecnie w Polsce przepisy dotycz¹ce przeciwdzia³ania nadzwyczajnym
zagro¿eniom rodowiska (NZ) [47]
maj¹ spe³niaæ wymagania UE, celowe
jest wykonanie ujednoliconej oceny zagro¿eñ powa¿nymi awariami chemicznymi w Polsce, wykorzystuj¹c kryteria

kwalifikacyjne Dyrektywy Seveso II
[2,3].
Próba takiej oceny mo¿liwa jest obecnie tylko na podstawie danych PIP, PIO
i PSP. Oceny zagro¿eñ zosta³y opracowane przez te instytucje na podstawie
w³asnych kryteriów kwalifikacyjnych,
scharakteryzowanych w poprzedniej
publikacji [1]. Sporz¹dzone wykazy
obiektów niebezpiecznych zawieraj¹ informacje o ilociach tych substancji, które by³y podstaw¹ zakwalifikowania danego zak³adu do kategorii niebezpiecznych.
W tej sytuacji weryfikacja danych
PIP, PIO i PSP polega³a na zakwalifikowaniu do kategorii WPZSA (wielkie
zagro¿enia) tylko tych zak³adów, w których iloci uwzglêdnionych przez te instytucje substancji niebezpiecznych
przekraczaj¹ wy¿sz¹ wartoæ progow¹
ustalon¹ dla tych substancji w kryteriach
kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II.
W rezultacie przeprowadzonej weryfikacji [8] nast¹pi³o zmniejszenie liczby zak³adów kategorii WPZSA, wskutek eliminacji tych, w których iloci substancji niebezpiecznych ustalone przez
PIP, PIO i PSP s¹ mniejsze ni¿ odpowiadaj¹ca im wy¿sza wartoæ progowa
kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy
Seveso II, lub tych, w których wystêpuj¹ substancje nie ujête w Dyrektywie
Seveso II jako kryteria kwalifikacyjne
(np. substancje ¿r¹ce, m.in. ³ug sodowy).
Wyniki wykonanych analiz [8] zostan¹
przedstawione w dalszej czêci tego artyku³u.
Ocena zagro¿eñ wielkimi awariami
w Polsce nie mo¿e jednak ograniczaæ siê
wy³¹cznie do opisanego postêpowania.
Chodzi bowiem o to, ¿e kryteria kwalifikacyjne Dyrektywy Seveso II obejmu-
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j¹ nieporównywalnie wiêksz¹ liczbê
substancji, ni¿ te, które zosta³y uwzglêdnione przez PIP, PIO i PSP w czasie
postêpowania kwalifikacyjnego.
Zastosowanie pe³nej listy substancji
stanowi¹cych wg Dyrektywy Seveso II
kryteria kwalifikacyjne prowadzi³oby z
kolei do zwiêkszenia liczby obiektów
kategorii WPZSA w Polsce. Korekta in
plus danych PIP, PIO i PSP jest niestety niemo¿liwa wobec braku informacji
o tych substancjach w zak³adach. W
zwi¹zku z tym, podjêto próbê oszacowania mo¿liwej liczby obiektów kategorii WPZSA w Polsce na zasadzie rozwa¿añ natury ogólnej [8]. Kwestie te
tak¿e zostan¹ omówione w dalszej czêci artyku³u.

Wyniki oceny danych
o obiektach stwarzaj¹cych
wielkie zagro¿enia
Przypomnijmy, ¿e liczba obiektów
zakwalifikowanych przez PIP, PIO i
PSP do kategorii wielkich zagro¿eñ
wynios³a [1]:
 PIP: 92 zak³ady, a w nich 133 instalacje niebezpieczne,
 PIO: 60 zak³adów, instalacje kategorii WPZSA nie by³y identyfikowane. Uwzglêdniaj¹c ogólnie dostêpne informacje o wielkich zak³adach chemicznych i rafineryjno-petrochemicznych,
liczbê instalacji kategorii WPZSA mo¿na oszacowaæ na ponad sto,
 PSP: 276 zak³adów, instalacje niebezpieczne nie by³y identyfikowane.
Uwzglêdniaj¹c podobne przes³anki, jak
podano wy¿ej, liczba instalacji kategorii
WPZSA by³aby wy¿sza o oko³o 60-70.

Ocena danych PIP
Dokonuj¹c identyfikacji obiektów
kategorii WPZSA PIP przyjê³a kryteria
kwalifikacyjne obejmuj¹ce (zgodnie z
wytycznymi MOP) znaczn¹ liczbê substancji niebezpiecznych [1]. Wartoci
progowe (tylko jedna wartoæ) by³y zbli-

¿one do ustanowionych w przepisach
UE. Z tych wzglêdów mo¿na z du¿ym
prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e liczby zak³adów (92) oraz instalacji kategorii WPZSA (133) ustalone przez PIP
s¹ zasadne i brak jest podstaw do eliminowania poszczególnych obiektów.

Ocena danych PIO
Kwalifikacja obiektów do kategorii
wielkich zagro¿eñ zosta³a dokonana
przez PIO przy zastosowaniu szczególnego rodowiskowego podejcia oraz
na podstawie ograniczonej listy substancji niebezpiecznych, najczêciej wystêpuj¹cych w du¿ych ilociach [1]. Ponadto PIO uwzglêdni³a w postêpowaniu
identyfikacyjnym wiele substancji ¿r¹cych [1], które w myl Dyrektywy Seveso II nie stanowi¹ kryteriów kwalifikacyjnych [2,3].
Analiza danych PIO pozwala na
sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
 Sporód zak³adów zaliczonych
przez PIO do kategorii wielkich zagro¿eñ (60 zak³adów), jedynie 24 zak³ady
z ca³¹ pewnoci¹ maj¹ instalacje, w których iloci substancji niebezpiecznych
spowoduj¹ zaliczenie ich do kategorii
WPZSA zgodnie z kryteriami Dyrektywy Seveso II [2,3] oraz wprowadzanymi w Polsce przepisami [4-7]. Liczba
tych zak³adów mo¿e byæ o 6 wiêksza i
wynosiæ 30, co jednak nie jest mo¿liwe
do jednoznacznego ustalenia na podstawie dostêpnych danych. Liczba instalacji kategorii WPZSA bêdzie odpowiednio (o ok. 60-70) wiêksza (wielkie zak³ady chemiczne i rafineryjno-petrochemiczne maj¹ po kilka, kilkanacie takich
instalacji).
 Pozosta³e 36 zak³adów (lub ewentualnie 30) nale¿a³oby rozpatrywaæ jako
zak³ady posiadaj¹ce instalacje kategorii NPZSA. Nale¿a³oby je wiêc wpisaæ
na listê obiektów zaliczanych przez
PIO do kategorii zak³adów stwarzaj¹cych lokalne zagro¿enia dla rodowiska.

Tak wiêc, liczbê tych ostatnich mo¿na
oszacowaæ na podstawie dyskutowanych danych na 2043 (2007 + 36) lub
2037 (2007 + 30).

Ocena danych PSP
Jak wynika z danych PSP [1,8], instytucja ta przyjê³a jako kryteria kwalifikuj¹ce obiekt do kategorii WPZSA
wartoci progowe odpowiadaj¹ce w
wiêkszoci przypadków ni¿szej wartoci progowej, powoduj¹ce w myl postanowieñ Dyrektywy Seveso II [2,3]
zaliczenie danego obiektu do kategorii
NPZSA. W zwi¹zku z tym, dane PSP
nale¿a³oby skorygowaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
 Sporód 276. zak³adów zaliczanych
przez PSP do kategorii WPZSA, zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi Dyrektywy Seveso II [2,3] oraz wprowadzanymi przepisami polskimi [4-7] do
tej kategorii nale¿a³oby zaliczyæ niew¹tpliwie 76 zak³adów. Liczba tych zak³adów mo¿e wynosiæ 91, jednak¿e dostêpne autorowi niniejszego opracowania
dane PSP nie umo¿liwiaj¹ dokonania
jednoznacznych ocen w 15. przypadkach.
 Na tej samej podstawie 118-167
zak³adów nale¿a³oby przekwalifikowaæ
do kategorii NPZSA, tj. obiektów stwarzaj¹cych lokalne zagro¿enia. Jednoznaczne ustalenie tej liczby na podstawie dostêpnych danych nie jest mo¿liwe. Oprócz wspomnianej ju¿ wczeniej
liczby 15. zak³adów, których ewentualna kwalifikacja do kategorii WPZSA
budzi w¹tpliwoci, niepewnoæ dotyczy
kolejnych 34. zak³adów: czy powinny
byæ one zaliczone do kategorii NPZSA,
czy te¿ wyeliminowane z listy obiektów
niebezpiecznych w ogóle.
 Z danych PSP o ilociach substancji niebezpiecznych wynika, ¿e 33 zak³ady (sporód ujêtych w wykazie 276.)
nie bêd¹ prawdopodobnie podlegaæ
przepisom o przeciwdzia³aniu NZ (iloci substancji niebezpiecznych s¹ ni¿-
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sze od ni¿szych wartoci progowych
Dyrektywy Seveso II). £¹cznie z niepewn¹ liczb¹ zak³adów wskazan¹ wy¿ej mo¿e siê okazaæ, ¿e w sumie 67 zak³adów z listy 276. nie bêdzie podlegaæ dyskutowanym przepisom, tzn. nale¿a³oby je wyeliminowaæ tak¿e z listy
obiektów niebezpiecznych kategorii
NPZSA.
W zwi¹zku z tym, ¿e dane PSP dotycz¹ zak³adów, nale¿y oczekiwaæ, ¿e liczba instalacji niebezpiecznych kategorii
WPZSA bêdzie wy¿sza od podanej wy¿ej zweryfikowanej liczby (76÷91) o ok.
6070 obiektów.

Zbiorcze dane o obiektach
stwarzaj¹cych zagro¿enia PACh
Zastosowanie kryteriów kwalifikacyjnych ustalonych przez Dyrektywê
Seveso II pozwala na sporz¹dzenie na
podstawie danych PIP, PIO i PSP zweryfikowanego wykazu obiektów kategorii WPZSA [8]. Jest to wykaz z ca³¹ pewnoci¹ nie obejmuj¹cy wszystkich
obiektów tej kategorii  ogólna ich liczba jest znacznie zani¿ona [8].
Wynika to z faktu, ¿e wykaz ten zosta³ sporz¹dzony na podstawie danych
PIP, PIO i PSP w drodze eliminacji
obiektów, w których iloci substancji
niebezpiecznych nie przekraczaj¹ wy¿szej wartoci progowej Dyrektywy Seveso II dla danej substancji lub kategorii (klasy) substancji.
Ze wzglêdu na wstêpny charakter i
ograniczony zakres omawianego zbiorczego wykazu, który zosta³ opracowany przy wykorzystaniu nieobowi¹zuj¹cych urzêdowo kryteriów kwalifikacyjnych, jego publikowanie by³oby  zdaniem autora  nieuprawnione.
Wykaz ten obejmuje równo 100
imiennie zidentyfikowanych zak³adów,
które na podstawie danych ród³owych
PIP, PIO i PSP oraz kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II maj¹
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instalacje (obiekty) kategorii WPZSA.
Wiele z tych zak³adów wystêpowa³o w
wykazach wszystkich trzech instytucji,
tj.: PIP, PIO i PSP. Sporód 100. zak³adów kwalifikacja 80. z nich do tej
kategorii jest niew¹tpliwa, w odniesieniu do pozosta³ych 20. wystêpuj¹ pewne w¹tpliwoci, których na podstawie
dotychczasowych danych nie da siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ.
Omawiany wykaz zawiera znane zak³ady przemys³u chemicznego i rafineryjno-petrochemicznego oraz liczne
bazy paliwowe CPN. W tym wykazie
znalaz³y siê tak¿e niektóre zak³ady celulozowo-papiernicze, obiekty przemys³u gazowniczego, niektóre zak³ady
koksochemiczne, bazy i rozlewnie gazu
p³ynnego, niektóre zak³ady przemys³u
spo¿ywczego, energetyki, niektóre zak³ady górnicze oraz wiele obiektów
uzdatniania wody i inne.
Lista 100. obejmuje wykaz zak³adów. Liczba instalacji niebezpiecznych
kategorii WPZSA nie jest mo¿liwa do
jednoznacznej oceny ze wzglêdu na
wczeniej przedyskutowane przyczyny.
Uwzglêdniaj¹c ogólnie dostêpne informacje o technologiach i obiektach w
du¿ych zak³adach przemys³owych w
kraju, mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e liczba instalacji niebezpiecznych kategorii WPZSA w zak³adach z listy 100. bêdzie wynosiæ
ok. 150160 lub wiêcej.
Liczba obiektów kategorii NPZSA,
a wiêc obiektów stwarzaj¹cych w razie
awarii zagro¿enia o zasiêgu lokalnym,
jest trudniejsza do okrelenia. W materia³ach ród³owych PIP, PIO i PSP liczbê tych obiektów szacowano, nie stosuj¹c w tym celu jednoznacznie okrelonych ilociowo kryteriów kwalifikacyjnych. Najpe³niejsze informacje dotycz¹ce tej kategorii obiektów znajduj¹ siê w
materia³ach PIO [1,8].
Na podstawie dotychczasowych ocen
PIP, PIO oraz PSP mo¿na jednak

przyj¹æ, ¿e liczba obiektów kategorii
NPZSA w Polsce wynosi ok. 2000 lub
o kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset obiektów wiêcej.

Identyfikacja
obiektów niebezpiecznych
Przejdmy teraz do dyskusji maj¹cej
na celu okrelenie prawdopodobnej liczby obiektów niebezpiecznych kategorii
WPZSA, czyli tych, które stwarzaj¹ najwiêksze zagro¿enia i które powinny byæ
zakwalifikowane do tej kategorii zgodnie z wymaganiami UE.
Próba okrelenia tej liczby ma niew¹tpliwie spekulatywny charakter.
Oszacowanie liczby tych obiektów i w
szczególnoci dyskusja niektórych kwestii zwi¹zanych z identyfikacj¹ takich
obiektów ma jednak¿e wa¿ne praktyczne znaczenie.
Kluczow¹ spraw¹ przy identyfikacji
obiektu s¹ kryteria kwalifikacyjne oraz
niektóre zasady postêpowania, ustalone
w przepisach Dyrektywy Seveso II [2,3].
Zani¿ona liczba dotychczas zidentyfikowanych obiektów kategorii WPZSA
jest wynikiem wielu przyczyn. ród³owe materia³y PIP, PIO i PSP przygotowano stosuj¹c kryteria, które:
1  nie obejmowa³y wszystkich substancji ujêtych w kryteriach kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II,
2  nie uwzglêdnia³y zasady sumowania ilorazów qi/Qi,
3  nie uwzglêdnia³y zasady ustalonej w Dyrektywie Seveso II, w myl której w postêpowaniu kwalifikacyjnym
nale¿y przyjmowaæ maksymalne iloci
substancji niebezpiecznych, jakie mog¹
wyst¹piæ w obiekcie (okrela to np.
maksymalna pojemnoæ zbiornika), a
nie iloci rednie lub aktualne,
4  nie uwzglêdnia³y wymagañ Dyrektywy Seveso II dotycz¹cych koniecznoci uwzglêdniania w procedurze identyfikacji obiektu iloci substancji nie-

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 7-8/2000

bezpiecznych, które mog¹ powstaæ w
wyniku procesów, jakie mog¹ zaistnieæ
w razie awarii.
Dodajmy, ¿e wszystkie wymienione
w punktach 14 postanowienia Dyrektywy Seveso II [2,3] maj¹ równie¿ obowi¹zywaæ w Polsce [6,7]. Zagadnienia
poruszone w punktach 3 i 4 maj¹ indywidualny charakter i wi¹¿¹ siê bezporednio z konkretnym obiektem i/lub
procesem technologicznym. Te wymagania powinny byæ uwzglêdniane w procedurze samoidentyfikacji obiektu
[2,3,6,7] oraz byæ przedmiotem uwagi
w³aciwych w³adz podczas przyjmowania powiadomienia (procedura notyfikacji) oraz oceny raportu bezpieczeñstwa w
przypadku obiektów kategorii WPZSA.
Powinny one tak¿e byæ uwzglêdniane
przy podejmowaniu przez w³adze stosownych decyzji przewidzianych w
przepisach Dyrektywy Seveso II oraz
podczas inspekcji i kontroli.
Natomiast zagadnienia ujête w punktach 1 i 2 maj¹ charakter ogólny o zasadniczym znaczeniu i zostan¹ w zwi¹zku z tym dodatkowo skomentowane.

Kryteria
kwalifikacyjne
Przede wszystkim nale¿y zwróciæ
uwagê na rzeczywist¹ liczbê substancji
niebezpiecznych, zawartych w kryteriach kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II. Przypomnijmy, ¿e na te kryteria sk³adaj¹ siê dwa wykazy: czêæ 1.
za³¹cznika I Dyrektywy Seveso II zawieraj¹ca nazwane substancje oraz czêæ
2. tego za³¹cznika zawieraj¹ca wykaz
klas (kategorii) substancji; oba wykazy
ustalaj¹ dwie wartoci progowe [2,3].
Jednak¿e w czêci 1. za³¹cznika znajduj¹ siê liczne pozycje, które de facto
oznaczaj¹, ¿e chodzi tu nie o jedn¹, lecz
o znacznie wiêksz¹ liczbê substancji. Na
przyk³ad: pentatlenek arsenu, kwas arsenowy (V) i/lub jego sole (wartoci

progowe 1/2 t  ni¿sza i wy¿sza odpowiednio); alkilowe zwi¹zki o³owiu
(5/50 t), zwi¹zki niklu (-/1 t) i wiele innych [2,3,6,7].
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
wymienione w czêci 1. kryteriów kwalifikacyjnych substancje rakotwórcze
(0,001/0,001 t): oprócz nazwanych
zwi¹zków nale¿y uwzglêdniaæ tak¿e ich
sole. Ponadto wystêpuj¹ w tym wykazie pozycje zbiorcze: skroplone ³atwo
palne gazy (w³¹czaj¹c LPG) i gaz ziemny (50/200 t), benzyna samochodowa i
inne lekkie frakcje produktów naftowych (5000/50 000 t) oraz wielka grupa substancji obejmuj¹ca polichlorodibenzofurany  PCDF i polichlorodibenzodioksyny  PCDD (-/0,001 t).
Jeli rozszyfrujemy tabelê tych kryteriów kwalifikacyjnych, okazuje siê, ¿e
czêæ 1. za³¹cznika I Dyrektywy Seveso II oznacza w rzeczywistoci 65 zwi¹zków chemicznych, w tym dwie grupy
zbiorcze [9]. S¹ to wspomniane ju¿ benzyny oraz PCDF i PCDD. Te ostatnie
nale¿y uwzglêdniaæ stosuj¹c przeliczniki równowa¿noci okrelaj¹ce ró¿ne
stopnie ich toksycznoci [2,3,6,7]. Wed³ug danych UE, na które tutaj siê powo³ujemy [9], liczba PCDF wynosi 135,
a PCDD  75 substancji.
Przypomnijmy przy tej okazji, ¿e to
w³anie uwolnienie zaledwie ok. 2,5 kg
TCDD, dioksyny, która zosta³a wytworzona w trakcie awarii w Seveso w
1976 r., co spowodowa³o m.in. skutki o
charakterze rakotwórczym, teratogennym (rozrodczoæ) oraz mutagennym,
stanowi³o bezporedni¹ przyczynê opracowania europejskich regulacji dotycz¹cych przeciwdzia³ania PACh (pierwszej
Dyrektywy Seveso).
Jeli chodzi natomiast o indywidualne substancje odpowiadaj¹ce poszczególnym klasom (kategoriom) substancji ustalonym jako kryteria kwalifikacyjne w czêci 2. za³¹cznika I Dyrektywy
Seveso II, ich liczba wed³ug bazy da-

nych opracowanej przez MAHB w Zjednoczonym Centrum Badawczym (JRC)
z uwzglêdnieniem przepisów odpowiednich dyrektyw UE, do których odwo³uje siê Dyrektywa Seveso II w sprawie
klasyfikacji substancji [2,3], wynosi
ogó³em 841 [10]. Liczba ta obejmuje
m.in.: 174 substancje bardzo toksyczne
(wartoci progowe 5/20 t), toksyczne 
262 (50/200 t), ³atwo palne (pozycja 6
tabeli, czêæ 2 za³¹cznika I)  70 (5000/
50 000 t), niebezpieczne dla rodowiska (poz. 9 (I) tabeli  zwrot R50)  81
(200/500 t), ( poz. 9 (II)  zwroty R 51
oraz R 53)  71 substancji (500/2000 t)
 zob. kryteria kwalifikacyjne w
[2,3,6,7].
Zgodnie z projektowanymi przepisami krajowymi [6,7] kryteria kwalifikacyjne w Polsce maj¹ byæ identyczne z
ustalonymi przez Dyrektywê Seveso II.
Tak wiêc, w odniesieniu do kwalifikacji obiektów do kategorii NPZSA oraz
WPZSA uwagi dotycz¹ce rozwiniêcia
tabeli zawieraj¹cej wykaz substancji
nazwanych (czêæ 1. za³¹cznika I Dyrektywy Seveso II [2,3]) pozostaj¹
aktualne, tzn. dotycz¹ one równie¿ tabeli 1. wykaz substancji w projektowanym rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki [6,7].
W odniesieniu do wykazu klas (kategorii) substancji tzn. tabeli 3. projektowanego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki [6,7], przepisy te odwo³uj¹ siê
w sprawach klasyfikacji substancji do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej [11].
W Centralnym Instytucie Ochrony
Pracy realizowane jest obecnie w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego SPR-1 pn. Bezpieczeñstwo i
ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy zadanie badawcze, którego
celem jest m.in. przygotowanie wytycznych u³atwiaj¹cych wykonywanie procedury identyfikacji obiektów niebezpiecznych obu kategorii (NPZSA i
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WPZSA), zgodnie z oczekiwanymi
przepisami dotycz¹cymi przeciwdzia³ania PACh/NZ [12].
Prace te jeszcze trwaj¹, jednak¿e ju¿
obecnie sporz¹dzono na podstawie urzêdowych polskich wykazów substancji
niebezpiecznych [11] listy substancji
odpowiadaj¹cych kryteriom kwalifikacyjnym Dyrektywy Seveso i projektowanych przepisów krajowych [2,3,6,7].
Liczba tych substancji, ³¹cznie z mieszaninami o w³aciwociach bardzo toksycznych i toksycznych, na podstawie
[11] wynosi ogó³em 766 [12]. W tym
m.in.: bardzo toksyczne  166 substancje i mieszaniny, toksyczne  257, utleniaj¹ce  33, wybuchowe (R 2)  11 substancji, skrajnie ³atwo palne (R 12)  28,
niebezpieczne dla rodowiska: (R 50) 
26 oraz (R 51, 53)  47 substancji [12].
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MZiOS,
jeli substancja nie znajduje siê w urzêdowym wykazie, nale¿y dokonaæ samodzielnej klasyfikacji tej substancji na
podstawie kryteriów podanych w [11].
W zwi¹zku z tym, we wspomnianej
wczeniej pracy, realizowanej w CIOP
w ramach SPR-1, zosta³y sporz¹dzone
przez Centrum Operacyjne Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ganiczego KG
PSP na podstawie baz danych o substancjach bêd¹cych w dyspozycji KG PSP
(ok. 8600 substancji) uzupe³niaj¹ce
wykazy substancji [13], które równie¿
nale¿y uwzglêdniaæ jako kryteria kwalifikacyjne przy identyfikacji obiektów
niebezpiecznych obu kategorii (NPZSA
i WPZSA). £¹czna ich liczba wynosi
242, a w tym przyk³adowo m.in.: bardzo toksyczne  dodatkowo 9 substancji, toksyczne  10, ³atwo palne (R 10)
 66 substancji [13].
Z powy¿szych skrótowo przedstawionych informacji dotycz¹cych rozwiniêtych wykazów substancji niebezpiecznych stanowi¹cych kryteria kwalifikacyjne dla obiektów zagra¿aj¹cych
PACh opracowanych w CIOP na podstawie materia³ów ród³owych [9,10,11,
13] wynika, ¿e liczba tych substancji
wynosi tysi¹c kilkaset (!) [12].
Sprawy te zostan¹ szczegó³owo omó-
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wione w kolejnych publikacjach z cyklu powa¿ne awarie chemiczne. Wykazy substancji, ³¹cznie z komentarzami bêd¹  po zakoñczeniu realizacji prac
badawczych w ramach SPR-1  opublikowane w formie wytycznych. Zwarte
opracowanie, o którym mowa, powinno byæ bardzo pomocne w wykonywaniu zadañ i procedur przeciwdzia³ania
PACh/NZ wprowadzanych obecnie w
Polsce.
Podsumowuj¹c dyskusjê dotycz¹c¹
kryteriów kwalifikacyjnych porównajmy liczbê substancji, które nale¿y
uwzglêdniæ dokonuj¹c identyfikacji
obiektów niebezpiecznych (tysi¹c kilkaset) z liczb¹ substancji, jakie zosta³y
uwzglêdnione jako kryteria kwalifikacyjne przez PIP, PIO oraz PSP w dotychczasowych dzia³aniach tych instytucji, maj¹cych na celu ocenê wielkoci
zagro¿eñ [1].
Wnioski wynikaj¹ce z tego porównania s¹ oczywiste i nie wymagaj¹ dodatkowych komentarzy. Nawet, jeli
przyjmiemy, ¿e wiele substancji z racji
wystêpowania w ma³ych ilociach lub
rzadko mo¿na uznaæ za egzotyczne,
ogólna liczba tych, które nale¿y uwzglêdniæ przy identyfikacji obiektów niebezpiecznych pozostanie bardzo wysoka.
Natomiast na pytanie, jak zastosowanie pe³nych, rozwiniêtych kryteriów
kwalifikacyjnych wp³ynie na wyniki
identyfikacji obiektów niebezpiecznych,
w szczególnoci obiektów o du¿ym zagro¿eniu (WPZSA), jaka bêdzie rzeczywista liczba obiektów kategorii WPZSA
i NPZSA w Polsce  nie da siê obecnie
udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi.

Zasada
sumowania
Dyskutuj¹c na temat prawdopodobnej liczby obiektów niebezpiecznych
obu kategorii nale¿y, oprócz wykazów
substancji niebezpiecznych stanowi¹cych pe³ne kryteria kwalifikacyjne,
zwróciæ uwagê na zasadê sumowania
ilorazów qi/Qi [2,3,6,7], wspomnian¹
wczeniej w punkcie 2. Przypomnijmy:

qi  iloæ danej substancji w obiekcie,
Qi  odpowiednia wartoæ progowa dla
tej substancji, ni¿sza lub wy¿sza, w zale¿noci od tego, czy identyfikujemy
obiekt kategorii NPZSA lub WPZSA
odpowiednio. Zasada kwalifikacji
obiektu do odpowiedniej kategorii w
przypadku, gdy 5qi/Qi > 1 nie wymaga
dodatkowych komentarzy.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e realizacja tej
zasady [2,3,6,7] polega na:
 sumowaniu qi/Qi dla substancji tej
samej klasy (kategorii), tzn. np. wszystkich bardzo toksycznych, wszystkich
toksycznych, utleniaj¹cych itd. (z obu
wykazów  czêci 1. i czêci 2. kryteriów kwalifikacyjnych),
 sumowaniu qi/Qi wszystkich substancji bardzo toksycznych, toksycznych i niebezpiecznych dla rodowiska
(z obu wykazów) ³¹cznie,
 sumowaniu qi/Qi wszystkich substancji utleniaj¹cych, wybuchowych (2
kategorie) i ³atwo palnych (4 kategorie)
 równie¿ z obu wykazów ³¹cznie.
Zwróæmy jeszcze uwagê na to, ¿e
wiele substancji ma w³aciwoci kwalifikuj¹ce je równoczenie do kilku klas
(kategorii), np. toksycznych i równoczenie ³atwo palnych. Takie substancje
bêd¹ wiêc sumowane kilkakrotnie, ka¿dorazowo jednak z uwzglêdnieniem
wartoci progowej Qi, ustalonej w czêci 1. kryteriów lub, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Seveso II, najni¿szej wartoci progowej, jak¹ przypisano danej substancji w czêci 2. kryteriów kwalifikacyjnych.

Zakres
obowi¹zywania przepisów
Ostatni¹ kwesti¹, która ma zwi¹zek
z procedur¹ identyfikacji obiektów niebezpiecznych jest zakres obowi¹zywania przepisów dotycz¹cych przeciwdzia³ania PACh/NZ. Ostateczny zakres
obowi¹zywania tych regulacji wobec
niezakoñczonego procesu wprowadzania przepisów krajowych nie jest jeszcze ustalony. Zgodnie z projektowanymi przepisami [6,7] zakres obowi¹zy-
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wania przepisów krajowych ró¿ni siê od
przepisów UE [2,3]. W przeciwieñstwie
do Dyrektywy Seveso II projekt polskich przepisów obejmuje równie¿ [6,7]:
 obiekty wojskowe, ustalaj¹c w odniesieniu do nich szczególny tryb postêpowania,
 instalacje systemów przesy³ania
substancji niebezpiecznych ruroci¹gami,
 obiekty przemys³u wydobywczego
oraz
 sk³adowiska odpadów
 czyli podobnie, jak wymagaj¹ tego
zalecenia OECD [14].

Prawdopodobna liczba obiektów
stwarzaj¹cych zagro¿enia
powa¿nymi awariami
chemicznymi w Polsce
Bior¹c pod uwagê wszystkie sformu³owane uwagi dotycz¹ce zasad identyfikacji obiektów niebezpiecznych oraz
kryteriów kwalifikacyjnych nale¿y w
podsumowaniu tej dyskusji stwierdziæ,
¿e ustalenie prawdopodobnej liczby
obiektów (zak³adów oraz instalacji) obu
kategorii na podstawie istniej¹cych
obecnie w Polsce materia³ów ród³owych nie jest mo¿liwe.
Uwzglêdniaj¹c dotychczasowe dane
PIP, PIO oraz PSP, ich dyskusjê, zbiorcze zestawienie zak³adów kategorii
WPZSA sporz¹dzone na podstawie danych tych trzech instytucji (lista 100)
oraz uwzglêdniaj¹c rozwa¿ania o charakterze spekulatywnym, wynikaj¹ce z
przedyskutowanych w tej publikacji zagadnieñ dotycz¹cych identyfikacji
obiektów niebezpiecznych, mo¿na próbowaæ jedynie oszacowaæ prawdopodobn¹ liczbê obiektów obu kategorii w
Polsce.
Wed³ug ostro¿nych szacunków liczba zak³adów kategorii WPZSA w Polsce mo¿e wynosiæ 150 lub wiêcej, a liczba instalacji tej kategorii  dwiecie kilkadziesi¹t.
Liczbê obiektów kategorii NPZSA
jest trudniej oszacowaæ, gdy¿ dotychczasowe dane PIP, PIO i PSP maj¹ rów-

nie¿ szacunkowy charakter. Wydaje siê
jednak, ¿e liczba tych obiektów w Polsce mo¿e wynosiæ 20002500 zak³adów.
Wykazy takich obiektów, a tak¿e
zbiorcze liczby okrelaj¹ce ich iloæ
mo¿liwe bêd¹ do ustalenia dopiero na
podstawie danych, które zostan¹ sporz¹dzone po wprowadzeniu w Polsce pe³nych zasad i kryteriów kwalifikacyjnych. Nale¿y s¹dziæ, ¿e nast¹pi to w ci¹gu najbli¿szych 2.3. lat. Mo¿na tak¿e
oczekiwaæ, ¿e prognozowane liczby
obiektów, szczególnie kategorii WPZSA,
oka¿¹ siê nieco ni¿sze, co bêdzie wynikiem zmniejszenia iloci substancji niebezpiecznych w zak³adach oraz innych
zmian w obliczu rygorów i wymagañ
przepisów przeciwdzia³ania PACh/NZ.
***
Interesuj¹ce powinno byæ porównanie ocen dotycz¹cych zagro¿eñ PACh w
Polsce z krajami UE. W kolejnym artykule zostan¹ przedstawione informacje
o wykonywaniu przepisów Dyrektywy
Seveso w pañstwach UE oraz dane dotycz¹ce zagro¿eñ PACh w tych pañstwach.
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