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System przeciwdzia³ania
powa¿nym awariom przemys³owym
� przepisy  szczegó³owe

serii artyku³ów zamieszczo-
nych w Bezpieczeñstwie Pra-
cy [1-5] przedstawiono i sko-

mentowano g³ówne postanowienia doty-
cz¹ce systemu przeciwdzia³ania powa¿-
nym awariom przemys³owym ustanowio-
nego na mocy przepisów ustawy � Pra-
wo ochrony �rodowiska [6] oraz ustawy
o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochro-
ny �rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw [7], które
wprowadzi³y w Polsce wymagania Unii
Europejskiej ustalone w Dyrektywie Se-
veso II (96/82/WE) [8].

Obecnie zostan¹ omówione przepisy
wykonawcze do ustawy � Prawo ochro-
ny �rodowiska [6], a mianowicie rozpo-
rz¹dzenia ministra gospodarki (MG)
w sprawach:

� kryteriów kwalifikacyjnych [9]
� raportów o bezpieczeñstwie [10]
� wewnêtrznych planów operacyjno-

ratowniczych [11]
� zewnêtrznych planów operacyjno-ra-

towniczych [12].
 Zgodnie z postanowieniami ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy � Prawo ochrony �rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których ustaw [7], przepisy szczegó³owe
zawarte w przepisach wykonawczych do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie
i kszta³towaniu �rodowiska oraz o zmia-
nie niektórych ustaw [13], tj. w rozporz¹-
dzeniach ministra gospodarki w sprawie
wymagañ dotycz¹cych raportów bezpie-
czeñstwa [10], wewnêtrznych [11] oraz
zewnêtrznych planów operacyjno-ratow-
niczych [12] stanowi¹ obecnie przepisy
wykonawcze do ustawy � Prawo ochro-
ny �rodowiska [6], odnosz¹ce siê do oma-
wianych dokumentów. Wynika to z art. 4
ustawy o wprowadzeniu ustawy � Prawo
ochrony �rodowiska [7], który stanowi,
¿e przepisy wydane na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie i kszta³towa-
niu �rodowiska oraz o zmianie niektórych

ustaw [13], o ile nie s¹ sprzeczne z ustaw¹
� Prawo ochrony �rodowiska [6], obowi¹-
zuj¹ nadal do dnia 30 czerwca 2003 r.

Stanowi¹ wiêc one obowi¹zuj¹ce wy-
magania do opracowania raportów o bez-
pieczeñstwie, wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych planów operacyjno-ratowniczych
(awaryjnych), wykonywanych na podsta-
wie systemu przeciwdzia³ania powa¿nym
awariom przemys³owym, ustanowionego
przez nowe przepisy [6,7].

Zak³ady o du¿ym ryzyku wyst¹pienia
powa¿nej awarii, funkcjonuj¹ce w dniu
1 pa�dziernika 2001 r., musz¹ wykonaæ
do 31 grudnia 2002 r. raporty o bezpie-
czeñstwie oraz wewnêtrzne plany opera-
cyjno-ratownicze. Natomiast w terminie
do 30 czerwca 2003 r. musz¹ byæ sporz¹-
dzone przez komendantów wojewódzkich
PSP zewnêtrzne plany operacyjno-ratow-
nicze [6,7]. Oznacza to, ¿e dokumenty te
powinny byæ opracowane na podstawie
omawianych rozporz¹dzeñ MG [10-12],
o ile wcze�niej nie zostan¹ wydane nowe
rozporz¹dzenia MG w powy¿szych spra-
wach.

Takie stwierdzenie jest ca³kowicie
uprawnione, nie ma bowiem podstaw, aby
uznaæ, ¿e te rozporz¹dzenia s¹ sprzeczne
z ustaw¹ � Prawo ochrony �rodowiska.
Wystêpuj¹ce ró¿nice sprowadzaj¹ siê je-
dynie do odmiennych nazw dokumentów,
których one dotycz¹, u¿ycia pojêcia nad-
zwyczajne zagro¿enie �rodowiska, za-
st¹pionego obecnie terminem powa¿na
awaria przemys³owa oraz okresu, w któ-
rym raport o bezpieczeñstwie powinien
byæ poddany weryfikacji (5 lat wg art. 256
ustawy � Prawo ochrony �rodowiska [6],
3 lata wg § 2. pkt 3 rozporz¹dzenia MG
[10]).

Zgodnie z zasad¹ pierwszeñstwa po-
stanowieñ ustawowych, omawiane ró¿-
nice nie stanowi¹ powodu, dla którego
przepisy rozporz¹dzeñ MG [10-12] mo-
g³yby byæ uznane za sprzeczne z ustaw¹
[6].

Rodzaje i ilo�ci
substancji niebezpiecznych
� kryteria kwalifikowania
do ZZR i ZDR

Rozporz¹dzenie MG z dnia 9 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo�ci
substancji niebezpiecznych, których znaj-
dowanie siê w zak³adzie decyduje o zali-
czeniu go do zak³adu o zwiêkszonym ry-
zyku albo zak³adu o du¿ym ryzyku wyst¹-
pienia powa¿nej awarii przemys³owej,
wesz³o w ¿ycie w dniu 31 maja br. [9].

Okoliczno�ci, jakie towarzyszy³y
opó�nionemu opracowaniu i wydaniu
tego rozporz¹dzenia, zwi¹zane z projek-
towanymi zmianami Dyrektywy Seveso II
w czê�ci dotycz¹cej kryteriów kwalifika-
cyjnych, zosta³y omówione we wcze�niej-
szych publikacjach [2,5].

Przedstawiono tam tak¿e (przyjmuj¹c
za podstawê projekty rozporz¹dzenia MG
z 2001 oraz 2002 r.) g³ówne postanowie-
nia odnosz¹ce siê do zasad zaliczania za-
k³adów do kategorii zwiêkszonego (ZZR)
oraz du¿ego (ZDR) ryzyka, a tak¿e wy-
kazy substancji nazwanych i klas (kate-
gorii) substancji, stanowi¹cych kryteria
kwalifikacyjne.

W tej sytuacji nie ma potrzeby ponow-
nego omawiania zapisów rozporz¹dzenia
MG [9]. Ograniczymy siê tutaj do stwier-
dzenia, ¿e � pomijaj¹c pewne ró¿nice na-
tury redakcyjnej � ostateczna postaæ oma-
wianego rozporz¹dzenia nie ró¿ni siê me-
rytorycznie od projektu z lutego 2002 r.
[5], a tak¿e od projektu z wrze�nia 2001 r.,
[2] w odniesieniu do tych postanowieñ,
które nie uleg³y zmianom.

Nadal pozostaj¹ wiêc aktualne i zgod-
ne z obowi¹zuj¹cym obecnie rozporz¹-
dzeniem MG [9] oraz przydatne zalece-
nia, wytyczne i bazy danych o substan-
cjach �sevesowskich�, zawarte w opraco-
wanych i wydanych nak³adem CIOP
monografiach [14,15], z uwzglêdnieniem
zmian w bazie danych (rozwiniête kryte-
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ria kwalifikacyjne), wynikaj¹cych ze
zmian dotycz¹cych substancji wybucho-
wych oraz zmian dotycz¹cych procedury
sumowania qi/Qi , ustalonych w tym roz-
porz¹dzeniu MG i omówionych w naj-
nowszej monografii z tej dziedziny [16].

Wymagania dotycz¹ce
raportów o bezpieczeñstwie

Poni¿ej przedstawiono wymagania do-
tycz¹ce raportów o bezpieczeñstwie usta-
lone w za³¹czniku do rozporz¹dzenia mi-
nistra gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001
r. w sprawie wymagañ, jakim powinien od-
powiadaæ raport bezpieczeñstwa, oraz
szczegó³owych zasad jego weryfikacji [10].
1. Czê�æ opisowa raportu bezpieczeñstwa.

Ta czê�æ raportu o bezpieczeñstwie po-
winna zawieraæ:
1.1 Opis instalacji mog¹cej spowodowaæ nad-

zwyczajne zagro¿enie �rodowiska [po-
wa¿n¹ awariê przemys³ow¹ � tu i dalej w
tek�cie � przyp. autora] i zasad zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem przyjêtych przez pro-
wadz¹cego:

� opis dzia³alno�ci, opis struktury organizacyjnej,
opis rozwi¹zañ proceduralno-organizacyjnych
zastosowanych w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa (zasady doboru pracowników, �rodki mo-
tywacyjne i szkolenia w aspekcie zapewnienia
bezpieczeñstwa instalacji w czasie rozruchu,
normalnej eksploatacji, wy³¹czenia oraz w sta-
nach awaryjnych)

� potwierdzenie istnienia i okre�lenie dokumen-
tów dotycz¹cych bezpiecznego u¿ytkowania in-
stalacji w czasie rozruchu, normalnej eksploata-
cji, wy³¹czenia oraz w stanach awaryjnych

� potwierdzenie istnienia i okre�lenie zasad wpro-
wadzania zmian w profilu produkcji, konstruk-
cji, obs³udze i organizacji

� potwierdzenie istnienia i okre�lenie �rodków
przedsiêwziêtych w celu kontroli zgodno�ci
z wymaganiami bezpieczeñstwa oraz przepisa-
mi bezpieczeñstwa pracy (regularne przegl¹dy
instalacji pod k¹tem zapewnienia bezpieczeñ-
stwa), w tym opis testów systemów ostrzegaw-
czych, opis generowania alarmów i urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa; opis awaryjnego zaopatrzenia
w media istotne dla zapewnienia bezpieczeñ-
stwa; kontroli wa¿nych dla bezpieczeñstwa pa-
rametrów procesowych; �rodków technicznych
w celu zapobiegania b³êdom operatorskim

� potwierdzenie prowadzenia auditów i przegl¹-
dów w celu oceny przyjêtych zasad zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem.

1.2. Opis instalacji, procesów i niebezpiecznych
substancji chemicznych, obejmuj¹cy:

  a) opis instalacji (wraz z mapami), ze sche-
matem usytuowania przestrzennego, od-
leg³o�ci od innych instalacji, budynków,
szlaków komunikacyjnych

� schemat stref zagro¿eñ, np. obszary zagro¿one
wybuchem i bezpieczne odleg³o�ci

� schemat dróg dojazdu oraz dróg po¿arowych
i ewakuacyjnych

  b) opis procesów technologicznych, który po-
winien zawieraæ:

� podstawowe informacje o procesach technolo-
gicznych (operacje i procesy fizykochemiczne,
ilo�æ magazynowanych substancji w zak³adzie
i wykorzystywanych lub uzyskiwanych w pro-
cesie produkcji, gospodarka odpadami)

� opis warunków prowadzenia procesów: projek-

towane zakresy temperatury i ci�nienia istotne
dla bezpieczeñstwa, wymagania dotycz¹ce
transportu, przygotowania i magazynowania
niebezpiecznych substancji chemicznych, sche-
maty ci¹gów technologicznych z uwzglêdnie-
niem aparatury kontrolno-pomiarowej zapew-
niaj¹cej bezpieczeñstwo procesowe

� potwierdzenie lub opis awaryjnego systemu za-
silania w energiê i media robocze istotne dla
bezpieczeñstwa instalacji,

  c) opis niebezpiecznych substancji chemicz-
nych stosowanych i powstaj¹cych przy za-
³o¿onym w projekcie przebiegu procesu,
a tak¿e w stanach awaryjnych instalacji
z uwzglêdnieniem:

� parametrów opisuj¹cych ich stan fizyczny oraz
maksymaln¹ ilo�æ

� dane o substancjach zgodnie z kartami charak-
terystyk niebezpiecznych substancji chemicz-
nych (okre�lone w odrêbnych przepisach).

2. Czê�æ analityczna raportu bezpieczeñstwa.
2.1. Ocena ryzyka wyst¹pienia nadzwyczajne-

go zagro¿enia �rodowiska [powa¿nej awa-
rii przemys³owej] powinna obejmowaæ:

� identyfikacjê �róde³ zagro¿eñ
� opis scenariuszy zdarzeñ awaryjnych zwi¹za-

nych z tymi �ród³ami, ich prawdopodobieñstwa
lub warunków, w których mog¹ wyst¹piæ, wraz
ze wskazaniem zdarzeñ (wewnêtrznych b¹d�
zewnêtrznych wzglêdem instalacji) spe³niaj¹-
cych g³ówn¹ rolê w zapocz¹tkowaniu tych sce-
nariuszy

� ocenê potencjalnych skutków zidentyfikowa-
nych scenariuszy zdarzeñ awaryjnych, w³¹cza-
j¹c w to: ocenê ilo�ci uwolnionych niebezpiecz-
nych substancji chemicznych; oszacowanie spo-
sobu rozprzestrzeniania siê uwolnionych sub-
stancji i ocenê rozk³adu stê¿eñ tych substancji
w otoczeniu; ustalenie obszarów zagro¿onych

� ocenê liczby osób nara¿onych z uwzglêdnie-
niem pracowników obs³ugi, ekip utrzymania
ruchu, nadzoru instalacji oraz pracowników s¹-
siaduj¹cych wydzia³ów i ca³ego zak³adu oraz
osób postronnych, przebywaj¹cych na terenie
zak³adu

� zdefiniowanie krytycznych/dopuszczalnych
wielko�ci stê¿eñ i dawek (w przypadku substan-
cji toksycznych)

� ocenê oddzia³ywania na ludzi i �rodowisko
ognia lub wybuchu oraz ocena strat material-
nych (w przypadku substancji palnych i wybu-
chowych).

2.2. Zastosowane rozwi¹zania w zakresie bez-
pieczeñstwa, w tym:

� opis technicznych, organizacyjnych i procedu-
ralnych �rodków zapobiegania nadzwyczajnym
zagro¿eniom �rodowiska [powa¿nym awariom
przemys³owym]

� opis technicznych i organizacyjnych �rodków
zapobiegania i minimalizacji skutków nadzwy-
czajnych zagro¿eñ �rodowiska [powa¿nych
awarii przemys³owych] wraz z ocen¹ ich sku-
teczno�ci.

2.3. Plan operacyjno-ratowniczy podejmowa-
nych na w³asnym terenie dzia³añ na wy-
padek nadzwyczajnych zagro¿eñ [powa¿-
nych awarii przemys³owych] � wewnêtrz-
ny plan operacyjno-ratowniczy.

Wymagania dotycz¹ce
wewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych

Poni¿ej przedstawiono wymagania
dotycz¹ce wewnêtrznych planów ope-
racyjno-ratowniczych ustalone w za-
³¹czniku do rozporz¹dzenia ministra go-

spodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinien
odpowiadaæ plan operacyjno-ratowni-
czy podejmowanych na w³asnym tere-
nie dzia³añ na wypadek nadzwyczaj-
nych zagro¿eñ, oraz szczegó³owych za-
sad jego weryfikacji [11].
1. Informacje dotycz¹ce lokalizacji i dzia³alno-

�ci instalacji.
1.1. Ogólne informacje o dzia³alno�ci i struk-

turze organizacyjnej instalacji mog¹cej
spowodowaæ nadzwyczajne zagro¿enie
�rodowiska [powa¿n¹ awariê przemy-
s³ow¹] � surowce, produkty, zatrudnienie.

1.2. Informacje dotycz¹ce lokalizacji:
� po³o¿enie geograficzne oraz informacje o do-

minuj¹cych warunkach atmosferycznych
� �ród³a zwiêkszenia niebezpieczeñstwa wynika-

j¹ce z po³o¿enia
� odleg³o�ci od tras komunikacyjnych (transport

samochodowy, kolejowy, wodny)
� odleg³o�ci od terenów zamieszka³ych,

z uwzglêdnieniem obiektów u¿yteczno�ci pu-
blicznej (hotele, szko³y, szpitale) oraz gêsto�æ
zaludnienia

� strefy bezpieczeñstwa wewn¹trz i na zewn¹trz
instalacji.

1.3. Syntetyczny opis stosowanych procesów
technologicznych.

1.4. Wykaz substancji niebezpiecznych z od-
no�nikami do kart charakterystyk niebez-
piecznych substancji chemicznych.

1.5. Plan sytuacyjny instalacji w skali nie wiêk-
szej ni¿ 1:1000, w uzasadnionych przypad-
kach z terenem przyleg³ym, obejmuj¹cym
zasiêg przewidywanych zagro¿eñ
z uwzglêdnieniem:

� obiektów, urz¹dzeñ technicznych, sk³adowisk
� lokalizacji substancji niebezpiecznych z uwzglê-

dnieniem ilo�ci i warunków przechowywania
(temperatura, ci�nienie) oraz dróg transportu we-
wnêtrznego tych substancji

� przeznaczenia terenów przyleg³ych, z podaniem
liczby ludzi przebywaj¹cych w strefach zagro-
¿onych

� instalacji technologicznych; podziemnych
(wodnych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji
przemys³owej i burzowej, ze wskazaniem miej-
sca zrzutu �cieków i kierunku ruchu mediów);
naziemnych � napowietrznych linii elektroener-
getycznych (z zaznaczeniem rozdzielni i trans-
formatorów); zbiorników i cieków wód po-
wierzchniowych (z zaznaczeniem kierunku ich
sp³ywu)

� dróg po¿arowych i innych dojazdowych (z za-
znaczeniem wjazdów na teren prowadz¹cego
instalacjê, dostêpu do budynków � wej�cia,
wjazdy) oraz utrudnieñ w ruchu pojazdów,
a tak¿e dojazdów do �róde³ przeciwpo¿arowe-
go zaopatrzenia wodnego.

2. Okre�lenie potencjalnych awarii i ich skut-
ków.

2.1. Opis warunków i zdarzeñ, mog¹cych spo-
wodowaæ zaistnienie nadzwyczajnych za-
gro¿eñ �rodowiska [powa¿nych awarii
przemys³owych] � scenariusze awaryjne,
uwzglêdniaj¹c:

� zagro¿enia wewnêtrzne (ekstremalne parame-
try procesowe, palno�æ, toksyczno�æ, wybucho-
wo�æ stosowanych niebezpiecznych substancji
chemicznych)

� zagro¿enia zewnêtrzne (s¹siednie instalacje,
szlaki transportowe, przyczyny naturalne � po-
wodzie, zjawiska sejsmiczne, obsuniêcia grun-
tu, ekstremalne zjawiska pogodowe, silny wiatr,
bardzo niskie lub wysokie temperatury).
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2.2. Okre�lenie zasiêgów prognozowanych
stref zagro¿eñ (wybuchów, po¿arów, ska-
¿eñ) z zaznaczeniem, jaki element �rodo-
wiska bêdzie ska¿ony: atmosfera, wody
powierzchniowe, gleba, wody gruntowe
(równie¿ poza terenem u¿ytkownika insta-
lacji) dla ka¿dego scenariusza awaryjne-
go o wzglêdnie wysokim prawdopodo-
bieñstwie.

3. Opis �rodków zapewniaj¹cych gotowo�æ
na wypadek wyst¹pienia awarii i ograni-
czanie jej skutków.

3.1. Plan instalacji uwzglêdniaj¹cy:
� rzuty (w skali 1:100 lub zbli¿onej) kondygnacji

przyziemnych i innych, je¿eli wystêpuje na nich
odmienny uk³ad komunikacyjny, i je¿eli jest to
konieczne do przekazania niezbêdnych infor-
macji dotycz¹cych zagro¿enia po¿arowego,
wybuchowego i ska¿enia �rodowiska, z nanie-
sieniem i zaznaczeniem charakterystyki po¿a-
rowej obiektów

� istniej¹ce systemy ograniczaj¹ce skutki awarii
(kurtyny wodne i uk³ady zraszaj¹ce)

� miejsce usytuowania g³ównych wy³¹czników
zasilania gazem i elektryczno�ci¹

� miejsce usytuowania zaworów odcinaj¹cych
i zbiorników awaryjnych

� miejsce usytuowania sprzêtu i urz¹dzeñ pomia-
rowo-sygnalizacyjnych do wykrywania stê¿eñ
wybuchowych oraz ska¿eñ chemicznych

� lokalizacjê sprzêtu ratowniczego: d�wigów po-
¿arowych, drabin i zewnêtrznych schodów ewa-
kuacyjnych; rêkawów ratowniczych, skoko-
chronów oraz innego sprzêtu ratownictwa wy-
soko�ciowego; sta³ych i pó³sta³ych urz¹dzeñ ga-
�niczych; agregatów awaryjnych (wentylacyj-
nych, pr¹dotwórczych, oddymiaj¹cych itp.).

3.2. Opis systemu zapobiegania ska¿eniom at-
mosfery, wody i gleby.

3.3. Opis systemu ostrzegania.
3.4. Schemat struktury organizacyjnej i stanu

osobowego zak³adowej s³u¿by ratowniczej
i zak³adowej stra¿y po¿arnej z okre�leniem
specjalno�ci, z podzia³em na zmiany.

3.5. Stan osobowy kierownictwa instalacji oraz
sposób powiadamiania osób przewidzia-
nych do uczestnictwa w akcji ratowniczej.

3.6. Sposób alarmowania o awarii oraz zasa-
dy i warunki ewakuacji wraz z planem
sytuacyjnym miejsc ewakuacji.

4. Zasady postêpowania na wypadek awarii.
4.1. Zasady postêpowania za³ogi, zak³adowej

s³u¿by ratowniczej i zak³adowej stra¿y
po¿arnej na wypadek awarii.

4.2. Zasady prowadzenia i koordynacji dzia³añ
ratowniczych zak³adowej s³u¿by ratowni-
czej i zak³adowej stra¿y po¿arnej z udzia-
³em Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jedno-
stek krajowego systemu ratowniczo-ga�ni-
czego i innych zewnêtrznych s³u¿b ratow-
niczych oraz s³u¿b porz¹dkowo-ochron-
nych.

4.3. Zasady udzielania pomocy medycznej oso-
bom poszkodowanym, w tym okre�lenie
si³ i �rodków bior¹cych udzia³ w akcji ra-
towniczej (medycznej) oraz procedur po-
stêpowania.

4.4. Okre�lenie koordynatora dzia³añ ratowni-
czych i porz¹dkowych oraz jego kompeten-
cji w odniesieniu do innych uczestników
bior¹cych udzia³ w dzia³aniach ratowni-
czych i spe³niaj¹cych funkcje porz¹dkowe.

5. Zasady postêpowania poawaryjnego.
5.1. Okre�lenie miejsc i sposobu neutralizacji

i odka¿ania.

5.2. Zasady zabezpieczania miejsca awarii.
6. Mapy i schematy planu operacyjno-ratow-

niczego.

Wymagania dotycz¹ce
zewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych

Poni¿ej przedstawiono wymagania do-
tycz¹ce zewnêtrznych planów operacyj-
no-ratowniczych ustalone w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia ministra gospodarki
z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wy-
magañ, jakim powinien odpowiadaæ plan
operacyjno-ratowniczy sporz¹dzony na
wypadek wyst¹pienia nadzwyczajnego
zagro¿enia poza teren, do którego jed-
nostka organizacyjna eksploatuj¹ca in-
stalacjê mog¹c¹ spowodowaæ nadzwy-
czajne zagro¿enie �rodowiska posiada
tytu³ prawny [12].
1. Informacje dotycz¹ce lokalizacji i dzia³al-

no�ci jednostki organizacyjnej.
1.1. Nazwa jednostki organizacyjnej.
1.2. Adres, numer telefonu.
1.3. Charakter dzia³alno�ci (produkcja, maga-

zynowanie, laboratorium itp.)
1.4. W³a�ciwa miejscowo komenda powiato-

wa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (adres,
numer telefonu, numer faksu).

1.5. Wykaz osób funkcyjnych kierownictwa
zak³adu, w tym osób odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo zak³adu, oraz procedury
ich powiadamiania o nadzwyczajnym za-
gro¿eniu [powa¿nej awarii przemys³owej].

1.6. Wewnêtrzne systemy monitoringu, alar-
mowania, sprzêt przeciwpo¿arowy i ra-
towniczy.

1.7. Maksymalne zapasy magazynowe niebez-
piecznych substancji chemicznych z po-
dzia³em na klasy ADR.

2. Elementy oceny ryzyka wyst¹pienia nad-
zwyczajnego zagro¿enia �rodowiska [po-
wa¿nej awarii przemys³owej].

2.1. Informacje dotycz¹ce niebezpiecznych
urz¹dzeñ i procesów.

2.2. Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
przyleg³ych terenów a w tym: ocena wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ, prognozy ich roz-
woju oraz potencjalnych skutków; scena-
riusze awaryjne oraz prawdopodobieñstwo
ich wyst¹pienia; opis technicznych i orga-
nizacyjnych �rodków zapobiegania i mi-
nimalizacji skutków nadzwyczajnych za-
gro¿eñ �rodowiska [powa¿nych awarii
przemys³owych] wraz z ocen¹ ich skutecz-
no�ci.

2.3. Wybrane elementy kart charakterystyki
niebezpiecznych substancji chemicznych
okre�laj¹ce:

� rodzaje wystêpuj¹cych na terenie jednostki or-
ganizacyjnej materia³ów niebezpiecznych i wy-
wo³ywanych przez nie zagro¿eñ

� rodzaje �rodków ga�niczych mo¿liwych do
wykorzystania

� rodzaje �rodków ochrony indywidualnej nie-
zbêdnych do prowadzenia dzia³añ ratowniczych

� rodzaje sprzêtu ratowniczego, niezbêdnego do
uzyskania pe³nej skuteczno�ci prowadzonych
dzia³añ.

3. Procedury uruchamiania planu operacyj-
no-ratowniczego.

3.1. Tabela � wykaz osób upowa¿nionych do
uruchamiania planu operacyjno-ratowni-
czego.

3.2. Procedury uruchamiania planu operacyj-
no-ratowniczego w zale¿no�ci od rodzaju
i skali wystêpuj¹cego zagro¿enia.

4. Planowanie i organizacja dzia³añ ratowni-
czych.

4.1. Zbiorczy wykaz si³ ratowniczych i wspo-
magaj¹cych zaplanowanych do prowadze-
nia dzia³añ ratowniczych i usuwania skut-
ków zagro¿enia dla wybranych scenariu-
szy zdarzeñ wraz z okre�leniem ich roli
i podstawowych zadañ:

   1) si³y i �rodki w³asne prowadz¹cego instalacjê
uwzglêdnione w wewnêtrznym planie operacyj-
no-ratowniczym,

    2) zewnêtrzne s³u¿by ratownicze:
- jednostki krajowego systemu ratowniczo-ga�ni-

czego
- jednostki policji
- s³u¿by medyczne
- s³u¿by transportowe i socjalne
- inne podmioty ratownicze i s³u¿by wspomaga-

j¹ce (w tym organizacje pozarz¹dowe).
4.2. Wykaz osób wyznaczonych do kierowa-

nia i koordynacji dzia³añ ratowniczych
poza terenem jednostki organizacyjnej.

4.3. Procedury alarmowania i dysponowania
si³ oraz osób, o których mowa w punktach
4.1. i 4.2, w tym tabela alarmowania oraz
�rodki ³¹czno�ci.

4.4. Dokumentacja graficzna:
� mapa otoczenia jednostki organizacyjnej w skali

1:25000 lub 1:50000 (skala musi daæ mo¿liwo�æ
umieszczenia na jednym arkuszu maksymal-
nych granic stref skutków potencjalnych zagro-
¿eñ)

� plan sytuacyjny najbli¿szej okolicy jednostki
organizacyjnej w skali 1:3000, z zaznaczeniem
terenów zamieszka³ych, obiektów szczególnie
zagro¿onych (szpitale, ¿³obki, domy opieki,
przedszkola, szko³y, stadiony itp.), sieci dróg
oraz cieków i zbiorników wodnych, kierunków
przewidywanej ewakuacji oraz miejsc przyjê-
cia ewakuowanej ludno�ci

� plan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy-
leg³ym

� plan systemu elektroenergetycznego na terenie
przyleg³ym

� plan zak³adowego systemu transportu ruroci¹-
gowego (je¿eli przebiega poza terenem jednost-
ki organizacyjnej).

4.5. Wykaz osób funkcyjnych organów admi-
nistracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz
procedury powiadamiania ich o nadzwy-
czajnym zagro¿eniu [powa¿nej awarii
przemys³owej]:

� na szczeblu lokalnym (miasto, gmina)
� na szczeblu powiatowym
� na szczeblu wojewódzkim.

4.6. System ostrzegania i powiadamiania spo-
³eczeñstwa o rodzaju i skali nadzwyczaj-
nego zagro¿enia [powa¿nej awarii przemy-
s³owej], obejmuj¹cy:

� procedury ostrzegania i powiadamiania ludno-
�ci za po�rednictwem syren alarmowych, goñ-
ców oraz lokalnych stacji radiowych i telewi-
zyjnych

� elementy edukacji spo³eczeñstwa - informacje
dotycz¹ce sposobów postêpowania i �rodków
bezpieczeñstwa jakie nale¿y zastosowaæ
w przypadku nadzwyczajnego zagro¿enia [po-
wa¿nej awarii] z udzia³em substancji niebez-
piecznych.P
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4.7. Zasady powiadamiania s³u¿b awaryjnych
innych krajów o zagro¿eniu i skutkach
transgranicznych, je¿eli nadzwyczajne za-
gro¿enie �rodowiska [skutki powa¿nej
awarii przemys³owej] swoim zasiêgiem
przekracza granice kraju, obejmuj¹ce:

� punkty kontaktowe krajów s¹siaduj¹cych (nu-
mery telefonów, faksów)

� ankietê alarmow¹ (wykaz organów, które nale-
¿y zawiadomiæ w sytuacji wyst¹pienia i roz-
przestrzeniania siê nadzwyczajnego zagro¿enia
[skutków powa¿nej awarii przemys³owej] poza
granice kraju)

� dokumentacjê wynikaj¹c¹ z zapisów konwen-
cji o transgranicznych skutkach awarii przemy-
s³owych [17,18].

4.8. Ewakuacja.
W tej czê�ci planu powinny byæ zawarte:

� zasady prowadzenia ewakuacji i zabezpiecze-
nia potrzeb socjalnych ewakuowanej ludno�ci

� tabela � wykaz instytucji i s³u¿b odpowiedzial-
nych za przeprowadzenie ewakuacji

� procedury alarmowania i powiadamiania pod-
miotów odpowiedzialnych za przyjêcie oraz
ochronê ewakuowanej ludno�ci

� sposoby zabezpieczenia mienia ewakuowanej
ludno�ci

� zasady i czêstotliwo�æ organizacji æwiczeñ z za-
kresu alarmowania i ewakuacji w obiektach
u¿yteczno�ci publicznej.

4.9. Zasady pomocy medycznej, w tym:
� wykaz specjalistycznych placówek s³u¿by zdro-

wia (powiatu i województwa)
� procedury alarmowania i powiadamiania pod-

miotów odpowiedzialnych za transport poszko-
dowanych

� procedury alarmowania i powiadamiania pod-
miotów odpowiedzialnych za przyjêcie poszko-
dowanych z uwzglêdnieniem ich mo¿liwo�ci
techniczno-logistycznych.

4.10. Organizacja ³¹czno�ci i wspó³dzia³ania na
miejscu prowadzenia dzia³añ ratowni-
czych.

4.11. Zabezpieczenie logistyczne dzia³añ ratow-
niczych, w tym procedury uruchamiania
�rodków finansowych do wspomagania
dzia³añ ratowniczych oraz usuwania skut-
ków nadzwyczajnego zagro¿enia [powa¿-
nej awarii przemys³owej].

4.12. Odwo³ywanie alarmu, w tym:
� osoby upowa¿nione do odwo³ywania alarmu
� procedury odwo³ywania alarmu.

4.13. Pozosta³e informacje wynikaj¹ce ze spe-
cyfiki zagro¿enia oraz potrzeb lokalnych.

* 
* 

*
W ustawie � Prawo ochrony �rodowi-

ska [6] oraz w ustawie o wprowadzeniu
ustawy � Prawo ochrony �rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których ustaw [7] zawarte s¹ ponadto de-
legacje zobowi¹zuj¹ce ministra �rodowi-
ska (M�) do wydania dwóch rozporz¹-
dzeñ:

� w sprawie szczegó³owego zakresu
informacji wymaganych do podania do
publicznej wiadomo�ci przez komendanta
wojewódzkiego PSP [6] (art. 267, ust. 4
i 5),

� w sprawie kryteriów powa¿nej awa-
rii, zakresu informacji w zg³oszeniu o po-
wa¿nej awarii i terminów wykonania pro-
cedury zg³oszenia awarii [7] (art. 46, pkt
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19, dotycz¹cy zmian w art. 31, ust. 4 usta-
wy o Inspekcji Ochrony �rodowiska [19]).

Robocze projekty tych rozporz¹dzeñ
M�, datowane na dzieñ 22 maja 2002 r., s¹
dostêpne na stronie internetowej M�:
www.mos.gov.pl. Postanowienia ostatecz-
nych wersji tych rozporz¹dzeñ ministra
�rodowiska, a tak¿e zarz¹dzenia ministra
obrony narodowej, dotycz¹cego wykony-
wania przepisów ustawy Prawo ochrony
�rodowiska w Si³ach Zbrojnych (zapisy
odnosz¹ce siê do powa¿nych awarii prze-
mys³owych) � art. 385 ustawy [6], które
sk³adaj¹ siê na ca³o�æ polskich przepisów
reguluj¹cych zagadnienia przeciwdzia³ania
powa¿nym awariom przemys³owym, zo-
stan¹ omówione w odrêbnym artykule
z cyklu Powa¿ne awarie chemiczne.
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