
BEZPIECZEÑSTWO PRACY 9/2003

2

poprzednim artykule [1] zo-
sta³y omówione postanowie-
nia ustawy z dnia 19 grudnia

2002 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw [2], która ustali-
³a nowe terminy wykonania g³ównych
procedur i dokumentów systemu przeciw-
dzia³ania powa¿nym awariom przemys³o-
wym, oraz postanowienia rozporz¹dzeñ
ministra �rodowiska w sprawach zakresu
informacji wymaganych do podania
do publicznej wiadomo�ci przez komen-
danta wojewódzkiego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej [3] i powa¿nych awarii ob-
jêtych obowi¹zkiem zg³oszenia do G³ów-
nego Inspektora Ochrony �rodowiska [4].

W tej publikacji zostan¹ omówione
rozporz¹dzenia ministra gospodarki, pra-
cy i polityki spo³ecznej (MGPiPS), w któ-
rych ustalone zosta³y wymagania dotycz¹-
ce raportów o bezpieczeñstwie [5] oraz
wewnêtrznych i zewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych [6]. Przypo-
mnijmy, ¿e zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
� Prawo ochrony �rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw [7], do dnia 30 czerwca 2003 r.
obowi¹zywa³y w tych sprawach trzy roz-
porz¹dzenia ministra gospodarki  (MG)
z dnia 16 sierpnia 2001 r.  [8-10].

Fakt czasoweg o obowi¹zywania prze-
pisów tych rozporz¹dzeñ [8-10] autor
podkre�li³ w artykule pt. System przeciw-

dzia³ania powa¿nym awariom przemys³o-
wym � przepisy szczegó³owe [11].

W zwi¹zku z wyst¹pieniem w¹tpliwo-
�ci dotycz¹cych kwestii obowi¹zywania
przepisów rozporz¹dzenia MG z dnia
16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinien odpowiadaæ raport bez-
pieczeñstwa oraz szczegó³owych zasad je-
go weryfikacji [8], Ministerstwo Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (pi-
smo IE/WPE/60-253/PS/03 z dnia 31
stycznia 2003 r.) oraz Ministerstwo �ro-
dowiska (pismo DP 419/MD/03 z dnia
3 marca 2003 r.) oficjalnie potwierdzi³y,
¿e rozporz¹dzenie to nale¿y uznaæ za obo-
wi¹zuj¹ce do dnia 30 czerwca 2003 r.
w czê�ci dotycz¹cej okre�lenia wymagañ
raportu bezpieczeñstwa.

Tak wiêc raporty o bezpieczeñstwie
opracowane przez zak³ady kategorii ZDR
na podstawie wymagañ rozporz¹dzenia
MG [8] i przekazane odpowiednim w³a-
dzom w terminie do dnia 27 czerwca
2003 r. s¹ dokumentami odpowiadaj¹cy-
mi obowi¹zuj¹cym (do tego dnia w³a�nie)
przepisom [8].

Nowe wymagania
dotycz¹ce raportu
o bezpieczeñstwie

Rozporz¹dzenie MGPiPS z dnia
29 maja 2003 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinien odpowiadaæ raport
o bezpieczeñstwie zak³adu o du¿ym ry-
zyku [5] zosta³o wydane na podstawie
art. 253 ust. 3 ustawy � Prawo ochrony
�rodowiska [12] i wesz³o w ¿ycie z dniem
27 czerwca 2003 r.

Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w tej usta-
wie w rozporz¹dzeniu ustalono:

1) formê sporz¹dzenia raportu,
2) zakres zagadnieñ, które powinny

zostaæ w raporcie okre�lone i ocenione,
3) zakres terytorialny raportu,
4) rodzaje dokumentów, z których in-

formacje powinny zostaæ uwzglêdnione
w raporcie.

Wymagania dotycz¹ce
zawarto�ci raportu
o bezpieczeñstwie

Zgodnie z postanowieniami § 3 oraz
§§ 4 � 9  [5] raport o bezpieczeñstwie
powinien  zawieraæ:

1. Informacje  o zak³adzie, jego dzia-
³alno�ci, systemie zarz¹dzania oraz orga-
nizacji, istotne dla zapobiegania awariom,
w tym:

1) ogólny opis zak³adu z uwzglêdnieniem
jego po³o¿enia geograficznego i dominuj¹cych
warunków atmosferycznych, geologicznych
i wodnych, zewnêtrznych �róde³ zagro¿enia awa-
ri¹, opis dzia³alno�ci zak³adu i przyjêtych w nim
zasad zarz¹dzania bezpieczeñstwem;

2) opis instalacji zak³adu z uwzglêdnieniem
ich usytuowania przestrzennego, odleg³o�ci od
s¹siednich instalacji, terenów zamieszka³ych,
szlaków komunikacyjnych, stref zagro¿eñ, dróg
dojazdu, dróg po¿arowych i ewakuacyjnych;

3) opis procesów technologicznych, z uwzglê-
dnieniem prowadzonych operacji i procesów fi-
zykochemicznych, magazynowania, gospodar-
ki odpadami;

4) opis niebezpiecznych substancji chemicz-
nych z uwzglêdnieniem ich maksymalnych ilo-
�ci, parametrów fizykochemicznych w warun-
kach normalnych i przewidywanych warunkach
awaryjnych oraz powo³anie siê na posiadane
przez zak³ad karty charakterystyki niebezpiecz-
nych substancji chemicznych.

2. Analizê mo¿liwo�ci wyst¹pienia
awarii i informacje o �rodkach koniecz-
nych do zapobie¿enia im:

1) identyfikacja instalacji zak³adu oraz rodza-
jów dzia³alno�ci w zak³adzie, które mog¹ stwa-
rzaæ zagro¿enie powa¿n¹ awari¹;

2) opis mo¿liwych scenariuszy awarii oraz
prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia i warun-
ków, w których mog¹ wyst¹piæ, z uwzglêdnie-
niem oceny ich zasiêgu i skutków;

3) opis technicznych, organizacyjnych i pro-
ceduralnych �rodków zapobiegania awariom
i minimalizacji ich skutków, z uwzglêdnieniem
oceny skuteczno�ci tych �rodków;

4) organizacja systemu alarmowania i dzia-
³añ ratowniczych.

W tej czê�ci raportu powinny byæ tak¿e za-
warte informacje na temat podmiotu wykonuj¹-
cego analizê, daty wykonania analizy, ustaleñ
bêd¹cych wynikiem analizy i �rodków przeciw-
dzia³ania wyst¹pieniu awarii.

prof. dr hab. in¿.  JERZY  S.  MICHALIK
Centralny Instytut Ochrony Pracy
 � Pañstwowy Instytut Badawczy

System przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym
 � nowe regulacje prawne (2)

Publikacja opracowana w ramach zadañ
programu s³u¿b pañstwowych objêtych
programem wieloletnim pt. �Dostosowy-
wanie warunków pracy w Polsce do stan-
dardów Unii Europejskiej� dofinansowy-
wanych przez Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej w latach 2002
� 2004. G³ówny koordynator: Centralny
Instytut Ochrony Pracy � Pañstwowy In-
stytut Badawczy
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3. Informacje, ¿e prowadz¹cy zak³ad
opracowa³ program zapobiegania awa-
riom i jest przygotowany do jego stoso-
wania:

1) powo³anie siê na opracowany przez pro-
wadz¹cego zak³ad program zapobiegania awa-
riom;

2) sposoby  wdra¿ania zasad okre�lonych
w programie zapobiegania awariom;

3) okre�lenie czêstotliwo�ci oceny aktual-
no�ci i skuteczno�ci programu zapobiegania
awariom.

4. Informacje, ¿e zak³ad spe³nia warun-
ki do wdro¿enia systemu bezpieczeñstwa:

1) okre�lenie sposobów wdra¿ania zasad
okre�lonych w systemie bezpieczeñstwa,
a w szczególno�ci przedstawienia systemów:

a) szkolenia i okre�lania obowi¹zków pra-
cowników w zakresie obs³ugi instalacji zak³a-
du w czasie rozruchu, normalnej eksploata-
cji, wy³¹czenia oraz w stanach awaryjnych;

b) nadzoru nad poziomem bezpieczeñstwa
instalacji z uwzglêdnieniem normalnej eks-
ploatacji, konserwacji i czasowych przerw
w ruchu, oraz wprowadzania zmian w proce-
sach technologicznych;

c) prowadzenia systematycznej oceny
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia i skutków
potencjalnych awarii przemys³owych;
2) okre�lenie czêstotliwo�ci oceny aktualno-

�ci i skuteczno�ci systemu bezpieczeñstwa.

5. Informacje, ¿e zastosowane rozwi¹-
zania projektowe, konstrukcja oraz eks-
ploatacja instalacji zak³adu zapewniaj¹
wystarczaj¹cy poziom bezpieczeñstwa:

1) potwierdzenie istnienia i okre�lenia zasad
wprowadzania zmian w profilu produkcji, kon-
strukcji, obs³udze i organizacji;

2) potwierdzenie istnienia i okre�lenia �rod-
ków przedsiêwziêtych dla kontroli zgodno�ci
z wymaganiami bezpieczeñstwa oraz przepisa-
mi bezpieczeñstwa pracy, takich jak regularne
przegl¹dy instalacji pod k¹tem zapewnienia bez-
pieczeñstwa, w³¹czaj¹c w to:

a) testy systemów ostrzegawczych, gene-
rowania alarmów i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa;

b) awaryjne zaopatrzenie w media istotne
dla zapewnienia bezpieczeñstwa;

c) kontrolê wa¿nych dla bezpieczeñstwa
parametrów procesowych;

d) �rodki techniczne dla zapobiegania b³ê-
dom obs³ugi;

e) potwierdzenie prowadzenia audytów
i przegl¹dów dla oceny przyjêtych zasad za-
rz¹dzania bezpieczeñstwem oraz kontroli or-
ganów nadzoru nad warunkami pracy.

6. Informacje, ¿e prowadz¹cy zak³ad
opracowa³ wewnêtrzny plan operacyjno-
-ratowniczy oraz dostarczy³ informacje
do opracowania zewnêtrznego planu ope-
racyjno-ratowniczego:

1) powo³anie siê na opracowany przez pro-
wadz¹cego zak³ad wewnêtrzny plan operacyjno-
-ratowniczy;

2) okre�lenie czêstotliwo�ci oceny aktualno-
�ci i skuteczno�ci wewnêtrznego planu operacyj-
no-ratowniczego;

3) powo³anie siê na dostarczone informacje
do opracowania zewnêtrznego planu operacyj-
no-ratowniczego.

Stosownie do wymagañ art. 253, ust.
4 ustawy [12], w omawianym rozporz¹-
dzeniu MGPiPS ustalono, ¿e raport o bez-
pieczeñstwie, w uzgodnieniu z jego od-
biorc¹, mo¿e byæ sporz¹dzony w postaci
dostêpnej na elektronicznych no�nikach
informacji (§ 2, pkt. 2), oraz okre�lono za-
kres terytorialny raportu. Zgodnie z zapi-
sem § 10 rozporz¹dzenia [5], powinien
on obejmowaæ instalacje zak³adu wraz
z terenem, do którego prowadz¹cy zak³ad
o du¿ym ryzyku posiada tytu³ prawny,
oraz tereny znajduj¹ce siê w pobli¿u za-
k³adu nara¿one na potencjalne oddzia³y-
wanie powa¿nych awarii, zgodnie z mo¿-
liwymi scenariuszami.

 Raport o bezpieczeñstwie powinien
byæ opracowany z uwzglêdnieniem infor-
macji zawartych w ni¿ej wymienionych
dokumentach (§ 11):

1) zg³oszeniu zak³adu o du¿ym ryzyku;
2) programie zapobiegania awariom zak³a-

du o du¿ym ryzyku;
3) instrukcjach:

a) technologicznej,
b) stanowiskowej,
c) bezpieczeñstwa i higieny pracy,
d) postêpowania na wypadek sytuacji awa-

ryjnych,
e) dzia³ania zak³adowej stra¿y po¿arnej i in-

nych s³u¿b ratowniczych;
4) kartach charakterystyk niebezpiecznych

substancji i preparatów chemicznych;
5) dokumentacji dotycz¹cej:

a) stanowisk pracy,
b) zapobiegania awariom,
c) systemu bezpieczeñstwa,
d) zdarzeñ wypadkowych na terenie zak³a-

du maj¹cych miejsce w przesz³o�ci,
e) przeprowadzonych w przesz³o�ci ocen

ryzyka;
6) mapach i planach zak³adu.

Merytoryczna zawarto�æ raportów
o bezpieczeñstwie okre�lona w tym roz-
porz¹dzeniu nie ró¿ni siê w istotny spo-
sób od ustaleñ zawartych w przepisach
obowi¹zuj¹cych do dnia 27 czerwca 2003 r.
[8]. Istotne ró¿nice dotycz¹ natomiast
uk³adu redakcyjnego. Nale¿y jednak pod-
kre�liæ, ¿e nowe rozporz¹dzenie MGPiPS
[5] ustala jednoznacznie zakres terytorial-
ny, którego ma dotyczyæ raport o bezpie-
czeñstwie (§ 10).

Nowe wymagania dotycz¹ce
wewnêtrznych i zewnêtrznych
planów operacyjno-ratowniczych

Rozporz¹dzenie MGPiPS z dnia 17 lip-
ca 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinny odpowiadaæ plany operacyjno-
-ratownicze [6] zosta³o wydane na pod-

stawie art. 260 ust. 3 i 4 ustawy � Pra-
wo ochrony �rodowiska [12] i wesz³o
w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2003 r.

W art. 260 tej ustawy [12] stwierdzo-
no, ¿e wewnêtrzne (WPO-R) i zewnêtrz-
ne  (ZPO-R) plany operacyjno-ratowni-
cze opracowuje siê w celu zapobiegania,
zwalczania i ograniczania skutków awa-
rii przemys³owej. Zgodnie z art. 260 tej
ustawy, w rozporz¹dzeniu MGPiPS z dnia
17 lipca br., ustalono:

1) formê sporz¹dzenia planów,
2) zakres zagadnieñ, które powinny

zostaæ okre�lone, ocenione i ustalone,
3) zakres terytorialny planów.

Stosownie do postanowieñ art. 260
ustawy � Prawo ochrony �rodowiska,
w rozporz¹dzeniu tym [6] zosta³y okre-
�lone wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaæ wewnêtrzne oraz zewnêtrzne pla-
ny operacyjno-ratownicze.

Wymagania dotycz¹ce
wewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych

 Zgodnie z zapisem zawartym w § 2.
rozporz¹dzenia, WPO-R obejmuje teren
zak³adu zaliczonego do kategorii zak³adu
o du¿ym ryzyku (ZDR). WPO-R sporz¹-
dzany jest w formie pisemnej, a w uzgod-
nieniu z w³a�ciwym komendantem wo-
jewódzkim PSP plan mo¿e byæ równie¿
sporz¹dzony na elektronicznym no�niku
informacji.

Stosownie do § 2.1 oraz §§ 3 � 6 oma-
wianego rozporz¹dzenia [6], WPO-R po-
winien zawieraæ:

1. Podstawowe informacje dotycz¹ce
lokalizacji i dzia³alno�ci zak³adu, w tym:

1) opis zak³adu z uwzglêdnieniem jego po-
³o¿enia geograficznego i charakterystykê warun-
ków atmosferycznych;

2) charakter dzia³alno�ci zak³adu i okre�le-
nie struktury organizacyjnej zak³adu;

3) opis instalacji technologicznych z uwzglê-
dnieniem ich otoczenia, a w szczególno�ci  od-
leg³o�ci od:

a) s¹siednich instalacji i dróg komunikacyj-
nych,

b) terenów zamieszka³ych, ze wskazaniem
gêsto�ci zaludnienia,

c) obiektów u¿yteczno�ci publicznej i bu-
dynków zamieszkania zbiorowego,

d) istotnych dla prowadzonych dzia³añ ra-
towniczych elementów �rodowiska oraz in-
frastruktury terenu: rzek, zbiorników wod-
nych, lasów, linii energetycznych, ruroci¹gów
z niebezpiecznymi mediami, stacji pomp i ujêæ
wody pitnej, obiektów hydrotechnicznych;
4) opis stosowanych procesów technologicz-

nych;
5) wykaz substancji niebezpiecznych, które

mog¹ znajdowaæ siê w zak³adzie, z okre�leniem
ich maksymalnych ilo�ci i wskazaniem przypo-
rz¹dkowanych im numerów kart charakterystyk.
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2. Okre�lenie wystêpuj¹cych zagro¿eñ
i procedur prowadzenia na terenie zak³a-
du dzia³añ ratowniczych s³u¿¹cych ochro-
nie ludzi i �rodowiska przed skutkami
awarii, wraz ze wskazaniem przewidzia-
nych do tego celu �rodków i metod:

1) okre�lenie czynników wewnêtrznych i ze-
wnêtrznych, w tym przyczyn naturalnych, umo¿-
liwiaj¹cych zapocz¹tkowanie awarii oraz praw-
dopodobne warianty rozwoju zdarzeñ wraz ze
wskazaniem przewidywanego zasiêgu i skutków
awarii;

2) wskazanie osób upowa¿nionych do kie-
rowania dzia³aniami ratowniczymi na terenie
zak³adu oraz wspó³dzia³ania z komendantem
wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;

3) opis systemu wykrywania stanu zagro¿e-
nia awari¹, sposobu alarmowania o wyst¹pieniu
awarii oraz sposobu prowadzenia ewakuacji lu-
dzi i mienia;

4) opis struktury organizacyjnej i stanu oso-
bowego zak³adowej s³u¿by ratowniczej lub za-
k³adowej stra¿y po¿arnej oraz �rodków przewi-
dzianych do dzia³añ ratowniczych;

5) opis sposobu alarmowania przez pracow-
ników zak³adu: kierownictwa zak³adu, zak³ado-
wych s³u¿b ratowniczych, jednostek Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, jednostek ochrony zdrowia
oraz innych podmiotów przewidzianych do pro-
wadzenia dzia³añ;

6) opis sposobu alarmowania i ostrzegania
pracowników zak³adu o zagro¿eniu;

7) opis postêpowania pracowników zak³adu
podczas awarii instalacji i urz¹dzeñ, z uwzglêd-
nieniem:

a) dzia³añ ograniczaj¹cych skutki awarii na
stanowisku pracy,

b) sposobu udzielania pierwszej pomocy
medycznej poszkodowanym i ich ewakuacji
oraz ostrzegania zagro¿onych,

c) wspó³dzia³ania z podmiotami ratowni-
czymi;
8) opis postêpowania zak³adowej s³u¿by ra-

towniczej lub zak³adowej stra¿y po¿arnej pod-
czas awarii instalacji i urz¹dzeñ, w tym:

a) uruchamiania si³ i �rodków ratowniczych
i dysponowania nimi,

b) powiadamiania specjalistów wspomaga-
j¹cych dzia³ania ratownicze lub zabezpiecza-
j¹cych instalacje i urz¹dzenia zagro¿one skut-
kami awarii albo pracuj¹ce w trybie awaryj-
nym,

c) ratowania ¿ycia, zdrowia pracowników,
�rodowiska i mienia zak³adu podczas wyst¹-
pienia awarii lub innego zagro¿enia,

d) stosowania urz¹dzeñ i instalacji zabez-
pieczaj¹cych proces technologiczny,

e) powiadamiania Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej i wojewódzkiego inspektora ochrony
�rodowiska;
9) opis postêpowania i wspó³dzia³ania spe-

cjalistów oraz kierownictwa nadzoruj¹cego pra-
cê instalacji, urz¹dzeñ lub wydzia³ów zak³adu
z kieruj¹cym dzia³aniem ratowniczym i je-
go sztabem;

10) opis sposobu koordynacji dzia³añ ratow-
niczych w zdarzeniach z du¿¹ liczb¹ poszkodo-
wanych oraz z udzia³em innych podmiotów spo-
za zak³adu;

11) opis sposobów wymiany informacji po-
miêdzy zak³adami, których zlokalizowanie
w niedu¿ej odleg³o�ci od siebie mo¿e zwiêkszyæ
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia awarii prze-
mys³owej lub zwiêkszyæ jej skutki;P
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13) opis postêpowania dotycz¹cego zapew-

nienia pomocy w usuwaniu skutków awarii na
zewn¹trz zak³adu;

14) okre�lenie zasad i metod szkolenia pra-
cowników zak³adu w zakresie obowi¹zków
wynikaj¹cych z okre�lonych procedur prowadze-
nia dzia³añ ratowniczych i usuwania skutków
awarii oraz zasad wspó³pracy i koordynacji z ze-
wnêtrznymi s³u¿bami ratowniczymi.

3. Wskazanie sposobu postêpowania
poawaryjnego:

1) metody  zabezpieczania miejsca awarii
i dokumentowania powsta³ych awarii;

2) metody i �rodki usuwania skutków awarii;
3) miejsca i metody neutralizacji niebezpiecz-

nych substancji chemicznych oraz odka¿ania
terenu;

4) podmioty przewidziane do podjêcia dzia-
³añ zwi¹zanych z usuwaniem skutków awarii lub
rekultywacji gruntu oraz procedury ich powia-
damiania.

4. Dokumentacjê graficzn¹ sporz¹-
dzon¹ w skali zapewniaj¹cej czytelne
przedstawienie wymaganych informacji:

1) plan sytuacyjny terenu zak³adu, wraz z te-
renem przyleg³ym, je¿eli obejmuje go przewi-
dywany zasiêg awarii, uwzglêdniaj¹cy:

a) obiekty, urz¹dzenia techniczne i sk³ado-
wiska,

b) miejsca wystêpowania substancji niebez-
piecznych oraz wewnêtrznych dróg ich trans-
portu,

c) przeznaczenie terenów przyleg³ych
z okre�leniem liczby zagro¿onych osób na te-
renie objêtym przewidzianym zasiêgiem awa-
rii,

d) instalacje technologiczne, w tym pod-
ziemne, ze wskazaniem kierunku ruchu me-
diów lub �cieków, naziemne linie elektroener-
getyczne z zaznaczeniem rozdzielni i trans-
formatorów, zbiorniki i cieki wód powierzch-
niowych ze wskazaniem kierunku ich sp³y-
wu,

e) drogi po¿arowe i inne drogi dojazdowe,
z zaznaczeniem wjazdów na teren zak³adu,

f) drogi i kierunki ewakuacji, miejsca
zbiórki dla ewakuowanych, docelowe rejo-
ny ewakuacji,

g) dostêp do budynków, wjazdy i dojaz-
dy do �róde³ przeciwpo¿arowego zaopa-
trzenia wodnego,

h) miejsca utrudnieñ w ruchu pojazdów
na terenie zak³adu, w szczególno�ci prze-
jazdy przez tory kolejowe, lokalne zwê¿e-
nia przejazdów, estakady, mosty.
2) plany sytuacyjne poszczególnych obiek-

tów uwzglêdniaj¹ce:
a) rzuty pierwszej kondygnacji nadziem-

nej z naniesieniem informacji dotycz¹cych
uk³adu komunikacyjnego, zagro¿enia po¿a-
rowego i wybuchowego, zagro¿enia ska¿e-
niem �rodowiska oraz charakterystyki po-
¿arowej obiektów,

b) rzuty innych kondygnacji w przypad-
ku gdy analiza zagro¿eñ wyka¿e tak¹ ko-
nieczno�æ,

c) miejsca usytuowania przeciwpo¿aro-
wych wy³¹czników pr¹du, kurków g³ów-
nych instalacji gazowej, zaworów odcina-
j¹cych oraz zbiorników awaryjnych,

d) istniej¹ce systemy ograniczaj¹ce skut-
ki awarii, takie jak kurtyny wodne i uk³ady
zraszaj¹ce, oraz miejsca ich uruchamiania,

e)  miejsca usytuowania sprzêtu i urz¹-
dzeñ pomiarowo-sygnalizacyjnych do wy-
krywania stê¿eñ wybuchowych oraz ska¿eñ
chemicznych,

f) miejsca usytuowania sprzêtu i urz¹-
dzeñ ratowniczych oraz urz¹dzeñ przeciw-
po¿arowych i agregatów awaryjnych,

g) kierunki ewakuacji oraz miejsca ewa-
kuacji ludzi w przypadku awarii.

Wymagania dotycz¹ce
zewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych

 Zgodnie z § 7 rozporz¹dzenia
MGPiPS z dnia 17 lipca br. [6], ZPO-R,
sporz¹dzany przez komendanta woje-
wódzkiego PSP, obejmuje teren poza za-
k³adem zaliczonym do kategorii ZDR,
który mo¿e byæ nara¿ony na skutki po-
wa¿nej awarii przemys³owej.

ZPO-R sporz¹dza siê na podstawie
planu wewnêtrznego oraz danych okre-
�lonych w raporcie o bezpieczeñstwie,
o którym mowa w art. 253 ustawy � Pra-
wo ochrony �rodowiska [12]. Plan ze-
wnêtrzny sporz¹dza siê w wersji pisem-
nej. Plan mo¿e byæ sporz¹dzony równie¿
na elektronicznym no�niku informacji.

Zgodnie z postanowieniami § 7.1 oraz
§§ 8 � 12, w których zosta³y ustalone
wymagania szczegó³owe dotycz¹ce nie-
których punktów, ZPO-R powinien za-
wieraæ:

1. Wskazanie osób upowa¿nionych
do uruchamiania dzia³añ ratowniczych,
osoby kieruj¹cej dzia³aniami ratowniczy-
mi oraz nadzoruj¹cej i koordynuj¹cej
dzia³ania w zakresie usuwania skutków
awarii.

2. Zbiorczy wykaz si³ i �rodków s³u¿b
ratowniczych oraz s³u¿b wspomagaj¹-
cych, przewidzianych do prowadzenia
dzia³añ ratowniczych i usuwania skutków
awarii:

1) si³y i �rodki s³u¿b zak³adowych i zewnêtrz-
nych w odniesieniu do prawdopodobnych wa-
riantów rozwoju awarii obejmuj¹cych teren poza
zak³adem;

2) procedury alarmowania oraz dysponowa-
nia si³ami s³u¿b ratowniczych i wspomagaj¹-
cych;

3) organizacjê ³¹czno�ci;
4) podzia³ zadañ i zasady wspó³dzia³ania

podczas prowadzenia dzia³añ ratowniczych;
5) procedury odwo³ywania alarmu;
6) procedury dotycz¹ce zapewnienia pomocy

w usuwaniu skutków awarii wewn¹trz zak³adu.

3. Opis systemu przedstawiania spo-
³eczeñstwu informacji o wystêpuj¹cych
zagro¿eniach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
zak³adu, podjêtych �rodkach zapobiegaw-
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czych i dzia³aniach, które bêd¹ podejmo-
wane w razie wyst¹pienia awarii.

4. Procedury powiadamiania ludno�ci
i w³a�ciwych organów administracji o za-
gro¿eniu awari¹ lub jej wyst¹pieniu.

5. Procedury dotycz¹ce ewakuacji lud-
no�ci:

1) okre�lenie  kolejno�ci  ewakuacji,
z uwzglêdnieniem osób wymagaj¹cych specjal-
nych �rodków podczas jej przeprowadzania,
w szczególno�ci dotyczy to dzieci, pacjentów
szpitali, pensjonariuszy domów pomocy spo³ecz-
nej oraz innych osób zamieszka³ych w obiektach
u¿yteczno�ci publicznej i zamieszkania zbioro-
wego;

2) sposoby prowadzenia ewakuacji i zabez-
pieczenia potrzeb socjalnych ewakuowanej lud-
no�ci;

3) wykaz instytucji i s³u¿b odpowiedzialnych
za przeprowadzenie ewakuacji, zabezpieczenie
potrzeb socjalnych i pomocy psychologicznej
ewakuowanej ludno�ci, wraz z wyszczególnie-
niem realizowanych przez nie zadañ;

4) sposoby alarmowania podmiotów odpo-
wiedzialnych za przyjêcie oraz ochronê ewaku-
owanej ludno�ci;

5) sposoby zabezpieczenia mienia ewaku-
owanej ludno�ci.

6. Procedury udzielenia pomocy me-
dycznej osobom poszkodowanym:

1) wykaz podmiotów udzielaj¹cych kwa-
lifikowanej pomocy medycznej, w tym:

a) szpitalnych oddzia³ów ratunkowych,
b) specjalistycznych placówek ochrony

zdrowia na terenie powiatu i województwa,
ewentualnie na terenie województw s¹sia-
duj¹cych,

c) zespo³ów ratownictwa medycznego,
d) innych podmiotów przewidzianych

w powiatowym lub wojewódzkim planie
ratowniczym,
2) sposoby alarmowania podmiotów:

a) udzielaj¹cych pierwszej pomocy me-
dycznej,

b) odpowiedzialnych za transport i przy-
jêcie poszkodowanych,
3) sposoby postêpowania jednostek ochro-

ny zdrowia podczas zdarzeñ z du¿¹ liczb¹ po-
szkodowanych,

4)  sposoby organizacji dekontaminacji
poszkodowanych.

7. Procedury postêpowania zwi¹zane
z mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia transgranicz-
nych skutków awarii:

1) opis prawdopodobnych zdarzeñ podczas
awarii;

2) sposoby powiadamiania w³a�ciwych s³u¿b
ratowniczych kraju zagro¿onego transgraniczny-
mi skutkami awarii o wielko�ci zagro¿enia
i mo¿liwych skutkach awarii.

8. Procedury postêpowania poawaryj-
nego:

1) metody i �rodki usuwania skutków awarii;
2) ustalenie miejsc i sposobów neutralizacji

substancji niebezpiecznych oraz odka¿ania te-
renu;

3) ustalenie podmiotów przewidzianych
do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem
skutków awarii lub rekultywacj¹ gruntu oraz
ustalenie procedur ich powiadamiania.

9. Okre�lenie sposobów zabezpiecze-
nia logistycznego dzia³añ ratowniczych.

10. Inne niezbêdne informacje wyni-
kaj¹ce ze specyfiki zagro¿enia oraz lokal-
nych uwarunkowañ, w szczególno�ci:

a) procedury powiadamiania w³a�ci-
wych organów o mo¿liwo�ci wyst¹pienia
lub wyst¹pieniu powa¿nej awarii przemy-
s³owej,

b) informacje dotycz¹ce dzia³añ podej-
mowanych przez w³a�ciwe organy w ce-
lu ograniczenia skutków awarii przemy-
s³owej dla ludzi i �rodowiska.

Integraln¹ czê�æ planu zewnêtrzne-
go stanowi dokumentacja graficzna obej-
muj¹ca (§ 13):

1) mapê terenu nara¿onego na skutki awarii
przemys³owej po³o¿onego poza zak³adem o du-
¿ym ryzyku, przedstawiaj¹c¹ na jednym arku-
szu maksymalny zasiêg skutków awarii;

2) plan sytuacyjny terenu, o którym mowa
w pkt. 1, z zaznaczeniem terenów zamieszka-
³ych, obiektów u¿yteczno�ci publicznej i budyn-
ków zamieszkania zbiorowego, dróg komunika-
cyjnych, cieków i zbiorników wodnych, ujêæ
wody, kierunków przewidywanej ewakuacji lud-
no�ci oraz miejsc jej przyjêcia;

3) przebieg sieci elektroenergetycznych
i wodno-kanalizacyjnych,  trasy ruroci¹gów
z niebezpiecznymi substancjami na terenie,
o którym mowa w pkt. 1;

4) inne elementy infrastruktury terenu istot-
ne z punktu widzenia prowadzenia dzia³añ ra-
towniczych.

P o przeprowadzonej aktualizacji pla-
nu wewnêtrznego lub planu zewnêtrzne-
go, do ka¿dego egzemplarza planu nale-
¿y do³¹czyæ wykaz terminów i zakresów
dokonanej aktualizacji (§ 14).

Na podstawie porównania postano-
wieñ obowi¹zuj¹cych do dnia 30 czerw-
ca 2003 r. rozporz¹dzeñ MG [9,10] i obo-
wi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia
MGPiPS [6] mo¿na stwierdziæ, ¿e mery-
toryczna zawarto�æ planów operacyjno-
-ratowniczych okre�lona w tych rozporz¹-
dzeniach nie ró¿ni siê w istotny sposób.
Ró¿nice dotycz¹ natomiast uk³adu redak-
cyjnego zawarto�ci WPO-R i ZPO-R.
Nowe wymagania dotycz¹ce tych planów
s¹ mniej szczegó³owe. Nale¿y z uznaniem
oceniæ wymagania odnosz¹ce siê do kwe-
stii ochrony ludno�ci � ewakuacja (pkt.
5) oraz pomoc medyczna (pkt. 6).

Oba nowe rozporz¹dzenia MGPiPS
[5, 6] s¹ zgodne z wymaganiami Dyrek-
tywy Seveso II [13] dotycz¹cymi rapor-
tów  o bezpieczeñstwie oraz planów ope-

racyjno-ratowniczych (wewnêtrznych
i zewnêtrznych planów awaryjnych).
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