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1. Podstawy zakres i cel opracowania 
 

 

Spółka Arc-Gas z siedzibą przy ul. Spacerowej 14A; 27-300 Lipsko jest 

przedsiębiorstwem branży gazowej działającym na podstawie Kodeksu Handlowego 

i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000265261 

(wypis z KRS w załączniku nr 1).  

Informacja o tytule prawnym: Akt Notarialny Repertorium A nr 641/2015 z dnia 

05-03-2015r. (działka nr 2130 pow. 1,1851 ha, Księga wieczysta nr: RA1L/00057786/6  

- dotyczy wybudowanej w 2021 r. rozlewni gazu. Działka nr 2128/11 Księga wieczysta nr 

RA1L/00035307/5  W DZIALE III  wpisane:  nieodpłatna i na czas nieokreślony 

służebność  przejazdu i przechodu przez działkę nr 2128/11 na rzecz każdo-czesnego 

właściciela działki nr 2130 polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu działki nr  

2128/11 o szerokości 4 m.b.  od granicy działki 2130 z działką nr  2128/11  istniejącym 

wjazdem obok budynku biurowego i dalej do drogi w ul. Spacerową. 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer 

telefonu/faksu i adres e-mail:  

Prowadzącym Zakład jest Cezary Dusza  telefon kontaktowy 512 410 512 

(komórkowy), mail arcgaslipsko@tle.pl 

Adres Zakładu:  „Arc-Gas” Sp. z o.o. ul. ul. Spacerowej 14A; 27-300 Lipsko   

Strona internetowa: www.arcgas.pl 

 

Firma zajmuje się dystrybucją gazu płynnego propan-butan w butlach gazowych 

oraz cysternami samochodowymi do stacji LPG , instalacji zbiorników przydomowych 

i przemysłowych. ARC-GAS Sp. z o.o. jest właścicielem stacji paliw, sieci stacji autogazu 

oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej butli gazowych dla gospodarstw domowych, 

zasilania wózków widłowych i instalacji grzewczych. Od 2007 r. firma poszerzyła swoją 

działalności o transport krajowy i międzynarodowy. 

Przedmiotem działania jest w szczególności: 

• sprzedaż hurtowa paliw gazowych, 

• magazynowanie i przechowywanie towarów, 

• towarowy transport drogowy paliw. 

Arc-Gas Sp. z o.o.  działa na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne 

wdrażanie programów zarządzania bezpieczeństwem. 
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Wdrożony system zapewnia sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na 

jakość zarządzania podległymi jednostkami poprzez: 

• zapobieganie wypadkom przy pracy, 

• promocję bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• kontrolę wszystkich sytuacji mogących spowodować zniszczenia nieruchomości 

i sprzętu zarówno na terenie rozlewni, jak i poza nim, 

• badanie wszystkich wypadków powodujących uszkodzenie ciała oraz sytuacji 

zagrożenia, 

• ochronę i kontrolę ppoż., 

• działanie firmy włączając zarządzanie poważnymi zagrożeniami w ramach 

obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa oraz zgodnie z praktyką 

przemysłową, 

• zapewnienie bezpieczeństwa rozlewni, 

• zapewnienie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, 

• systematyczne sprawdzanie i przegląd procedur i ich stosowania.  

Firma zdając sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej warunkowanego skupieniem na terenie zakładu dużych ilości materiałów 

niebezpiecznych – gazy palne propan, propan-butan, widzi potrzebę opracowania 

i wdrożenia wszelkich systemów (w tym Programu Zapobiegania Awariom, Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem) mających na celu ukształtowanie polityki zarządzania 

bezpieczeństwem, która bezpośrednio oddziaływać będzie na globalną politykę 

zarządzania zakładem. Polityka ta ma prowadzić do maksymalnego ograniczenia 

prawdopodobieństwa powstania poważnej awarii przemysłowej , a tym samym zapewnić 

skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia. Całość przedsięwzięć 

ma na celu obniżenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu tak 

niskiego jak jest to możliwe - ekonomicznie uzasadnionego tzn. takiego, przy którym 

nakłady inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa powodowały będą realne i widoczne 

obniżenie ryzyka wystąpienia awarii. Kierownictwo zakładu zdaje sobie sprawę, że 

prowadząc zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ma 

specjalne – większe zobowiązania w stosunku do pracowników, sąsiedztwa i środowiska. 
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Realizując te zobowiązania stawia sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a co za 

tym idzie obniżenie poziomu ryzyka wystąpienia awarii do poziomu akceptowalnego. 

W tym celu stosuje nie tylko rozwiązania organizacyjne (system zarządzania 

bezpieczeństwem), ale i techniczne opierające się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy 

technicznej. 

Wszelkie inwestycje jak i zmiany zachodzące w zakładzie prowadzone są zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i standardami firmy spełniają zawsze pod względem 

bezpieczeństwa surowsze z wymagań. Wszystkie te czynności uzgadniane są we 

współpracy z personelem, właścicielami gruntów sąsiadujących z naszym zakładem 

i z lokalnymi władzami. 

 

1.1. Podstawy prawne działania: 

 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 (tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 

ze zm.), – Prawo Ochrony Środowiska. 

 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.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie tj. z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1853). 

 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. (tj. z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2187 ze zm.) o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(Dz. U.Nr 75 z 2007 r. poz. 493 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach i ich mieszaninach tj. z dnia 18 

listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2289 ze zm.).  

 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.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobqgyytg
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. z dnia 8 kwietnia 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji 

i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu 

i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z 2004 r. poz. 59). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 

minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 

nr 169 poz. 1650). 

 

2. Ogólne cele i zasady działania prowadzącego zakład 

 
Celem Arc-Gas Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo procesów i obsługi instalacji poprzez   odpowiedni   sposób   projektowania   

i   eksploatację   instalacji  tak, aby zapobiegać powstawaniu awariom, wypadków, chorób 

zawodowych i innych niepożądanych zdarzeń związanych z realizowanymi procesami 

technologicznymi. 

Zakład zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska" z 27 kwietnia 2001 r. są objęty jest 

Systemem Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obowiązującym w firmie.  

Wszyscy dostawcy maszyn i urządzeń do zakładów należących do zakładu muszą wykazać, 

że ich produkty są  wyprodukowane  zgodnie  ze  standardami  europejskimi  i  światowymi.   

Dbałość o bezpieczeństwo i ochronę środowiska jest jednym z głównych celów zarządu 

określonych w Polityce Bezpieczeństwa Spółki przytoczonej poniżej: 

Arc-Gas Sp z o.o.   deklaruje  swoją   odpowiedzialność   w   zakresie   ochrony   zdrowia 

i bezpieczeństwa pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowników oraz firm 

zewnętrznych wykonujących prace zlecone jak i w stosunku do pracowników, którzy będą 

wykonywali obowiązki na terenie należącym do osób trzecich. 

Jako odpowiedzialna firma, deklaruje zapewnienie bezpiecznych systemów pracy, 

niezbędnych informacji, urządzeń, środków i kompetentnych ludzi tak, aby podejmowane 

działania operacyjne prowadzone były bezpiecznie,  zaspokajając   potrzeby   pracowników,   
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kontrahentów i klientów. 

Zakład szacuje, ocenia i eliminuje, gdziekolwiek jest to możliwe, ryzyko niebezpieczeństwa 

towarzyszące prowadzonym w firmie pracom. 

Kierownictwo zakładu jest odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy, za informowanie podwładnych o sprawach 

bezpieczeństwa i higieny pracy i za realizowanie zaleceń i sugestii. 

Odpowiedzialnością każdego pracownika oraz firm zewnętrznych pracujących na rzecz 

Arc-Gas jest przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania pracy oraz w sposób 

rozsądny i odpowiedzialny dbanie o bezpieczeństwo własne i innych zatrudnionych, 

a także współpraca w zakresie stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy i wskazywanie zauważonych podczas pracy sytuacji zagrożenia. 

Arc-Gas chcąc pozostać na rynku LPG w Polsce zapewnia, że sprawy bezpieczeństwa 

i higieny pracy mają najwyższy priorytet w działalności firmy, a Polityka Bezpieczeństwa 

jest sprawą najwyższej wagi. Ogólne cele i zasady działania Spółki przedstawione są 

w wewnętrznych aktach organizacyjnych takich jak np. Regulamin Organizacyjny, 

Regulamin Pracy, Regulamin Składu Podatkowego. 
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3. Wskazanie zadań i odpowiedzialności kierownictwa 
zakładu, w zakresie kontroli zagrożeń awariami 
przemysłowymi oraz zapewnienia odpowiedniego do 
zagrożeń poziomu ochrony ludzi i środowiska 

 
 
Zasady zarządzania bezpieczeństwem na terenie Rozlewni Gazu LPG w Lipsku opierają się 

na podziale zadań i obowiązków spoczywających na kierownictwie i pozostałych 

pracownikach zakładu (zgodnie ze schematem organizacyjnym) określonych w systemie 

zarządzania bezpieczeństwem stanowiącym integralną część całego systemu zarządzania 

w zakładzie. 

Polityka bezpieczeństwa definiuje zakres odpowiedzialności kierownictwa, pracowników 

i firm zewnętrznych świadczących usługi dla Arc-Gas w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

podczas pracy zgodnie z obowiązującym prawem. 

Szczegółowy zakres odpowiedzialności, kompetencji i uprawnień określają: statut spółki, 

regulaminy organizacyjne, polityka bezpieczeństwa, zakresy obowiązków, udzielone 

pełnomocnictwa, upoważnienia, instrukcje i inne dokumenty wewnętrzne. 

 
Tabela 1. Zadania i odpowiedzialność Kierownictwa w zakresie kontroli zagrożeń awariami przemysłowymi 
i oraz zapewnienia odpowiedniego do zagrożeń poziomu ochrony ludzi i środowiska  
 

 

 

Lp. 

Zadania i odpowiedzialność w zakresie 

kontroli zagrożeń awariami przemysłowymi 

oraz zapewnienia odpowiedniego do 

zagrożeń poziomu      ochrony ludzi i 

środowiska 

 

 

      Osoba funkcyjna 

 

1 

Zapewnienie wprowadzenie Polityki 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w firmie w sposób 

skuteczny i efektywny pod względem finansowym 

i formalno-prawnym. 

Prezes Zarządu  

Cezary Dusza  

tel.  512 410 512 

 

 

 

 

2 

 

 Koordynacja i nadzór oraz organizacja 

i zapewnienie kanałów informacyjnych 

tak, żeby pilne informacje mogły 

rozprzestrzeniać się tak szybko, jak 

szybko zostanie dokonane wstępne 

oszacowanie zdarzenia. 

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo; 

koordynacja  planowania środków dla 

przedsięwzięcia odpowiednich kroków 

Członek Zarządu 

 Adam Wabik 

tel. 501 608 485 
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 Nadzór nad wdrażaniem standardów 

technicznych wykonywania i eksploatacji 

instalacji zbiornikowych oraz 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

eksploatacji zbiorników ciśnieniowych 

i instalacji zbiornikowych gazu płynnego 

 

 

 

3 

 Koordynacja działań w zakresie 

bezpieczeństwa transportu drogowego 

wykonywanego pojazdami własnymi, 

koordynacja działań w zakresie 

bezpieczeństwa przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych, nadzór nad 

wykonaniem wniosków Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w zakresie 

bezpieczeństwa przewozu drogowego 

towarów  niebezpiecznych. 

Członek Zarządu 

 Adam Wabik 

tel. 501 608 485 

 

 

4 

 Organizacja służb bezpieczeństwa 

i higieny pracy w celu monitorowania 

i przedkładania wniosków dla stałej 

poprawy warunków bezpieczeństwa . 

 Realizacja postanowień Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy dotyczących Planu 

Poprawy Systemu Bezpieczeństwa. 

Członek Zarządu 

 Adam Wabik 

tel. 501 608 485 

 

 

5 

 Zapewnienie wprowadzenia polityki 

bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez 

wdrożenie odpowiednich procedur, 

przewodników, oraz podjęcie 

odpowiednich środków celem szkolenia, 

kontroli bezpieczeństwa i dyscypliny. 

 Zapewnienie przestrzeganie procedur 

oraz wprowadzenie ustalonego sposobu 

raportowania. 

Członek Zarządu 

 Adam Wabik 

tel. 501 608 485 

 
 

ARC-Gas kładzie duży nacisk na monitorowanie poprzez: 

 zachowanie reżimu technologicznego, 

 kontrolę przestrzegania procedur - wprowadzenie procedury kontroli, 

 wyznaczenie standardów oceny i monitoringu - wprowadzenie standardów 

dokumentów archiwizacyjnych, 

szkolenia okresowe w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac, w szczególności: 
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 na hali nalewu butli, 

 na stanowiskach przeładunku autocystern, 

 przestrzeganie reżimu dotyczącego wyposażenia osobistego i odzieży ochronnej. 

Schemat odpowiedzialności i zależności służbowych odpowiada przedstawionemu 

poniżej schematowi organizacyjnemu. 
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4. Klasyfikacja obiektu.   

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31.01.2006r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których 

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 

albo zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz.U. nr  30 

poz. 208 ) - planowany obiekt zaliczony jest do zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (ilość magazynowanego gazu poniżej  

200 Mg). 

 Posadowione zbiorniki okopcowane-podziemne o pojemności 100m³ - 4 szt. (dwa 

pozostałe są wyłączone z użytkowania) ,  

Pozwalają  zmagazynować łącznie ok. 184 t gazu.  

 W magazynie produkcyjnym magazynowane będą butle 11 kg z gazem 

maksymalnie do 1360 sztuk,  

Daje to łącznie maksymalną  ilość gazu w butlach ok. 15 t. 

 

Łączna ilość gazu , możliwa do zmagazynowania na obiekcie wynosi 199  t. 

 

4.1.   Charakterystyka substancji niebezpiecznych na terenie zakładu 

 

Przez gaz płynny rozumie się gazy węglowodorowe (płynne C3 i C4) określone normą PN-

C-96008. Określenie gaz płynny pochodzi stąd, że gazy te w temperaturze otoczenia oraz 

pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem ulegają skropleniu, przechodząc w fazę ciekłą. 

Poniżej przytoczono ważniejsze parametry gazu płynnego (propan-butan techniczny) 

odnoszące się do poszczególnych jego składników. Karta charakterystyki znajduje się 

w załączniku nr 2. 

Przez gaz płynny rozumie się gazy węglowodorowe (płynne C3 i C4) określone 

normą PN-C-96008. Określenie gaz płynny pochodzi stąd, że gazy te w temperaturze 

otoczenia oraz pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem ulegają skropleniu, przechodząc w 

fazę ciekłą. Poniżej przytoczono ważniejsze parametry gazu płynnego (propan-butan 

techniczny) odnoszące się do poszczególnych jego składników. 
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- nazwa substancji     propan  butan  

- wzór chemiczny     C3H8  C4H10  

- temperatura wrzenia (przy ciś. 760 mm Hg) 42°C  -0,5°C  

- gęstość gazu (lub pary) w kg/m³   1,97  2,59  

- gęstość względem powietrza   1,52  2,05  

- granice wybuchowości w % objętości    dolna 2,1  1,5  

                                  górna 9,5  8,5  

                              w g/m³               dolna 38  36 

                                                        górna 175  206  

- temperatura samozapalenia    500°C  430°C 

- grupa samozapalenia    G1  G2  

- klasa wybuchowości    II  II  

- ciężar 1l ciekłego gazu (w 15°C, 760 mmHg) 0,509 kg 0,582 kg  

- ciężar 1 m³ par gazu     2,019 kg 2,703 kg  

- objętość 1 kg ciekłego gazu    1,961  1,671  

- wartość opałowa w kcal/m³    22350  29510  

                    w kcal/kg    11070  10920  

 

Uwaga: gaz płynny propan-butan techniczny jest mieszaniną przedstawionych 

wyżej gazów. 
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5. Ogólna charakterystyka zakładu. 
 

5.1.  Lokalizacja zakładu  

 
 Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie niezagospodarowanym, 

zlokalizowanym na działkach nr 2130, 2128/10, 2128/11 ( obręb 0001-Lipsko 

powiat lipski ). 

 W części pod rozlewnią paliw teren nieuzbrojony i niezagospodarowany, 

z dostępem do drogi publicznej ( drogi krajowej nr 79 ) za pośrednictwem sieci 

komunikacji wewnętrznej funkcjonującej na terenie działki nr 2128/11 – zjazd 

istniejący , związany z funkcjonowaniem stacji paliw,  

 Wysokościowo teren ukształtowany jest na rzędnych 165,10-165,90 m. .p.m 

bez wyraźnych spadków terenu. 
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5.2. Odległości od sąsiednich budynków 

 

Budowa rozlewni gazu płynnego została zrealizowana w oparciu o dokumentację 

projektową z maja 2017 r. architekt główny – A.Kaczmarek-Bujak upr nr. 51/P/96 

uzgodnioną bez uwag z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Ryszardem 

Rakowerem w dniu 14.10.2017r.  Na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz 

wizji lokalnej ustalono następujące odległości będące zgodne z wymaganiami przepisów 

w tym zakresie 

 zabudowania mieszkalne - jednorodzinne od strony południowej zakładu ponad 

150m  od zbiorników gazu i 180 m od hali rozlewni gazu z magazynem 

 zabudowania PM (warsztat samochodowy) od strony zachodniej działki – 79 od 

zbiorników z gazem, 47m od hali rozlewni 

 pozostałe zabudowania poza zakładem będące własnością ARC-GAS: 

 stacja paliw płynnych MOYA (zbiornik podziemny LPG) zlokalizowana 

w odległości  75m do hali rozlewni gazu z magazynem 

 stacja paliw płynnych MOYA (zbiornik podziemny paliw płynnych) 

zlokalizowana w odległości  104m do hali rozlewni gazu z magazynem 

 granica działek       

o 30m (granica zachodnia) od miejsca postoju autocystern,  

o 50m (granica zachodnia) od zbiorników gazu  

o 40m (granica zachodnia)  od rozlewni i magazynu butli 

o 75 m (granica południowa) od miejsca postoju autocystern,  

o 55m (granica południowa) od zbiorników gazu  

o 105m (granica południowa)  od rozlewni i magazynu butli 

o 55m (granica wschodnia) od miejsca postoju autocystern,  

o 20m (granica wschodnia) od zbiorników gazu  

o 18m (granica wschodnia)  od rozlewni i magazynu butli 

o ponad 150m (granica północna) od miejsca postoju autocystern,  

o ponad 150m  (granica pónocna) od zbiorników gazu  

o ponad 120m  (granica północna)  od rozlewni i magazynu butli 

 
Najbliższy zakład zajmujący się produkcją elementów metalowych (P.P.H. Micro 

s.c. ul. Spacerowa 16C Lipsko) do strony północnej zlokalizowany jest 
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w odległości ponad 220m od rozlewni paliw. Brak innych zakładów ZZR, ZDR 

oraz zakładów i obiektów które, mogły by być  źródłem zagrożeń lub zwiększać 

ryzyko ich wystąpienia lub pogłębiać skutki awarii przemysłowej lub nasilić efekt 

domina.  
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6. Ogólna charakterystyka obiektów znajdujących się na 
terenie rozlewni 

 

 
Na ogólnej powierzchni zakładu 13.150,0 m2 znajdują się: 
 

 Budynek administracyjno-socjalny wraz z rozdzielnią elektryczna oznaczony na 

planie jako -          1 

 Budynek obsługowo-socjalny oznaczony na planie jako -   3 

 Wjazd główny oznaczony na planie jako -     5 

 Wyjazd awaryjny oznaczony na planie jako -     6 

 Zbiornik nadziemny gazu V=4,85m3 oznaczony na planie jako -  7 

 Kontener pompowni wody p.poż. oznaczony na planie jako -   8 

 Zbiornik terenowy wody p.poż V=190 m3 oznaczony na planie jako  - 9 

 Magazyn butli gazowych oznaczony na planie jako -    10 

 Hala napełniania butli gazowych oznaczona na planie jako -   11 

 Pomieszczenie pomocnicze oznaczone na planie jako -    12 

 Zbiornika gazu 6x100m3 podziemne zakopcowane oznaczone na planie - 13 

 Wiata pompowni produkcyjnej oznaczona na planie jako -   14 

 Waga samochodowa nawierzchniowa oznaczona na planie jako -  15 

 Stanowisko obsługi autocystern oznaczone na planie jako -   16 

 Wspornik instalacji zraszania oznaczony na planie jako -    17 

 Miejsce gromadzenia i segregacji odpadów stałych oznaczone na planie -     18 
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Instalacje gazu płynnego i sprężonego powietrza 

 
Z opracowanego schematu technologicznego obiektu można wyodrębnić szereg 

grup technologicznych :  

 pompownia-sprężarkownia produkcyjna: 

jest to wydzielony układ urządzeń, składający się docelowo z trzech agregatów 

pompowych oraz jednej sprężarki par gazu (opcja rozładunku autocystern). 

Sprężarka wykorzystywana jest do rozładunku autocystern (ewentualnie także 

do załadunku) natomiast pompy wykorzystuje się do zasilania hali napełniania 

butli (lub do załadunku autocystern).  

 rurociągi między oddziałowe: 

poszczególne obiekty technologiczne są  połączone zespołami rurociągów między 

oddziałowych. Rurociągi wykonane są jako naziemne (przy prowadzeniu rur na 

podporach i wspornikach) i podziemne (zasilanie hali). 

 zbiorniki gazu płynnego: 

posadowione są zbiorniki okopcowane-podziemne o pojemności 100m³ - 4 szt.,  

co pozwala zmagazynować łącznie ok. 184 t gazu.  

 stanowiska rozładunku-załadunku autocystern: 

zakłada się wykonanie dwóch stanowisk autocystern, zlokalizowanych przy 

drodze wewnątrzzakładowej, przy czym jedno bezpośrednio na wadze 

pomostowej  (w wersji Ex) wyposażonych w niezbędny osprzęt i armaturę 

służącą do rozładunku oraz ewentualnego załadunku autocystern  

 hala napełniania butli: 

mieszcząca układ technologiczny do napełniania butli, połączony z magazynem 

butli transportem przenośnikowym. 

 

Sposób funkcjonowania instalacji technologicznej 

 

 zasilanie zbiorników magazynowych: 

odbywać się będzie poprzez dostawy autocysternowe. 

 rozładunek autocystern:  

odbywać się będzie przy wykorzystaniu kompresora (lub pompy 

własnej autocysterny), który pobierając pary gazu ze zbiorników magazynowych 

i wtłaczając je do autocysterny, powoduje przetłaczanie fazy ciekłej z autocysterny 

do zbiorników (możliwość załadunku autocystern, przy wykorzystaniu sprężarki 
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par gazu lub pompy) 

 zasilanie hali napełniania butli: 

gaz w fazie ciekłej podawany jest ze zbiorników magazynowych do pompy 

dystrybucyjnej, która pod zwiększonym ciśnieniem podaje go do pomieszczenia 

napełniania butli. Tam następuje napełnianie butli gazowych na urządzeniach 

półautomatycznych a nadmiar podawanego gazu kierowany jest poprzez zawór 

nadmiarowy i rurociąg powrotny do zbiorników magazynowych.    
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7. Określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią 
przemysłową 

 
 
7.1.  Ilość substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu 

 
W procesach technologicznych realizowanych na terenie Rozlewni Gazu LPG w Lipsku 

występują duże ilości niebezpiecznych substancji znajdujących się głównie 

w zakopcowanych  zbiornikach o pojemności 100m³ i butlach z gazem 11-kg.  

Na  terenie  zakładu  mogą  znajdować   się  substancje   wymienione  łącznie  w  pozycji  

18 w tabeli Nr 2  Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 

r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej substancje wymienione w poniżej tabeli. 

Poniżej oszacowano maksymalne ilości niebezpiecznych substancji znajdujących się lub 

mogących znaleźć się w zakładzie w warunkach normlanej pracy, jak i takich, w których 

przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej podczas poważnej awarii 

przemysłowej . 

 
 
 

 
Lp. 

 

 
Kategorie substancji 

stwarzających 

zagrożenia 

 

 
Substancja 

decydująca 

o 

klasyfikacji 

Deklarowana 

maksymalna 

ilość 

występująca na 

terenie Zakładu 

[Mg] 

Ilość substancji 

niebezpiecznej decydująca o     

zaliczeniu do zakładu o: 

zwiększonym 

ryzyku [Mg] 

dużym 

ryzyku [Mg] 

Tabela nr 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

18. Łatwopalne gazy ciekłe , 

kategoria 1 lub 2 (w tym 

gaz płynny) i gaz ziemny 

gaz propan 

techniczny , 

gaz propan -

butan 

gaz butan  
(n -butan i-butan) 

 

 

     199 

50 200 
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7.2. Charakterystyka zagrożeń 

 
Główne źródła zagrożenia awarią przemysłową na terenie Rozlewni Gazu LPG w Lipsku, 

wynikające z profilu działalności zakładu, dotyczą przede wszystkim: 

 uwolnienia substancji skrajnie łatwopalnej, 

 zagrożenia pożarowego, 

 zagrożenia wybuchem. 

Zagrożenia te mogą prowadzić do poważnych strat dla pracowników, środowiska oraz 

zniszczenia urządzeń i instalacji znajdujących się w zakładzie. Zakres oddziaływania 

skutków wspomnianych zagrożeń może dotyczyć nie tylko terenu zakładu, ale także jego 

otoczenia. 

 

7.3. Analiza źródeł zagrożenia 

 
Potencjalne zagrożenia związane są przede wszystkim z wykorzystywaniem w procesie 

technologicznym skroplonego gazu płynnego, który jest skrajnie łatwopalny i możliwości 

jego niekontrolowanego uwolnienia na każdym etapie procesu technologicznego. Poza 

jego właściwościami pożarowo-wybuchowymi uwolnienie tej substancji niebezpiecznej 

niesie za sobą tak że inne skutki, do których należą: 

 

 odmrożenie lub zniszczenie temperaturowe instalacji: 

podczas  rozprężania się gazu (powiększa  on swoją objętość ok. 270 razy -  w zależności 

od składu) pobierane jest ciepło z otoczenia , skutkiem tego jest jego ochładzanie się. Może 

to spowodować takie konsekwencje jak odmrożenia, czy zniszczenie temperaturowe 

instalacji. Sytuacja taka ma miejsce w każdym przypadku uwolnienia się tej substancji 

i nasila się ona w przypadku znacznych wypływów zwłaszcza fazy ciekłej (uwolnienia 

z poziomów instalacji, w której LPG znajduje się w fazie ciekłej); 

 

 przepełnienie zbiornika oraz pęknięcie jego ścian: 

ogrzanie (pożar zewnętrzny, warunku atmosferyczne) gazu przechowywanego 

w zbiornikach magazynowych powoduje zwiększenie jego ciśnienie w zbiorniku 

i w przypadku przepełnienia zbiornika  (powyżej  85%  jego  pojemności)  może  dojść  do 

szybkiego  (czas  ok. 30  min od   momentu   wzrostu   temperatury)   pęknięcia   jego   ścian   

lub   powstania   wypływu na elementach zbiornika np. zawór bezpieczeństwa, zawory, 

elementy pomiarowe; 
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 zaleganiu gazu w instalacji oraz przemieszczanie się w infrastrukturze: 

ze względu na to, że gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza, po jego uwolnieniu 

może zalegać w zagłębieniach terenowych oraz przemieszczać się w infrastrukturze 

zakładu, np. kanalizacja deszczowa lub inna. Jednakże, z uwagi na to, że zgodnie 

z wymaganiami techniczno-budowlanymi rozlewnie i bazy gazu płynnego lokalizowane są 

na terenach bez zagłębień  oraz  istnieje  obowiązek  zabezpieczenia studzienek  ściekowych  

sytuacje  taką w rozpatrywanym przypadku należy wykluczyć. Najczęściej dochodzi do niej 

w trakcie wykonywania transportu drogowego; 

 

 efekty dźwiękowe wywołujące panikę i dezorientację: 

składowanie LPG pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego powoduje, iż uwolnienia 

tego gazu poza hermetyczny układ powoduje powstawanie efektów dźwiękowych, które 

u osób nie zaznajomionych z właściwościami SN mogą powodować panikę i dezorientację. 

 

 znaczne ograniczenie widoczności: 

w zależności od wilgotności powietrza uwolniona chmura gazu może znacznie ograniczyć 

widoczność, ma to przełożenie na prowadzenie działań ewakuacyjnych, podczas 

poszukiwania osób lub istotnych elementów instalacji. 

W wymaganiach do programu zapobiegania awariom ustawodawca zobligował ZDR 

(przedmiotowy zakład zaliczony do ZZR) do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. W niniejszym dokumencie zostanie jednak określone to 

metodą półilościową, wykorzystującą dane niezawodnościowe podane w czterech 

punktach w dalszej części opracowania oraz tzw. ocenę ekspercką (z ang. professional 

judgement). Do tych celów wykorzystano metodę arkuszy PHA 2 opisaną w dalszej części 

opracowania. Dodatkowo w dokumencie określono poziom ryzyka występującego 

w Zakładzie -  mimo, iż Zakład jest zaliczony do ZZR, jest to wsparcie dalszych prac 

związanych z wykonaniem analizy ryzyka oraz określeniem potencjalnych skutków awarii. 

 
Mając na względzie powyższe, a także doświadczenia związane z obecnością na rynku 

polskim wymagań dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym 

ustalono, że przyczynami zdarzeń mogących przyczynić się do powstania poważnej awarii 

przemysłowej mogą być: 

 
 zdarzenia wewnętrzne - zawodność systemów technicznych, 

 błąd ludzki - nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur, szkoleń, niedbalstwo, 



 
 

OPRACOWANIE CZERWIEC 2021 23 

 
 
 
 

Program Zapobiegania Awariom  dla Rozlewni Gazu Arc-Gas Sp. z o.o.                          
ul. Spacerowa 14 A Lipsko 

 niewłaściwe zarządzanie kierownictwa zakładu - brak systematycznej kontroli 

tzw . systemów bezpieczeństwa (np. zaległości w szkoleniu załogi), 

 zdarzenia zewnętrzne - wpływ na te zdarzenie operatora jest ograniczony, 

 akty terrorystyczne oraz sabotaż. 

 
Aby   ułatwić    Prowadzącemu    Zakład   szkolenie    personelu,    a   organom    kontrolnym    

spojrzenie na zagrożenia związane z eksploatacją instalacji, identyfikację zagrożeń 

przeprowadzono za pomocą podziału procesu technologicznego na najbardziej zagrożone 

obszary zgodnie z metodą MTA (z ang. Most Threaten Area). 

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia awaryjnego może wystąpić 

w tych miejscach, w których  następuje  przemieszczanie  (ruch)  substancji  

niebezpiecznej.  Mamy  tutaj  do  czynienia z sytuacją, w której gaz płynny zmienia miejsce 

magazynowania (położenia) na przykład, kiedy jest przetłaczany z autocysterny do 

zbiornika magazynowego lub odwrotnie. Dotyczy to w szczególności: 

 
 rozładunku/załadunku autocystern, 

 pompowni technologicznej, 

 magazynowania, rozładunku i załadunku butli, 

 transportu wewnątrz zakładowego rurociągami (przetłaczanie fazy ciekłej 

i gazowej). 

Natomiast, realizowane magazynowanie w zbiornikach naziemnych i podziemnych, przy 

spełnieniu stawianych mu wymagań w zakresie bezpieczeństwa, jest procesem najmniej 

podatnym na wystąpienia zdarzenia prowadzącego do awarii przemysłowej. Nie mniej 

jednak ten proces technologiczny również zostanie wzięty pod uwagę w dalszej części 

opracowania. 

 
7.4. Charakterystyka obszarów zagrożenia 

 

Mając na uwadze powyższe rozważania dotyczące analizy źródeł ryzyka wystąpienia awarii 

przemysłowej wytypowano sześć obszarów zagrożenia, które stanowić będę na danym 

etapie pracy podstawę   do   oszacowania    prawdopodobieństwa   wystąpienia   awarii   

przemysłowej. Obszary te to przestrzenie, w których może nastąpić najbardziej 

prawdopodobne uwolnienie LPG. Taka sytuacja ma miejsce w obszarze, w którym 

następuje przyłączenie węży elastycznych do autocysterny w celu jej 

załadunku/rozładunku. 
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 I OBSZAR ZAGROŻENIA 
 

Obszar ten dotyczy miejsca na terenie zakładu, w którym  wykonywane są czynności  

rozładunku oraz załadunku gazu płynnego z/do autocysterny tzw. front 

załadunkowy/rozładunkowy autocystern . Na I OBSZAR ZAGROŻENIA składają się 

elementy instalacji stanowiącej wyposażenie rozlewni gazu do których należą do nich 

w szczególności: 

 
 rurociąg z armaturą, do fazy ciekłej gazu propan-butan i propan techniczny, 

 rurociąg z armaturą, do fazy gazowej gazu propan-butan i propan techniczny, 

 ramienia załadowczego do autocystern, 

 przepływomierza do rozliczeń ilości wydawanego gazu, 

 przyłącze fazy gazowej (elastyczne), 

 przyłącze fazy ciekłej, 

 ręczne zawory odcinające, sprzęgła zrywalne, 

 wziernik przepływu, 

 manometr. 

 
II OBSZAR ZAGROŻENIA 

 
Obszar ten dotyczy pompowni technologicznej oraz sprężarkowni. Pompownia 

technologiczna wyposażona jest w pompy  do gazu, obsługujące zbiorniki magazynowe. 

Sprężarki służą do prowadzenia  procesów  rozładunkowych autocystern oraz      

opróżniana zbiorników z fazy lotnej (odsysanie gazu). Sieć rurociągów gazowych 

z wydzielonymi liniami do prowadzenia procesów z propanem i propanem-butanem. Na 

rurociągach rozmieszczone są zawory sterowane pneumatycznie lub hydraulicznie 

pozwalające na zdalne odcięcie rurociągów w przypadku awarii. 

 

III OBSZAR ZAGROŻENIA 
 

Obszar ten dotyczy miejsca na terenie zakładu, w którym wykonywane są czynności 

magazynowania, rozładunku, napełniania i załadunku butli gazem płynnym. Linia 

napełniania butli wyposażona jest w: 

 
 półautomatyczne karuzelowe urządzenie przeznaczone do napełniania butli 

w systemie wagowym, wyposażone między innymi w elektroniczne wagi 
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napełniające, głowice napełniające oraz zawory podwójnego przepływu 

(dozujące i odcinające dopływ gazu do butli na wagowych stanowiskach 

napełniających) na stanowiskach napełniających zainstalowanych 

na obrotowym pomoście (karuzeli napełniającej); 

 transportery mechaniczne, elektroniczną wagę kontrolną, elektroniczny detektor 

nieszczelności, elektroniczny detektor przepełnienia ze źródłem 

promieniotwórczym; 

 foliarkę do plombowania zaworów plombami z folii termokurczliwej oraz 

urządzenie do opróżniania butli wraz z pompą z napędem pneumatycznym; 

 półautomatyczne urządzenie napełniające butle na propan i propan-butan 

składające się z dwóch stanowisk wyposażonych w elektroniczne wagi 

napełniające, wagę kontrolną, urządzenie do ręcznego sprawdzania szczelności 

zaworów oraz foliarkę do plombowania zaworów plombami z folii 

termokurczliwej; 

 półautomatyczne urządzenia do napełniania butli turystycznych wraz z wagą 

kontrolną; 

 urządzenie do opróżniania butli przemysłowych; 

 instalację zraszaczową obejmującą pomieszczenie rozlewni wraz z rampami 

rozładunkowymi. 

 
 

7.5. Ocena ryzyka 

 
Zasadniczym celem oceny ryzyka jest ustalenie wzajemnej relacji pomiędzy występującymi 

na terenie zakładu zagrożeniami, a stosowanymi środkami bezpieczeństwa. Wynikiem tej 

relacji jest określony poziom ryzyka służący do podjęcia decyzji w zakresie sprawdzenia 

skuteczności tych środków lub wprowadzenia nowych, dodatkowych środków 

bezpieczeństwa, które ze względu np. na specyfikę swojej funkcji, poprawią 

bezpieczeństwo użytkowania instalacji. 

 
 
 
 

7.6. Matryca ryzyka 

 
Poniżej przedstawiono opracowaną  dla potrzeb programu zapobiegania  awariom matrycę 

ryzyka i arkusz Wstępnej analizy zagrożeń stanowiące podsumowanie rozważań 
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dotyczących prawdopodobieństwa powstania i możliwych skutków awarii na terenie 

analizowanego zakładu oraz zawierające ustalenia w zakresie akceptowalności ryzyka. 

 

MATRYCA RYZYKA 

Zakładowa matryca ryzyka 

 

 

CZĘSTOTLIWOSĆ 1/ROK 

1 POMIJALNA C<10-6 

2 BARDZO MAŁA 10-6 ≤C<10-5 

3 MAŁA 10-5 ≤C<10-4 

4 ŚREDNIA 10-4 ≤C<10-3 

5 UMIARKOWANIE DUŻA 10-3 ≤C<10-2 

6 DUZA 10-2 ≤C<10-1 

7 BARDZO DUŻA C≥10-1 
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Skala skutków związanych z występowaniem zdarzeń wypadkowych w przemyśle 

procesowym. 

 

Kolorami przedstawiono   skalę skutków   związanych   z występowaniem   zdarzeń   

wypadkowych w Zakładzie: 

 A ryzyko akceptowalne: nie są wymagane żadne dodatkowe (proponowane) 

środki bezpieczeństwa, 

 TA - ryzyko dopuszczalne: można rozważyć wprowadzenie dodatkowych 

(proponowanych) środków bezpieczeństwa, jeśli są one praktycznie zalecane 

i uzasadnione, 

 TNA -   ryzyko tolerowane: należy wprowadzić dodatkowe (proponowane)   środki 

bezpieczeństwa i ochrony w określonym czasie, 

 NA - ryzyko nieakceptowalne: należy zatrzymać instalację i wprowadzić 

natychmiast dodatkowe (proponowane) środki bezpieczeństwa. 

Przy określaniu prawdopodobieństwa powstania poszczególnych zdarzeń 

niebezpiecznych stosowano przede wszystkim podejście jakościowe. Wzięto także pod 

uwagę oddziaływanie stosowanych w zakładzie technicznych i organizacyjnych środków 

zabezpieczających.



 

 

OPRACOWANIE CZERWIEC 2021 28 

 
 

Program Zapobiegania Awariom  dla Rozlewni Gazu Arc-Gas Sp. z o.o.                          
ul. Spacerowa 14 A Lipsko 

Arkusz PHA dla obszaru I 

 

 

OBSZAR 

 

CZYNNOŚĆ, ETAP 

PROCESU, 

ELEMENTY 

INSTALACJI 

 

 

ZAGROŻENIE 

 

 

PRZYCZYNY AWARII 

 

 
SKUTKI 

 

ZASTOSOWANE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

RYZYKO 
PROPONOWANE 

ŚRODKI 

ZAPOBIEGAWCZE P 

 

S R 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Front 

załadunkowy 

autocystern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwolnienie 

substancji 

skrajnie 

łatwopalnej 

(mieszanin

y gazu 

skroploneg

o propan - 

butan lub 

propan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 błąd operatora, 

 nieskuteczne 

unieruchomienie, 

 nieskuteczne 

uziemienie cysterny, 

 pęknięcie przewodu 

elastycznego, 

 nieszczelność na 

kołnierzu łączącym 

cysternę z wężem 

elastycznym, 

 otwarcie zaworu 

bezpieczeństwa 

autocysterny, 

 awaria zaworu 

nadmiarowego 

autocysterny, 

 przepełnienie  

zbiornika i 

naruszenie 

stateczności jego 

konstrukcji 

(niezadziałanie 

zaworu 

 uwolnienie się 

niewielkich ilości gazu 

tworzących krótkotrwałą 

atmosferę wybuchową, 

 niekontrolowany wypływ                

dwufazowy, 

 powstanie parującego 

rozlewiska skroplonego 

gazu, 

 powstanie 

przemieszczającej się 

chmury gazu 

 tworzenie się w 

zagłębieniach lokalnych 

obszarów występowania 

gazu w mieszaninie z 

powietrzem o stężeniu 

wybuchowym, 

 pożar powierzchniowy 

rozlewiska, 
 

 wybuch UVCE 

 wybuch typu BLEVE, 

 teren utwardzony 

skanalizowany, 
 obsługa i nadzór 

przez osoby 

posiadające 

odpowiednie 

uprawnienia, 
 badania okresowe i 

konserwacja 

instalacji, 

 zawory odcinające, 

 system wyłączeń 

awaryjnych ESD, 
 łącza zrywalne, 

 zawory nadmiarowe, 

 zawory ekspansyjne, 

 system 

eksplozymetryczny, 

 obowiązek uziemienia 

i unieruchomienia 

autocysterny 

(załączony hamulec 

ręczny) przed 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 

 

 

 

 

 

 

 

monitoring 

uziemienia 
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I 

 

 

Front 

załadunkowy 

autocystern 

 

Uwolnienie 

substancji 

skrajnie 

łatwopalnej 

(mieszaniny 

gazu 

skroplonego 

propan - 

butan lub 

propan). 

bezpieczeństwa,    

lub innego systemu 

bezpieczeństwa), 

 kolizja autocysterny  

z innym pojazdem 

lub obiektem 

stacjonarnym (front 

załadunkowy, 

rurociąg itp.) 

 pożar pojazdu 

autocysterny. 

 

 

 możliwe powstanie 

efektu    DOMINA  

 

 (oddziaływanie 

skutków awarii na 

sąsiednie obiekty). 

 

, 

rozpoczęciem  

przetłaczania gazu na 

froncie, 

 instalacja zraszaczowa, 

 system detekcji gazu i 

sygnalizacji 

przekroczenia 

określonych poziomów 

DGW (określona 

procedura 

wykonywania przy 

przekroczeniu 

określonych stężeń 

progowych A, B), 

 zakaz używania 

otwartego ognia na 

terenie Zakładu, 

 sygnalizacja 

przepełnienia zbiornika, 

 gaśnice przenośne i 

przewoźne, 

 zakaz rozładunku w 

czasie burzy , 

 procedury ADR dot . 

bezpieczeństwa 

transportu i 

rozładunku SN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 
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Arkusz PHA dla obszaru II 

 

 

 

OBSZAR 

 

CZYNNOŚĆ, ETAP 

PROCESU, 

ELEMENTY 

INSTALACJI 

 

 

ZAGROŻENIE 

 

 

PRZYCZYNY AWARII 

 

 
SKUTKI 

 

ZASTOSOWANE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

RYZYKO 
PROPONOWANE 

ŚRODKI 

ZAPOBIEGAWCZE P 

 

S R 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Pompownia 

technologiczna 

 

 

 

 

 

 

 

Uwolnienie 

substancji 

skrajnie 

łatwopalnej 

(mieszaniny  

gazu 

skroplonego 

propan - 

butan lub 

propan). 

 

 

 

 

 

 

Rozszczelnienie na 

uszczelnieniu pompy do fazy 

ciekłej. 

 
 
 

 uwolnienie się 

niewielkich ilości gazu 

tworzących krótkotrwałą 

atmosferę wybuchową, 

 powstanie parującego 

rozlewiska skroplonego 

gazu, 

 powstanie 

przemieszczającej się 

chmury gazu, 

 tworzenie się w 

zagłębieniach lokalnych/ 

technologicznych 

obszarów występowania 

gazu w mieszaninie z 

powietrzem o stężeniu 

wybuchowym, 

 niekontrolowany wypływ 

dwufazowy, 

 wybuch UVCE 

 zawory 
bezpieczeństwa, 

 zawory nadmiarowe, 

 system detekcji 

stężeń gazu, 

 instalacja uziemiająca, 

 odcięcie rurociągów 
 technologicznych w 

przypadku awarii, 

zabezpieczenie przed 

przypadkowym 

włączeniem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

monitoring 

uziemienia 
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Arkusz PHA dla obszaru III 

 

 

 

OBSZAR 

 

CZYNNOŚĆ, ETAP 

PROCESU, 

ELEMENTY 

INSTALACJI 

 

 

ZAGROŻENIE 

 

 

PRZYCZYNY AWARII 

 

 
SKUTKI 

 

ZASTOSOWANE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

RYZYKO 
PROPONOWANE 

ŚRODKI 

ZAPOBIEGAWCZE P 

 

S R 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Magazynow

anie, 

rozładunek i 

załadunek 

butli z 

gazem 

płynnym 

(sztuk 

przesyłek) 

 

 

 

 

 

 

 

Uwolnienie 

substancji 

skrajnie 

łatwopalnej 

(mieszaniny  

gazu 

skroplonego 

propan - 

butan lub 

propan). 

 

 

 

 

 

 

 błąd pracownika 

fizycznego 

obsługującego 

rozładunek 

załadunek butli z 

gazem 

 niewłaściwe 

transportowanie, 

(upadek butli) 

 uszkodzenie butli, 

(zaworu). 

 
 

 uwolnienie 

chmury gazu z 

zapłonem 

opóźnionym(wyb

uch UVCE), 

 uwolnienie i 
rozprzestrzenianie się 
chmury gazu bez 
zapłonu, 

 

 okresowe badania i 

konserwacja 

urządzeń do 

napełniania butli, 

 badania okresowe 

konserwacja butli, 

 gaśnice przenośne, 

 otwarty teren 

(naturalne 

przewietrzanie), 

 płaski teren 

 zakaz używania 

otwartego ognia na 

terenie Zakładu, 

 zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków transportu 

butli 

 inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 

 

 

 

 

 

monitoring 

uziemienia 
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Z arkusza PHA, jak również z matrycy ryzyka wynika, że dla: 

    • (I OBSZAR ZAGROŻENIA) - przy rozładunku i załadunku autocysterny częstość awarii 

przemysłowej wynosi od 10-5/ rok do 10-6/ rok. Skala przewidywanych skutków to liczne 

ciężkie urazy wśród ludności, ofiary śmiertelne wśród pracowników oraz straty materialne 

powyżej 50 mln PLN. Ryzyko w tym przypadku jest na poziomie TA w związku, z czym 

należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa, jeśli są one 

praktycznie zalecane i uzasadnione. 

    • (II OBSZAR ZAGROŻENIA) - w pomieszczeniu przepompowni/sprężarkowni gazu 

częstość awarii przemysłowej wynosi od 10-4/rok do 10-5/ rok. Skala przewidywanych 

skutków to pojedyncze urazy wśród pracowników, brak urazów wśród ludności oraz straty 

materialne do 100 tys. PLN . Ryzyko w tym przypadku jest na poziomie A w związku, 

z czym nie ma potrzeby rozpatrywania dodatkowych środków. 

    • (III OBSZAR ZAGROŻENIA) - w obszarze transportu oraz magazynowania butli ze 

skroplonym gazem częstość awarii przemysłowej, których skutki osiągają  największe   

rozmiary   wynosi od 10-3/ rok do 10-4/ rok. Skala przewidywanych skutków to pojedyncze 

urazy, możliwość krótkotrwałej hospitalizacji bez zagrożenia życia, przewidywane straty 

materialne do 100.000 PLN. W kwestii skutków zewnętrznych, istnieje możliwość 

wystąpienia powstania hałasu, odoru oraz niepokoju osób znajdujących się na zewnątrz za 

kładu . Oddziaływanie to jednak nie będzie miało charakteru długofalowego. Ryzyko w tym 

przypadku jest na poziomie TA, w związku z czym można rozważyć wprowadzenie     

dodatkowych    środków  bezpieczeństwa, jeśli są one praktycznie  zalecane i uzasadnione. 

przemysłowe. 
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8. Zasady Zapobiegania Poważnej Awarii Przemysłowej 
w Celu Poprawy Bezpieczeństwa 

 

Zasady zapobiegania awarii przemysłowej w celu poprawy bezpieczeństwa określone 

zostały w oparciu o cele główne Polityki bezpieczeństwa obowiązującej w spółce ARC-

Gas oraz omówione poniżej cele szczegółowe. 

Głównym celem działań na rzecz bezpieczeństwa w zakładzie jest: 

 zapobieganie powstawaniu stanów awaryjnych, 

 ograniczanie i likwidacja stanów awaryjnych, którym nie udało się zapobiec, 

szczególnie niedopuszczenie do powstania poważnej awarii przemysłowej. 

Osiąganie celu głównego uzyskuje się poprzez realizację celów cząstkowych 

obejmujących w szczególności: 

o utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń 

technologicznych, w tym dokonywanie systematycznych przeglądów 

i wykonywaniu niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, 

o dobór i montaż odpowiednich technicznych systemów zabezpieczeń przed 

pożarem i/lub wybuchem, 

o stały monitoring pracy instalacji, 

o opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji 

stanowiskowych bhp, jak również dokumentów zabezpieczenia stanowisk 

pracy przed wybuchem (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX), 

o prowadzenie wymaganych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed wybuchem dla 

pracowników zakładu, w tym w zakresie sposobów zapobiegania 

zagrożeniom oraz postępowania na wypadek powstania zdarzenia, 

o prowadzenie ćwiczeń na obiektach, z udziałem jednostek ratowniczo- 

gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozlewnia Gazu LPG w Lipsku objęta jest szczególnymi przepisami prawa związanymi 

z ochroną przeciwpożarową i prowadzi działania zapobiegawcze na bazie „podręcznika 

bezpieczeństwa" w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 

naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2014 

poz. 1853), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 

i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.), 

 Polskie Normy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed 

wybuchem, 

 zasady określone w przepisach, zawartych w ustawie o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227/2011, poz. 1367), konwencji ADR oraz o Dozorze 

Technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) - w związku 

z wykonywaniem transportu i przeładunku drogowego, 

ARC-GAS. stosuje w podporządkowanych lokacjach szereg środków, których zadaniem 

jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi 

zgodnie z przepisami prawa. Stanowią one elementy polityki ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska i wprowadzane są zarządzeniami Prezesa firmy jako obowiązujące 

dokumenty w przedsiębiorstwie . Należą do nich m.in.: 

 Instrukcje utrzymania ruchu, 

 Zbiór procedur technologicznych i eksploatacji, 

 Profilaktyka i wypadki, 

 Procedura szkoleń, 

 Systematyczna ocena bezpieczeństwem. 

  

Stosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki w ramach procesów modernizacyjnych 

dotyczących podnoszenia stanu bezpieczeństwa i Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem powoduje, że różnica pomiędzy hipotetycznym ryzykiem niesionym 

przez procesy a ryzykiem akceptowanym w praktyce jest niwelowana zarówno środkami 

technicznymi jak i organizacyjnymi. Najważniejszym elementem zapobiegania awariom 
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jest stosowanie ograniczeń w związku z kwalifikacją instalacji rozlewnie do stref 

zagrożonych wybuchem i stref zagrożenia pożarowego. 

9. Zasady zwalczania skutków poważnych awarii 
 
Rozlewnia gazu w Lipsku wyposażona została w urządzenia i instalacje spełniające 

wymagania przepisów w zakresie ich dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach. 

Wszystkie urządzenia podlegające badaniom Urzędu Dozoru Technicznego, przed ich 

uruchomieniem zostały poddane wymaganym badaniom odbiorowym. Zagospodarowując 

bazę oraz planując techniczne i organizacyjne systemy zabezpieczeń stosowano kryteria 

określone w przepisach bhp i ppoż. Mając powyższe na względzie w zakładzie zastosowano 

m.in. następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zwalczanie 

skutków poważnych awarii przemysłowej. 

 
9.1.  Techniczne systemy zabezpieczeń  

 

 Instalacja detekcji gazu obejmująca, stanowiska załadunku-rozładunku 

autocystern, wiatę pompowni,  halę  napełniania   i  rampę  magazynową   butli.  

System  monitoruje  stężenie  gazu w miejscach potencjalnych źródeł ich 

powstawania; 

 Instalacja wody gaśniczej ppoż. składająca się z zbiornika wody łącznej 

pojemności 190 m3 i kontenerowej pompowni wody do celów p.poż.; 

 Instalacji zraszania Zadaniem sieci zraszania jest chłodzenie cystern - ochrona 

przed nadmiernym nagrzaniem płaszcza, wzrostem ciśnienia gazu pod 

wpływem temperatury i groźbą rozerwania, gaszenie pożaru oraz 

rozpraszanie/rozbijanie fizyczne/rozcieńczanie chmur gazu. W sytuacjach 

zagrożenia (pożaru), zestaw pompowy można załączyć za pomocą przycisków 

znajdujących się w poszczególnych obiektach zlokalizowanych na terenie 

zakładu. W momencie gdy nie ma zasilania podstawowego pompy zasilane są 

z agregatu prądotwórczego. Pompy pożarowe podają wodę do suchych 

rurociągów zraszaczowych poprzez automatycznie otwierające się zawory 

kontrolno-sterujące oraz podnoszą ciśnienie w sieci hydrantowej. Każde 

włączenie systemu powoduje podanie wody na wszystkie obiekty. Istnieje 

jednak możliwość w trakcie prowadzenia akcji gaśniczej odcinania lub 

ponownego podania wody na poszczególne obiekty przy pomocy zdalnie 

sterowanych zaworów z centralnej sterowni i pomieszczenia ochrony; 
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 System hydrantów; 

 System sygnalizacji zagrożeń składający się z ręcznych przycisków 

przeciwpożarowych (ROP) połączonych z centralą pożarową, zbicie przycisku 

ROP aktywuje wyjścia alarmowe centrali, które powodują uruchomienie pomp 

pożarowych; 

 System wyłączeń awaryjnych składający się z awaryjnych przycisków 

grzybkowych zlokalizowanych na terenie zakładu na stanowiskach 

przeładunkowych i hali napełniani. Stan przycisków kontrolowany jest przez 

sterownik, który po zbiciu przycisku wyłącza napięcie na części technologicznej 

zakładu, z jednoczesnym podtrzymaniem działania systemów bezpieczeństwa; 

 Łączność telefoniczna z Komendą PSP; 

 Całodobowa ochrona. Kontrola wjazdu na zakład prowadzona jest przez 

koncesjonowaną agencję ochrony. Nadzór nad terenem zakładu prowadzony jest 

za pomocą systemu monitoringu kamer przemysłowych. 

 

9.2. Zabezpieczenie organizacyjne 

 
Teren Zakładu wyposażony jest w następujące organizacyjne systemy zabezpieczeń: 

 całodobowe dozorowanie terenu Zakładu przez pracowników służby ochrony, 

 kontrolowanie urządzeń monitorujących ewentualne wycieku gazu, 

 poddawanie badaniom szczelności zbiorników i rurociągów zgodnie z przepisami, 

 okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych, uziemiających 

i odgromowych, 

 okresowe przeglądy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

 poddawanie kontroli stanu technicznego raz do roku zaworów bezpieczeństwa, 

 zakaz palenia i używania otwartego ognia, 

 zakaz używania telefonów komórkowych na terenie zakładu, 

 realizowanie przez osoby uprawnione wymaganych prawem szkoleń bhp i ppoż., 

 ograniczenia i nadzór nad ruchem pojazdów na terenie Zakładu, 

 procedury i dokumentacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych w tym: 

 dokumentacje urządzeń podległych Dozorowi Technicznemu, 

 karty charakterystyk skroplonych gazów skrajnie łatwopalnych, 

 dokumentacje techniczne oprzyrządowania, 

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
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 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności na 

stanowiskach pracy 

 instrukcje stanowiskowe. 
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10.     Określenie sposobów ograniczenia skutków awarii 
przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej 
zaistnienia 

 
Zasady zwalczania skutków poważnych awarii na terenie Rozlewni Gazu w Lipsku 

szczegółowo określone zostały w PZA jak również w innych obowiązujących procedurach 

operacyjnych. Wykaz najistotniejszych dokumentów w aspekcie omawianego zagadnienia 

zestawiono poniżej: 

 

 Instrukcja Alarmowa 

 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 

 Instrukcja obsługi Systemów Bezpieczeństwa - Pracownicy Ochrony 

 Instrukcja Obsługi Systemu Wyłączeń Awaryjnych 

 
W przypadku powstania zdarzenia mogącego powodować niebezpieczeństwo poważnej 

awarii przemysłowej główne działania ratownicze będą musiały być prowadzone przez: 

 ekipę techniczną składająca się z odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych 

do podjęcia i prowadzenia działań ratowniczych pracowników działu 

operacyjnego, 

 służby zewnętrzne, głównie jednostki ratowniczo - gaśnicze Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

W przypadku wystąpienia awarii podejmowane są działania określone na schemacie 

blokowym (poniżej). 
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W sieci alarmowania telefonicznego poza osobami funkcyjnymi Rozlewni Gazu LPG 

w Lipsku przewidziano łączność ze służbami zewnętrznymi, ujętymi w planie działań 

ratowniczych oraz odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji na terenie właściwości tj .: 

 

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku; 

 Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie; 

 Inspekcją Ochrony Środowiska. 

Ustalone zostały ogólne zasady organizacji akcji ratowniczej i tak: 

 W zależności od momentu, w którym wystąpiła sytuacja zagrożenia - 

Kierownikiem działań ratowniczych przed przybyciem jednostek PSP powinien 

być: 

 Kierownik Rozlewni, 

 Inspektor BHP, 

 Członek Ekipy Technicznej, 
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 Dowodzący akcją posiada uprawnienia wzywania jednostek i służb 

zewnętrznych, 

 Dowódca akcji ratowniczej ze strony PSP przejmuje dowodzenie na terenie 

zakładu. 

 
O zdarzeniu noszącym znamiona awarii poinformowane zostaną podmioty 
wyszczególnione w poniższej tabeli. 
 
 

Podmiot Telefon kontaktowy 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku 
Partyzantów 3, 27-300 Lipsko 

112 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa 

22 651 06 60 

Policja 112 

Pogotowie Ratunkowe 112 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lipsku 48 378 00 48 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Warszawie ul. plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

tel. 22 595 13 05,  

22 595 13 00 

fax. 22 620 19 40, 

 22 695 63 53 

 
Ponadto w skład systemu alarmowania wchodzi instalacja wykrywania stężeń 
niebezpiecznych gazu wyposażona w sygnalizatory optyczne i akustyczne rozlokowane na 
terenie Zakładu. 
 

10.1.  Sposób postępowania pracowników Zakładu w przypadku ogłoszenia alarmu 

o poważnej awarii przemysłowej 

 

Personel Rozlewni Wykonywane czynności 

Każdy pracownik, który 
zauważył zagrożenie  

 Zaalarmowanie o niebezpieczeństwie dostępnymi środkami np. głosem 
wszystkich współpracowników; 

 Zabezpieczenie swojego miejsce pracy (zabezpieczenie maszyny, zamknięcie 
zaworów); 

 Udzielenie pomocy poszkodowanym lub zagrożonym (ewakuacja 
z zagrożonego miejsca); 

 Zawiadomienie o zdarzeniu dostępnymi środkami przełożonego lub osobę go 
zastępującego, oraz  Państwową Straż Pożarną; 

 Odłączenie dopływu energii elektrycznej w instalacjach 
elektroenergetycznych, jeżeli to może mieć wpływ na przebieg akcji 
ratowniczej lub bezpieczeństwo ludzi; 
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Personel Rozlewni Wykonywane czynności 

 Przystąpienie do gaszenia pożaru dostępnym sprzętem i środkami; 

 Ścisłe wykonywanie dyspozycji organizującego i kierującego akcją ratowniczo-
gaśniczą. 

Pracownicy znajdujący się 
w pobliżu miejsca awarii 

W miarę możliwości ograniczanie skutków awarii w drodze minimalizowania 
niekontrolowanego wycieku gazu poprzez: 

 uruchomienie instalacji zraszaczowej na wszystkich obiektach 
wciskając przycisk ROP; 

 zamknięcie zdalnie sterowanych pneumatycznie zaworów kulowych 
pod zbiornikami gazu (ręcznymi zaworami lub za pomocą przycisków 
awaryjnych ESD) 
System wyłączeń awaryjnych rozlewni (ESD – Emergency Shut Down) 
składa się z awaryjnych przycisków grzybkowych zlokalizowanych na 
stanowiskach przeładunkowych i hali napełniania.  

 zamknięcie zaworów zamykających zainstalowane na zbiornikach oraz 
rurociągach (zaworami sekcyjnymi lub głównym zaworem ręcznym lub 
za pomocą przycisków awaryjnych ESD). 

Członkowie Ekipy 
technicznej/inni 
pracownicy rolzewni 
wskazani przez 
Kierujacego działaniami 
ratowniczymi z ramienia 
Rozlewni 

Udzielanie pomocy oraz informacji (dot. rozmieszczenia instalacji, obiektów, 
zaworów odcinających, etc.) niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych 
przybyłym na miejsce służbom ratowniczym (PSP, Pogotowie Ratunkowe, 
Policja, etc.). 

Wykonywanie innych poleceń Kierującego Działaniem Ratowniczym z ramienia 
PSP, Policji. 

Kierownictwo Zakładu Kierowanie działaniem ratowniczym do czasu przybycia służb ratowniczych. 

Udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy Kierującemu Działaniem Ratowniczym 
z ramienia PSP w zakresie ograniczania i usuwania skutków awarii przemysłowej.  

 
 
10.2. Sposób organizacji i prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia 

 

Ewakuacja pracowników Zakładu i innych osób z terenu rozlewni wymagana jest: 

 po zadziałaniu sygnalizacji alarmu pożarowego - po zadziałaniu systemu 

sygnalizacji pożaru i po zadziałaniu podsystemu wykrywania pożarów; 

 po zadziałaniu sygnalizacji alarmowej po załączeniu podsystemu wyłączeń 

awaryjnych rozlewni (ESD) lub po zadziałaniu podsystemu eksplozymetrycznego 

- po przekroczeniu poziomu alarmowego 50% DGW.  

 
Pracownicy po usłyszeniu sygnału alarmowego udają się natychmiast w wyznaczone 

miejsce zbiórki. Akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią kierownik komórki 

organizacyjnej, na terenie której doszło  do awarii lub osoba działająca w jego imieniu przy 
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pomocy pracowników dozoru średniego. Kierowanie akcją przez wymienione osoby 

odbywa się do czasu przybycia jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 

Pożarnej. Po przyjęciu informacji o awarii sprawdza, które czynności alarmowania zostały 

wykonane, nakazuje wykonanie czynności pozostałych. Wyznacza miejsce, z którego 

kieruje akcją ratowniczą oraz miejsce udzielenia pierwszej pomocy. Wskazuje miejsce 

zbiórki i kierunek ewakuacji. Równocześnie zarządza akcję ewakuacyjną lub jej 

kontynuowanie, gdy akcja została rozpoczęta samorzutnie. Ze względu na prawdopodobną 

emisję substancji toksycznych, należy pamiętać, że w czasie ewakuacji obowiązują zasady: 

 miejsca pracy opuszczać prostopadle do kierunku wiatru, 

 w przypadku emisji produktów naftowych najpierw ewakuować za strefy 

zagrożenia wybuchowego, śmiertelnego oraz najniższych kondygnacji, piwnic, 

 nie wchodzić do zagłębień terenowych, 

 w razie zagrożenia kierować się w miejsca zbiórki oznakowane tablicami koloru 

zielonego. 

 
Dla uniknięcia lub zmniejszenia niebezpieczeństwa w czasie prowadzenia akcji 

ratowniczej należy stosować następujące zasady: 

 działać z największą rozwagą i ostrożnością, zwłaszcza przy przeprowadzaniu 

rozpoznania, 

 wykorzystywać wszelkie dostępne zasłony, ochrony naturalne i sztuczne, 

 nie wprowadzać ludzi do wnętrza bezpośrednio zagrożonych obiektów, 

 zapewnić pomoc medyczno – sanitarną, 

 wyłączyć dopływ prądu do obiektów i miejsc zagrożonych pożarem, 

 ostrożnie otwierać drzwi i okna pomieszczeń, w których mogą występować pary 

i gazy, 

 odciąć za pomocą zaworów i zasuw wypływ produktów, 

 przenieść w bezpieczne miejsce zagrożone przenośne zbiorniki, 

 chłodzić zbiorniki zagrożone przez zraszanie ich powierzchni, 

 nie dopuszczać do przenikania produktów chemicznych i ich par czy gazów do 

przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych itp.  

 stale kontrolować poziom stężeń toksycznych i wybuchowych, 

 pojazdy i sprzęt silnikowy ustawiać poza strefą zagrożenia wybuchem, 

 przy wypadkach na drogach komunikacyjnych starać się wyłączyć dopływ 

zasilania  
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od akumulatorów pojazdów uszkodzonych oraz natychmiast usuwać rozbite lub 

uszkodzone pojazdy, 

 ludzi, którzy zostali zmoczeni lub oblani ciekłymi, niebezpiecznymi produktami 

chemicznymi natychmiast wyłączyć z akcji, 

 każdą czynność ratowniczą wykonywać siłami co najmniej dwóch ratowników, 

wzajemnie się ubezpieczających. 

 

10.3. Działania ograniczające skutki poważnej awarii przemysłowej, w tym - gdy 

istnieje taka możliwość - zwiększenie ciśnienia w wewnątrzzakładowej sieci 

wodociągowej stanowiącej źródło wody do celów przeciwpożarowych 

 
Na stanowiskach przeładunkowych autocystern:  
 
W podanych niżej przypadkach należy przerwać operacje opróżniania/napełniania 

autocysterny i dokonać wyłączenia urządzeń (pomp gazowych, sprężarek gazowych) 

i instalacji N-O wyłącznikiem awaryjnym „STOP”: 

 zanik /brak/ dopływu gazu płynnego, 

 uszkodzenie armatury (lub uszczelki), 

 uszkodzenie autocysterny, 

 nieszczelność w instalacji technologicznej - rurowej (stałej), 

 nieszczelność w przewodach elastycznych, 

 brak dopływu prądu do sprężarki par gazu, 

 burza z wyładowaniami atmosferycznymi.  

W każdym przypadku powstania awaryjnego wycieku /wypływu/wyrzutu gazu z instalacji 

technologicznych należy: 

 wcisnąć przycisk – awaryjnego wyłączenia lub zaciągnąć linkę wyłącznika 

awaryjnego, 

 zamknąć zawory na autocysternach (wcisnąć przycisk awaryjny na 

autocysternie), 

 opuścić stanowisko pracy i udać się na miejsce zbiórki po ewakuacji, a następnie 

pod nadzorem kierownika lub specjalisty ds. operacyjnych powrócić na miejsce 

awarii, dokonać rozpoznania miejsca awarii oraz przystąpić do usunięcia 

awaryjnego wypływu gazu: 

 miejsce awaryjnego wypływu odciąć dwoma najbliższymi zaworami, w celu 

ograniczenia ilości gazu, który przedostać się może do otoczenia, a ponadto: 
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 przy nieszczelności rurociągu (np. pęknięciu) założyć opaskę uszczelniającą na 

miejsce pęknięcia, 

 przy nieszczelności w połączeniu-kołnierzowym, dokręcić śruby mocujące, 

 przy nieszczelności przy wężach elastycznych, zagiąć węże, 

 przy nieszczelności zaworów odcinających, zamontować przeciwkołnierze na 

końcówki instalacji, 

 przy nieszczelności zaworu odcinającego dokręcić jego dławicę. 

W przypadku awaryjnego wzrostu ciśnienia w rurociągach technologicznych, w trakcie 

operacji przeładunkowych i wypływu z zaworów hydrostatycznych, należy wyłączyć 

sprężarkę i pompę gazową wyłącznikiem awaryjnym „STOP” na stanowiskach 

przeładunkowych oraz zamknąć zawory na autocysternie (wyłącznikiem awaryjnym na 

autocysternie).  

Zawór hydrostatyczny działa aż do chwili obniżenia ciśnienia poniżej wartości nastawy 

(ok. 2,5 MPa). Zadziałanie tego typu zaworu przy pracy pompy/sprężarki gazowej może 

być związane z zamknięciem któregoś z zaworów w ciągu technologicznym (konieczność 

sprawdzenia całego ciągu). Krótkotrwały wypływ gazu z zaworu hydrostatycznego może 

być spowodowany nadmiernym wzrostem ciśnienia spowodowany wzrostem temperatury 

i jest to stan naturalny. 

W przypadku nie zaprzestania awaryjnego wypływu z zaworu hydrostatycznego (z powodu 

zablokowania/zamarznięcia / zanieczyszczenia gniazda tego zaworu), należy:  

 wcisnąć przycisk ESD lub zaciągnąć linkę wyłącznika awaryjnego ESD, 

 zamknąć zawory na autocysternach (wcisnąć przycisk awaryjny na 

autocysternie) 

 opuścić stanowisko pracy i udać się na miejsce zbiórki po ewakuacji, 

a następnie pod nadzorem kierownika rozlewni lub specjalisty ds. operacyjnych powrócić 

na miejsce awarii, dokonać rozpoznania miejsca awarii oraz przystąpić do usunięcia 

awaryjnego wypływu gazu z zaworu hydrostatycznego: 

 miejsce awaryjnego wypływu odciąć dwoma najbliższymi zaworami, w celu 

ograniczenia ilości gazu, który przedostać się może do otoczenia, 

Przy pożarach instalacji oraz dużych awariach wypływowych gazu (przy intensywnym 

wycieku gazu) należy: 

 wcisnąć przycisk ROP i ogłosić alarm pożarowy, 

 opuścić stanowisko pracy i udać się na miejsce zbiorki (po ewakuacji),  

 zawiadomić Państwową Straż Pożarną, 
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 powrócić na miejsce awarii i pod nadzorem kierownika rozlewni rozpoznać 

zagrożenie oraz przystąpić do zatrzymania wypływu gazu,  

 (w przypadku nie załączenia się w trybie automatycznym instalacji 

zraszaczowych należy niezwłocznie przejść do pompowni ppoż. i załączyć 

„ręcznie” instalacje/linie zraszaczowe na zbiorniki gazowe i na stanowiska 

przeładunkowe), 

 w momencie, gdy płomień palącego się gazu straci na intensywności, palący się 

gaz można zagasić podręcznym sprzętem gaśniczym i w dalszym ciągu schładzać 

wodą. Należy pamiętać, że zagaszenie palącego się gazu bez zatrzymania 

wypływu gazu doprowadzi do powstania mieszaniny wybuchowej i wybuchu od 

nagrzanych powierzchni. 

Przy jakichkolwiek awariach w obrębie frontu załadunkowego/rozładunkowego, 

należy każdorazowo powiadomić kierownictwo Zakładu, a o zaistniałych okolicznościach 

uzasadniających podjęcie decyzji o awaryjnym przerwaniu prac przeładunkowych, 

powinien być dokonany odpowiedni wpis do książki eksploatacji technologicznej frontu. 

Bezwzględnego zatrzymania eksploatacji stanowiska należy dokonać w przypadku 

ogłoszenia alarmu nakazującego ewakuację załogi zakładu. 

 
W parku zbiorników magazynowych: 
 
Możliwości awarii zbiornika, przy jego wielu zabezpieczeniach są praktycznie znikome. 

Sprowadzają się one w zasadzie do wymiany uszczelek przy osprzęcie zbiorników. Stanem 

awaryjnym jest stwierdzenie wycieku gazu ze zbiornika przed zaworem zaporowym. 

Należy wtedy szybko opróżnić zbiornik z gazu, przelewając gaz do drugiego zbiornika 

o mniejszym napełnieniu. Zrealizować to można przez otwarcie zaworów na króćcach 

poboru fazy ciekłej na zbiorniku opróżnianym i na zbiorniku napełnianym oraz połączenie 

przestrzeni gazowych obu zbiorników przez otworzenie zaworów na króćcach fazy 

gazowej. Nastąpi wtedy grawitacyjne wyrównanie się poziomu cieczy w tych zbiornikach. 

Operacja ta będzie możliwa o ile nieszczelność w zbiorniku nie będzie powodować zbyt 

dużego obniżenia ciśnienia. W razie braku możliwości przelania fazy ciekłej ze zbiornika 

nieszczelnego metodą grawitacyjną, do przelewania gazu płynnego należy użyć pompy. Ze 

zbiornika nieszczelnego należy pobrać gaz płynny i poprzez przelew (by-pass) skierować 

go do drugiego zbiornika. O ile istnieje możliwość, w stanach awaryjnych należy 

przetłaczać nadmiar gazu ze zbiornika do autocysterny. 
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Postepowanie na wypadek awarii 
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10.4. Stosowanie urządzeń i instalacji zabezpieczających procesy technologiczne 

 
W czasie normalnej pracy instalacji technologicznych mają zastosowanie urządzenia 

zabezpieczające proces technologiczny (zawory nadmiarowe pomp, zawory 

bezpieczeństwa na zbiornikach, aktywny system zabezpieczający przed przepełnieniem 

zbiornika, zawory hydrostatyczne na rurociągach, złącza zrywalne (złacza awaryjnego 

rozłączenia) z samoczynnym zamknięciem wypływu gazu w razie zerwania węża na 

wszystkich wężach przeładunkowych, aktywny system kontroli uziemień na stanowiskach 

przeładunkowych, urządzenia zabezpieczające sprężarkę - niskie ciśnienie oleju, niskie 

I wysokie ciśnienie gazu) działające automatycznie bez powstania stanu awaryjnego.  

W zakładzie prowadzona jest dokumentacja techniczna dla procesów technologicznych 

i stanowisk pracy w celu ułatwienia dostępu do informacji z zakresu technologii 

i warunków prowadzenia procesów oraz umożliwienia analizy prawidłowości przebiegu 

i działania w przypadku odstępstw od norm jakościowych i stanów zaburzeń 

technologicznych i awarii. 

Zasadniczym elementem monitorowania niebezpiecznych stężeń jest system wyłączeń 

awaryjnych składający się z awaryjnych przycisków grzybkowych zlokalizowanych na 

terenie zakładu na stanowiskach przeładunkowych i hali napełniani. Stan przycisków 

kontrolowany jest przez sterownik, który po zbiciu przycisku wyłącza napięcie na części 

technologicznej zakładu, z jednoczesnym podtrzymaniem działania systemów 

bezpieczeństwa. Ponadto w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instalacji 

technologicznych, urządzeń oraz bezpiecznego przebiegu wszelkiego rodzaju procesów 

zakładzie opracowane zostały szczegółowe procedury i instrukcje. 

 

10.5.   Schemat systemu ostrzegania osób znajdujących się na terenie Zakładu i innych 

podmiotów o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej. 

 Alarmowanie o awarii odbywa się poprzez uruchomienie ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych (ROP), które powoduje pojawienie się informacji o pożarze lub awarii 

na terenie rozlewni i powiadomienie osób funkcyjnych zakładu na telefony 

komórkowe lub telefonicznie na wewnętrzny numer alarmowy 998. 

 Zakład prowadzi całodobowy dyżur połączony z monitoringiem instalacji 

alarmowania przez ROP. Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) rozmieszczone 
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zostały w całym kompleksie obiektów rozlewni, w miejscach ogólnodostępnych.  

 Zakład posiada rozbudowaną wewnętrzną sieć telefoniczną umożliwiającą 

połączenia telefoniczne za pomocą, których można przekazywać informację 

pomiędzy wydziałami i pozostałymi komórkami organizacyjnymi. 

 Osoby znajdujące się w obrębie stanowisk przeładunkowych gazu, przy 

zbiornikach gazu lub też w magazynie butli z gazem, w momencie postania awarii 

zostaną ostrzeżone i zaalarmowane.  

 Po zadziałaniu urządzeń detekcji gazu tj. buczkami i pulsującymi światłami oraz 

sygnałem syreny znajdującej się obok budynku biurowo warsztatowego. 

Pracownicy po usłyszeniu sygnału alarmowego udają się natychmiast 

w wyznaczone miejsce zbiórki. 
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11. System Zarządzania Bezpieczeństwem. 

 
System Zarzadzania Bezpieczeństwem stanowi integralną cześć Programu 

Zapobiegania Awariom, gdyż jest elementem ogólnego systemu zarządzania zakładem 

oraz uwzględnia zagrożenia awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie 

oraz jest oparty na ocenie ryzyka uwzględnionej w w/w PZA.  

System ten oparty jest o zasady służące skutecznemu zapobieganiu awariom 

i przeciwdziałaniu ich potencjalnym skutkom, do których zaliczyć można m.in.: 

 przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, 

 respektowanie krajowych standardów bezpieczeństwa, czyli zastosowanie 

akceptowanych praktyk inżynierskich w postaci wykorzystywania 

odpowiednich norm oraz wymagań technicznych i organizacyjnych (zasada 

dobrej praktyki inżynierskiej), 

 zapewnienie pełnej szczelności mechanicznej poprzez pewność budowy 

i konstrukcji, umożliwiające prowadzenie procesu w ustalonych, bezpiecznych 

granicach parametrów operacyjnych, 

 zapewnienie pełnej sprawności mechanicznej zgodnie z przyjętym projektem do 

wszystkich urządzeń technologicznych i zabezpieczeniowych (zasada 

integralności mechanicznej), 

 stosownie wielowarstwowych środków bezpieczeństwa, które zwykle składają się 

z warstwy zapobiegania uwolnieniom substancji niebezpiecznych, warstwy 

ochrony przed skutkami takich uwolnień i warstwy przeciwdziałania, 

minimalizującej wielkość strat wskutek tych uwolnień, czyli systemów 

tworzących niezależne, szeregowo działające systemy zabezpieczeń, 

 monitorowanie wszystkich niepożądanych wycieków niebezpiecznych substancji 

i minimalizację ich skutków, 

 identyfikację i eliminację źródeł zapłonu oraz dobór właściwych urządzeń 

i działań organizacyjnych dla ich kontroli, 

 obowiązkową kontrolę wszystkich urządzeń technicznych oraz systemów 

bezpieczeństwa i ochrony, dla potwierdzenia zgodności budowy z odpowiednimi 

normami (powinny one spełniać wymogi certyfikacji upoważnionych instytucji 

w zakresie ustalonym przez krajowe unormowania), 

 zachowanie priorytetu dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy jako 
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decydującego kryterium przy podejmowaniu działań zakładu, 

 doskonalenie metod oceny ryzyka zawodowego i procesowego w celu 

rozpoznawania zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych, ustalenia częstości ich 

występowania oraz skutków dla ludzi i otoczenia. 

W ramach tych działań zapobiegających powstaniu sytuacji awaryjnych i katastrof 
prowadzone są m.in.: 

 okresowe przeglądy maszyn, urządzeń, instalacji, okresowe kontrole obiektów, 

budowli i budynków, 

 kontrole stanu technicznego i badania instalacji elektrycznych i odgromowych, 

udokumentowane protokołami z przeprowadzonych przeglądów i badań, 

 aktualizacje istniejących dokumentów wymaganych Prawem ochrony 

środowiska: Zgłoszenie Zakładu, Program Zapobiegania Awariom, System 

Zarządzania Bezpieczeństwem, 

 aktualizacje dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem, 

 analizy Programu Zapobiegania Awariom, Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem, 

 analizy ryzyka zawodowego pracowników, 

 opracowanie planu rozmieszczenia środków zapobiegania awariom w zakładzie, 

 szkolenia pracowników w zakresie postępowania na wypadek awarii lub 

katastrofy w oparciu o PZA oraz program szkoleń, 

 monitoring obszarów, w których występują znaczące zagrożenia w oparciu 

o instrukcje, wyniki pomiarów, protokoły z badań prób i szczelności instalacji 

itp.; 

 remonty, konserwacje, budowa, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji 

oraz instalacja urządzeń do monitorowania i alarmowania sytuacji mogących 

spowodować awarie, 

 utrzymywanie stałego porządku na terenie zakładu, 

 wdrażanie do PZA i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wniosków ze zdarzeń 

i awarii, przeprowadzanych ćwiczeń oraz analiz ryzyka pracowników, 

 wypełnianie obowiązków i postępowanie zgodnie z warunkami pozwoleń 

wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz decyzji na 

wytwarzanie odpadów oraz aktualizacje pozwoleń w przypadku zmian lub 

kończenia się ich ważności. 
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12. Określenie częstotliwości przeprowadzania analiz 
programu zapobiegania awariom w celu oceny jego 
aktualności i skuteczności 

 
 

Program Zapobiegania Awariom Rozlewni Gazu w Lipsku związany jest z realizacją 

polityki środowiskowej w Arc-Gas Sp. Z o.o. a w szczególności jest analizowany 

i aktualizowany tak, aby: 

 był odpowiedni do charakteru i skali aspektów środowiskowych, 

 realizował ciągłą poprawę zapobiegania awariom, 

 realizował zasady, przepisy i akty prawne aktualnie obowiązujące, 

 weryfikował cele i zadania środowiskowe, 

 był udokumentowany, 

 był dostępny dla pracowników. 

Analizy i kontrola programu będą realizowane z niezbędną częstotliwością wynikającą 

z następujących uwarunkowań: 

 w przypadku  wystąpienia  poważnej  awarii przemysłowej  na bazie  wniosków  

wynikających z analizy zdarzenia i jego skutków, 

 corocznie na bazie aktualizacji rocznej wykazu rodzaju, kategorii i ilości 

substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie rozlewni, 

 co najmniej raz na rok na bazie wyników przeprowadzonych kontroli 

zewnętrznych przez organy Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

 każdorazowo przed przeprowadzeniem zmian w ruchu rozlewni mogących mieć 

wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, 

 każdorazowo w przypadku wniesienia przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej sprzeciwu w drodze decyzji w stosunku do 

przedstawionego Programu Zapobiegania Awariom, 

 zmian w systemie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska, 

 

Program Zapobiegania Awariom podlega zmianom, jeżeli potrzebę zmiany 

uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu 

naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych. Program 

Zapobiegania Awariom podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym 

zmianom. 
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Karta aktualizacji planu  
 
 

 

Lp. 

 

Aktualizacja / przegląd 

(czego dotyczy, nr strony, krótki opis) 

Data 

aktualizacji  

przeglądu 

Imię i nazwisko osoby 

przeprowadzającej 

aktualizację/przegląd 
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