
Na podstawie art. 261 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska
(Oz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zrn) Baltchem S.A. Zaklady Chemiczne w Szczecinie zostal
zobowiazany do dostarczenia informacji na temat srodkow bezpieczenstwa i sposobow
postepowania w przypadku wystapienia powaznych awarii jednostkom organizacyjnym
systemu oswiaty i pomocy spolecznej, zakladom opieki zdrowotnej oraz okreslonym w
wykazie zamieszczonym w wewnetrznym planie operacyjno-ratowniczym zakladu, 0 ktorym
mowa wart. 260 ust. 1 oraz innym podmiotom i instytucjom sluzacym spoleczenstwu, ktore
mega zostac dotkniete skutkami takich awarii, oraz udostepniania tych informacji
spoleczenstwu.
1.Oznaczenie prowadzqcego zaklad oraz adres zakladu,
Nazwa zakladu:
Baltchem S.A. Zaklady Chemiczne w Szczecinie
70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujota 9 .
tel. (91) 462 4342, fax (91) 462 4351
e-mail: biuro@baltchem.com.pl
www.baltchem.com.pl
2. Wskazanie osoby przekazujacej informaeje,
spec. ds. ppoz. tel. (091) 4624342
3. Oswiadczenie, ze zaklad podlega przepisom dotyezacym zaklad6w duzego ryzyka wystapienia
awarii.
Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska
(Oz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm) i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia
2006 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie rodzaj6w i ilosci substancji niebezpiecznych, kt6rych
znajdowanie sie w zakladzie decyduje 0 zaliczeniu go do zakladu 0 zwiekszonym ryzyku alba zakladu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Oz.U.2006 or 30 poz. 208) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac plany operacyjno-ratownicze (Oz. U. 2003 m131, poz. 1219,
ze zrn.), Baltchem S.A Zaklady Chemiczne w Szczecinie zostal zaliczony do zaklad6w 0 duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej. W zwiazku z powyzszym zostaly opracowane
dokumenty i wykonane procedury wynikaiace z przepis6w ustawy Prawo ochrony srodowiska i akt6w
wykonawczych do tej ustawy:
- Zgloszenie Baltchem S.A Zaklady Chemiczne w Szczecinie jako zakladu duzego ryzyka,
- Program zapobiegania powaznym awariom,
- Raport 0 bezpieczeristwie,
- Wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy.
4. Zakres dzialalnosci prowadzonej w zakladzie.
Przedmiotem dzialalnosci Baltchem S.A Zaklady Chemiczne w Szczecinie jest:
- magazynowanie produkt6w ropopochodnych klasy I, II, III i pozaklasowych,
- przeladunki ladowe produkt6w ropopochodnych za pomoca urzadzen wlasnych,
- przeladunek produkt6w ropopochodnych w relacji zbiornikowiec - zbiorniki magazynowe

lub zbiornikowiec cysterny kolejowe,
- przeladunek produkt6w ropopochodnych w relacji zbiorniki magazynowe - cysterny
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kolejowe lub autocystemy,
magazynowanie alkoholu metylowego (metanolu) klasy I,
przeladunek ladowy alkoholu metylowego za pomoca urzadzen wlasnych,
przeladunek alkoholu metylowego w relacji zbiomikowiec - zbiornik magazynowy lub
zbiomikowiec - cystemy kolejowe,
przeladunek alkoholu metylowego w relacji zbiornik magazynowy - cystemy kolejowe lub
autocystemy,
przeladunek, magazynowanie, skladowanie technicznych olejow roslinnych oraz melasy.

5. Rodzaje substancji niebezpiecznych wystepujqcych na terenie Baltchem S.A Zaldady
Chemiczne w Szczecinie oraz ich charakterystyka.

Metanol- ciecz palna silnie trujaca dzialajaca toksycznie na drogi oddechowe.
Produktu ropopochodne (benzyna, oleje napedowe) - ciecze palne,
6. Srodki zapobiegawcze i dzialania, kt6re bfd~ podjete w przypadku wystapienia awarii.
Zarzad Baltchem S.A Zaklady Chemiczne w Szczecinie jest swiadomy spoczywajacej na nim
odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo w zakladzie oraz w jego otoczeniu. Kierownictwo zakladu
zdaiac sobie sprawe ze zwiekszonego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemyslowej
spowodowanego zgromadzeniem na terenie zakladu duzych ilosci substancji niebezpiecznych,
prowadzi dzialania maiace na celu maksymalne ograniczenie prawdopodobienstwa jej wystapienia,
Realizacja cel6w zwiazanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutk6w ewentualnych awarii
przemyslowych, przeklada sie na podejmowanie dzialan organizacyjnych i technicznych, majacych na
celu ograniczenie do minimum ryzyka i zagrozen zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia,
W zakladzie przywiazuje sie duza wage do dzialan poswieconych osiagnieciu wysokich standard6w
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, realizowanych proces6w technologicznych, a takze ochrony
srodowiska naturalnego. Celem nadrzednym w dzialalnosci zakladu jest zapobieganie powstawaniu
zdarzen, kt6re moga prowadzic do wystapienia niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy instalacji,
a w konsekwencji do powstania powaznej awarii przemyslowej, takiej jak pow czy wybuch.
W zwiazku z powyzszym, wystapienie powaznej awarii potencjalnie istnieje, jednak jest ono
zminimalizowane poprzez dzialania organizacyjno--techniczne. Technologie magazynowania
i przeladunku substancji niebezpiecznych sa dobrze znane od wielu lat, a zaloga legitymuje sie duzym
doswiadczeniem zawodowym. Ponadto procesy technologiczne w zakladzie oraz poprawnosc
wywiazywania sie z obowiazkow prowadzacego Zaklad Duzego Ryzyka podlega stalemu nadzorowi,
prowadzonym przez Panstwowa Straz Pozarna oraz Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
Baltchem S.A Zaklady Chemiczne w Szczecinie w celu realizacji art. 261 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm):
1) Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat srodkow

bezpieczenstwa i sposobu postepowania w przypadku wystapienia powaznych awarii jednostkom
wymienionym w art. 261 ust. 5.

2) Udostepnia niniejsza informacje na stronie internetowej zakladu:
http://baltchem.com.pl/strona-glownalo- firmie/informacje-srodowiskowe w postaci:
"Instrukcja postepowania mieszkancow na wypadek wystapienia powaznej awarii przemyslowej
na terenie terminalu przeladunkowego"

3) Oglasza informacje 0 zakladzie duzego Ryzyka (ZDR) w siedzibie zakladu - poprzez
zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Spolki,

4) Poddaje weryfikacji informacje co najmniej raz na 3 lata i kazdorazowo w przypadku dokonania
zmian 0 kt6rych mowa wart. 257 ust.l.

5) Przekazuje informacje Prezydentowi Miasta Szczecina.
6) Corocznie przekazuje Komendantowi Wojew6dzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej oraz

Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska wykaz zawierajacy dane 0 rodzaju, kategorii
i ilosci substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie zakladu wg stanu na dzieii
31 grudnia w terminie do konca stycznia roku nastepnego.
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INFORMACJA DLA MIESZKANC<)W
SPOSOB POWIADAMIANIA I ALARMOW ANIA MIESZKANC6W NA WYPADEK

AWARII LUB POZARU
W przypadku awarii lub pozaru lub realnej mozliwosci ich wystapienia, ludnosc bedzie alarmowana
za pomoca;
- urzadzeri naglasniajacych na samochodach Policji, Strazy Pozarnej, Strazy Miejskiej
- ogloszeniu sygnalu alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego

7. Procedury powiadamiania ludnosci i wlasciwych organ6w administracji 0 zagrozeniu awarla
lub jej wystapieniu /wyciag z zewnetrznego planu operacyjno - ratowniczego.

W razie wystapienia awarii lub zaistnienia realnej mozliwosci jej wystapienia:
1) kazdy, kto zauwazy wystapienie awarii, jest obowiazany niezwlocznie zawiadomic 0 tym osoby

znajdujace sie w strefie zagrozenia oraz Panstwowa Straz Pozarna, Policje albo prezydenta miasta
(art.245 ustawy Prawo ochrony srodowiska) - informacje 0 zdarzeniach przyjmuje Miejskie
Stanowisko Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie pod numerem 998 lub 112,

2) podmiot, kt6ry otrzymal informacje 0 awarii przemyslowej niezwlocznie przekazuje jQ do
pozostalych podmiotow,

3) po otrzymaniu zgloszenia 0 awarii dyzurny operacyjny stanowiska kierowania PSP dysponuje
odpowiednie sily i srodki na miejsce zdarzenia w celu likwidacji awarii ijej skutkow,

4) w przypadku realnej mozliwosci rozprzestrzenienia zagrozenia poza granice zakladu na obszary,
w kt6rych moga przebywac ludzie, kierujacy dzialaniem ratowniczym podejmuje decyzje
w sprawie ewakuacji ludnosci i przekazuje dyzurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia
procedur alarmowania,

5) kierujacy dzialaniem ratowniczym na podstawie panujacych aktualnie warunkow atmosferycznych
okresla obszar z kt6rego nalezy przeprowadzic ewakuacje ludnosci,

6) dyzurny operacyjny PSP przekazuje informacje do centrum zarzadzania kryzysowego
o koniecznosci uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych,

7) dyzurny operacyjny PSP dysponuje na obszar zagrozony pojazdy z urzadzeniami naglasniajacymi
w celu ostrzegania mieszkancow 0 zagrozeniu oraz informowania 0 kierunkach i srodkach
ewakuacji,

8) w przypadku koniecznosci uzycia wiekszej ilosci sil i srodkow, dyzurny operacyjny PSP
przekazuje informacje do Wojew6dzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa oraz do
Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ktore dysponuja odpowiednie sily i srodki,

9) dyzurny operacyjny PSP przekazuje do lokalnych rozglosni radiowych polecenie emisji
komunikatow dla ludnosci,

10) brzmienie komunikat6w dyzurny ustala z Komendantem Miejskim w Szczecinie PSP oraz
centrum zarzadzania kryzysowego.

8. Odniesienie do Zewnetrznego planu operacyjno - ratowniczego.
Komenda Wojew6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie opracowala "Zewnetrzny plan
operacyjno - ratowniczy" dla terenu narazonego na skutki awarii przemyslowej powstalej w Baltchem
S.A. w Szczecinie. W planie okreslono:

sily i srodki przewidziane do prowadzenia dzialan ratowniczych usuwania skutk6w awarii
wykraczaiacych poza teren zakladu,

- procedury alarmowania i dysponowania sil ratowniczych,
- zadania i zasady wspoldzialania sluzb podczas prowadzenia dzialan ratowniczych,

zasady informowania i system alarmowania spoleczenstwa 0 wystapieniu zagrozenia awaria lub
samej awarii,
procedury ewakuacji ludnosci,
procedury udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

9. Miejsca uzyskania innych informacji.
Komenda Miejska PSP w Szczecinie, tel. 91 4348501-504
Komenda Wojew6dzka PSP w Szczecinie, tel. 91 4808850
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"BALTCHEM" Sp6tk~Akcyjna
ZAKt.ADY CHEMICZNE

w Szczecinie
70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujala 9

Regan B10053966

ZASADY OGOLNE W PRZYPADKU OGLOSZENIA EWAKUACn
1. Pozamykac okna i drzwi, wylaczyc wszystkie odbiorniki elektryczne i gazowe.
2. Zabrac dokumenty i ciepla odziez,
3. Opuscic mieszkanie i udac sie do wyznaczonego miejsca zbi6rki.
4. Otoczyc opieka dzieci i osoby starsze.
5. Wykonywac polecenia sluzb ratowniczych.

Lp. Rodzaj Sposob ogloszeuia alarmow
alarmu akustyczuy system sredki masowego wizualuy sygual

alarmowy przekazu alarmowy

1 Ogloszenie Sygnal akustyczny - Powtarzana trzykrotnie Znak why w ksztalcie
alarmu modulowany dzwiek zapowiedz slowna: trojkata lub w

syreny w okresie trzech Uwaga! Uwaga! Uwaga! uzasadnionych
minut Oglaszam alarm (podac przypadkach innej

przyczyne, rodzaj alarmu figury geometrycznej
itp.) ............... dla
................

2 Odwolanie Sygnal akustyczny - Powtarzana trzykrotnie
alarmu ciagly dzwiek syreny w zapowiedz slowna:

okresie trzech minut Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwoluje alarm (podac
przyczyne, rodzaj alarmu
itp.) ............... dla
................

RODZAJE ALARMOW, SYGNALY ALARMOWE

Lp. Rodzaj Sposob ogloszenia komunikatu Sposob odwolania komunikatu
komunikatu akustyczny srodki masowego akustyczny srodki masowego

system przekazu system przekazu
alarmowy alarmowy

1 Uprzedzenie Powtarzana trzykrotnie Powtarzana trzykrotnie
o zagrozeniu zapowiedz slowna: zapowiedz slowna:
skazeniami Uwaga! Uwaga! Osoby Uwaga! Uwaga!

znajdujace sie na terenie Odwoluje uprzedzenie 0

.................................... zagrozeniu
okolo godz........ min. .....................................
...... (podac rodzaj skazenia)
moze nastapic skazenie dla .................................
...................................
(podac rodzaj skazenia)
w kierunku
.........................
(podac kierunek)

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


