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SPIS TREŚCI

1. Oznaczenie prowadzonego Zakład.
2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom
przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.250 ust.1,
właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.
3. Opis działalności Zakładu.
4. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków
bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
5. Charakterystyka składowania substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu
do Zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii zagrożeń, jakie
powodują.
6. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku
wystąpienia awarii przemysłowej.

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład.
Adres Zakładu:
Balex Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
84-239 Bolszewo ul. Wejherowska 12 C
Tel. [58] 778 44 44

2. Potwierdzenie , że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania
awariom przemysłowym.
Prowadzący Zakład zgodnie z art. 250 POŚ dokonał zgłoszenia Zakładu o
zwiększonym ryzyku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w
Gdańsku.
Prowadzący Zakład zgodnie z art.251 POŚ opracował i przedłożył Komendantowi
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i Wojewódzkiemu Inspektoratowi
Ochrony Środowiska w Gdańsku program zapobiegania awariom przemysłowym
( ostatnia aktualizacja w październiku 2017).
Niniejsze informacje realizują postanowienia art. 261 i art. 261 a POŚ.

3. Opis działalności Zakładu.
Balex Metal jest producentem płyt warstwowych , blachodachówek,termoizolacji,
profili zimnogiętych , orynnowania i blach konstrukcyjnych.
4. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowych oraz środków
bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
4.1 Stosowanie i magazynowanie skrajnie łatwopalnych substancji może być
przyczyną następujących zagrożeń:
• zagrożenie wybuchem w sytuacji przecieku i utworzenia z powietrzem
mieszaniny wybuchowej:
na skutek ruchu par gazu mogą powstać chmury wybuchowe
przemieszczające się zgodnie z kierunkiem wiatru,
• zagrożenie pożarem w przypadku utworzenia mieszaniny z powietrzem
bogatej w pary gazu.
4.2 Potencjalnymi żródłami zagrożenia są procesy magazynowania i przesyłu do
Instalacji technologicznych 9załadunek i rozładunek) obejmujące następujące
etapy:
• rozładunek pentanu do zbiornika
• transport rurociągiem na linie technologiczną,
• proces produkcji.
4,3 Przyczyną awarii podczas przeładunku może być m in.:
•
•
•
•
•
•
•

brak uziemienia cysterny pojazdu lub zbiornika podczas rozładunku,
rozerwanie węża,którym przesyłany jest pentan podczas przeładunku,
wyciek na końcówce węża , uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa lub
zaworu odcinającego,
rozszczelnienie połączeń instalacji do przeładunku,
przegrzanie cysterny pojazdu,
nieszczelność instalacji lub zbiornika magazynowego
błąd operatora.

Prowadzący Zakład podjął wszystkie niezbędne działania , by zminimalizować
możliwość wystąpienia awarii z udziałem substancji niebezpiecznych znajdujących się na
terenie Balex Metalu w Bolszewie.
W sytuacji gdy na terenie Balex Metalu w Bolszewie wystąpi awaria przemysłowa,
najważniejszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.
Główny nadzór za wszystkie działania w zakresie likwidacji zagrożeń pożarowych i innych
zagrożeń sprawuje Dyrektor Zakładu. Wykonawcą wszystkich działań może być powołany
przez Dyrektora Zakładu sztab kryzysowy (w sytuacji awarii) lub zespól ds. likwidacji zagrożeń.

Do działań prewencyjnych podejmowanych przez Zakład w zakresie zapobiegania i
ograniczenia skutków awarii należą :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

opracowanie zasad obchodzenia się z substancjami i preparatami niebezpiecznymi,
opracowanie i wdrożenie zasad właściwego magazynowania substancji i preparatów
niebezpiecznych, zasad postępowania z odpadami,
przygotowanie zaleceń co do stosowania środków ochrony osobistej pracowników
narażonych na negatywne oddziaływanie stosowanych substancji i preparatów
niebezpiecznych.
opracowanie zasad postępowania w przypadku pożaru lub uwolnienia
niebezpiecznych mediów do środowiska,
posiadanie kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych,
utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabezpieczających i rozwiązań technicznych
służących ochronie ludzi i środowiska,
ciągła kontrola prac i czynności którym towarzyszy obecność substancji i preparatów
niebezpiecznych,
kontrola i monitoring instalacji technologicznych
wyposażenie zakładu w odpowiedni sprzęt p.poż oraz środki neutralizujące wycieki,
prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w sposób uporządkowany i
zorganizowany, zapewniający bezpieczne ich magazynowanie i przekazywanie
uprawnionym odbiorcom,
udział w odbiorach technicznych urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową –
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub przez inne organy nadzoru nad
warunkami pracy,
organizacja i prowadzenie ćwiczeń PSP na terenie Zakładu.

5. Charakterystyki składowania substancji niebezpiecznych decydujących o
zaliczeniu Zakładu do Zakładu o zwiększonym ryzyku , z uwzględnieniem ich nazw
lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują.

6.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w
przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej przewiduje się wykorzystanie specjalistycznych siłi
środków Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z zapisami Programu Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, w przypadku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu obowiązuje nastepująca procedura
postępowania :
•
•
•

Identyfikacja zagrożenia,
Powiadomienie zewnętrznych służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej,
Wyłączenie zasilania oraz ogłoszenie alarmu i ewakuacja.

Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z wytycznymi w tym zakresie Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku ogłoszenia alarmu o wycieku gazu, pożarze, wybuchu lub innym miejscowym
zagrożeniu na terenie Balex Metalu w Bolszewie konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością
lokalną a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.
SPOSÓB OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ ZAKŁAD

Na terenie Balex Metalu w Bolszewie alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy
pomocy dostępnych środków komunikacji tzn.
•
•

Poprzez sieć telefoniczną,
Poprzez sieć łączności bezprzewodowej.

SPOSÓB OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ WŁŚCIWE TERYTORIALNIE ORGANY
ADMINISTRACJ PUBLICZNEJ
Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować
decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub o ogłoszeniu komunikatu.
Będzie to realizowane poprzez:
•
•
•
•
•

Syreny alarmowe – zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, a także w urzędach
i obiektach OSP,
Urządzenia nagłaśniające – przenośne, zamontowane na samochodach (również Policji)
Ogłoszenia w mediach – emitowane w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz telewizji
regionalnej,
Internet – strony internetowe podmiotów publicznych, w tym aktywne paski na stronie
internetowej KP PSP Wejherowo oraz Urzędu Gminy Wejherowo
Aplikację na urządzeniach mobilnych RSO – regionalny System Ostrzegania BLISKO

SPOSÓB POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU AWARII PRZEMYSŁOWEJ
W przypadku zaobserwowania w otoczeniu Zakładu sytuacji, która mogłaby wskazywać na
wystąpienie awarii, należy opuścić jak najszybciej rejon zagrożenia i udać się w bezpieczne miejsce z
dostępem do masmediów ( radio , TV internet ).
Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej:
•
•

•
•

Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia,
Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej lub włącz aplikację RSO
BLISKO na urządzeniu mobilnym. Komunikaty mogą być również przekazywane przez
ruchome środki nagłaśniające,
Wysłuchaj uważnie lub przeczytaj nadawane komunikaty, w których m.in. będzie podane
miejsce ewakuacji. Staraj się na bieżąco śledzić treść kolejnych komunikatów.
Postępuj zgodnie z poleceniami przekazywanymi w komunikatach.

Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu;
•
•
•

Dokumentów osobistych,
Telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
Recept oraz leków przyjmowanych na stałe,

Wychodząc z domu:
•
•
•
•

Wyłącz dopływ wszystkich mediów do budynku /mieszkania
Opuść rolety oraz zamknij wszystkie okna i drzwi wejściowe
Poinformuj sąsiedztwo o wystąpieniu awarii i konieczności ewakuacji
W przypadku, gdy wiesz , że ktoś z sąsiedztwa ma problem z ewakuacją lub nie ewakuował się
( osoby starsze , niepełnosprawne) zgłoś ten fakt służbom ratowniczym orazzaopiekuj się tymi
osobami do czasu udzielenia profesjonalnej pomocy.

Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatów.

