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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 

 

CPR – centrum powiadamiania ratunkowego 

WCZK – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego 

PCZK – powiatowe centrum zarządzania kryzysowego 

GCZK – gminne centrum zarządzania kryzysowego 

JRG – jednostka ratowniczo – gaśnicza 

KDR – kierujący działaniami ratowniczymi 

KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

KSRG – krajowy system ratowniczo – gaśniczy 

KWP – Komenda Wojewódzka Policji 

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

OSP – ochotnicza straż pożarna 

PPSiŚ – punkt przyjęcia sił i środków 

PSP – Państwowa Straż Pożarna  

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

SK KG PSP – stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP 

SK KW PSP – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej 

SK KP PSP – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

SP – starostwo powiatowe 

SOR – szpitalny oddział ratunkowy 

UM – Urząd Miejski 

WPOR – wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy 

WCPR – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZPOR – zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy 

ZRM – zespół ratownictwa medycznego 

ZSR – zakładowa służba ratownicza PCC Rokita SA  
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I. CHARAKTERYSTYKA  ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH, WYBUCHOWYCH I 

TOKSYCZNYCH, WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA W ZAKŁADZIE 

TECHNOLOGII PRODUKCJI, PRZETWARZANIA, TRANSPORTU I 

MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH. 

 

Firma PCC EXOL SA powstała w wyniku połączenia spółki PCC Exol z Kompleksem 

Środków Powierzchniowo Czynnych PCC ROKITA SA. Przedmiotem działalności firmy jest 

produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. Główna siedziba firmy znajduje się 

Brzegu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest również produkcja anionowych i niejonowych 

środków powierzchniowo czynnych. Elastyczność produkcji pozwala otrzymywać  bardzo 

szeroką gamę anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w zależności  

od aktualnych potrzeb.  

Produkowane na instalacjach surfaktanty znajdują bardzo szerokie zastosowania 

przemysłowe. Oprócz chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, przemysłu 

tekstylnego, są szeroko stosowane jako środki zwilżające, emulgatory, środki pomocnicze  

w przemyśle papierniczym, metalurgicznym wielu innych. 

 

Na terenie zakładu występują następujące instalacje stwarzające 

zagrożenie poważną awarią przemysłową:  

 

Instalacja Produkcji Etoksylatów: 

Instalacja produkcji etoksylatów zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części terenu 

przemysłowego. Do wydziału ETE-1 przynależą następujące budynki, stacjonarne urządzenia 

techniczne, zespoły stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie oraz 

budowle niebędące urządzeniami technicznymi: magazyn produktów, komin wentylacyjny, 

magazyn surowców i produktów, budynek pomocniczy i rozdzielnia, budynek produkcyjny, 

magazyn i wentylatornia. 

W instalacji produkcji etoksylatów w zakładzie PCC Exol SA w Brzegu Dolnym wytwarzane są 

oksyalkilaty, to jest zarówno produkty etoksylowania tlenkiem etylenu, jak i produkty 

kooksyalkilenowania blokiem tlenku etylenu i tlenku propylenu.  

http://www.pcc.rokita.pl/
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Podstawowe zagrożenia na instalacji produkcji etoksylatów wynikają ze stosowania  

w procesie produkcyjnym tlenków etylenu i propylenu w procesie oksyalkilenowania. Proces 

prowadzony jest w kwasoodpornych reaktorach. Jako zaczyn do reaktora przed etapem 

dozowania tlenków wprowadza się odpowiednią ilość surowca hydrofobowego i katalizatora. 

Tlenek etylenu i propylenu dostarczane są do budynku produkcyjnego etoksylatów  

za pośrednictwem rurociągów, ułożonych na estakadach, z Kompleksu Rokopoli (KR) PCC 

Rokita. Dozowanie tlenków prowadzi się poprzez licznik masowy ustawiając szybkość 

przepływu surowców do reaktorów. Wszelkie operacje związane z przesyłaniem  

i dozowaniem tlenków do reaktorów są szczególnie niebezpieczne. Tlenek etylenu jest 

czynnikiem rakotwórczym, jest związkiem chemicznie bardzo czynnym i może stać się 

przyczyną groźnych wypadków, spowodowanych głównie pożarem i wybuchem. Tlenek 

etylenu odparowuje szybko tworząc mieszaninę wybuchową z powietrzem w szerokim 

zakresie stężeń. Z kolei tlenek propylenu jest lotną, palną cieczą, której pary tworzą  

z powietrzem mieszaniny wybuchowe również w szerokim zakresie stężeń. TP stwarza dużo 

mniejsze zagrożenie w porównania z tlenkiem etylenu.  

Proces oksyalkilenowania jest procesem silnie egzotermicznym, w trakcie dozowania  

TE lub TP należy odbierać znaczne ilości ciepła. Ciśnienie w czasie syntezy musi być 

utrzymane w granicach od 0,03 MPa do 0,35 MPa – ciśnienie robocze reaktorów. 

Pozostałe operacje prowadzone w procesie produkcyjnym na wydziale ETE-1 z użyciem 

mediów niebezpiecznych (np. ług sodowy, potasowy i inne substancje żrące a także surowce 

hydrofobowe i produkty o właściwościach drażniących) stanowią dużo mniejsze zagrożenie. 

 

Instalacja Produkcji Betain: 

Instalacja produkcji betain zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części terenu 

przemysłowego i przynależy do wydziału ETE-1, z którym jest technologicznie powiązany. Do 

instalacji betain przynależy jeden budynek produkcyjno-magazynowy D-19. 

W budynku D-19 prowadzony jest właściwy proces produkcyjny Betain (amfoterycznych 

środków powierzchniowo czynnych), które otrzymywane są w reakcji czwartorzędowania, w 

reaktorze. Reakcji nie towarzyszy efekt egzotermiczny. Do syntezy wykorzystywana jest 

amidoamina (otrzymywana w budynku D-13), pozostałymi surowcami używanymi w procesie 

są: kwas monochlorooctowy, ług sodowy i woda demineralizowana, a materiałami 

pomocniczymi: perhydrol (nadtlenek wodoru, woda utleniona) i roztwór kwasu cytrynowego.  

Największe zagrożenie na instalacji betain wynika ze stosowania w procesie kwasu 

monochlorooctowy (MCA). Kwas MCA jest bardzo toksyczny, bezpośredni kontakt przez skórę 
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z czystą substancją może powodować poważne obrażenia ciała w postaci oparzeń oczu  

i skóry, a w niektórych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci. Kwas ten,  

do instalacji Betain dostarczany jest w autocysternach i rozładowywany do zbiornika 

o pojemności 30 m3 znajdującego się w budynku produkcyjnym. Ze zbiornika magazynowego 

następnie razem z ługiem sodowym przesyłany jest do reaktora. Po załadunku ww. 

surowców rozpoczyna się właściwy proces czwartorzędowania amidominą.  

Pozostałe operacje związane m.in. z konfekcjonowaniem i magazynowaniem gotowych 

produktów nie stanowią zagrożenia poważną awarią przemysłową. 

 

Instalacja Produkcji Siarczanowanych I: 

Instalacja produkcji siarczanowanych I zlokalizowana jest w północnej części terenu 

przemysłowego. Do wydziału ETS-1 przynależą następujące budynki, stacjonarne urządzenia 

techniczne, zespoły stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie oraz 

budowle niebędące urządzeniami technicznymi: budynek produkcyjny, magazyn siarki, 

magazyn surowców, chłodnia wentylatorowa, stacja ścieków i kondensatu, pomieszczenia 

kompresorów i rozpuszczania kwasu cytrynowego, pompownia, magazyn produktów, 

rozcieńczalnia produktów. 

W skład instalacji produkcji siarczanowanych I wchodzi zestaw aparatów, z których 

najważniejszym jest reaktor, gdzie prowadzony jest proces sulfonowania. Produktami reakcji 

są m.in. sulfonowany alkilobenzen, kwas alkilobenzenosulfonowy (kwas ABS) i jego sól 

sodowa, sole siarczanowanego alkoholu tłuszczowego i siarczanowanych oksyetylenowanych 

alkoholi tłuszczowych i inne. Głównymi surowcami stosowanymi w procesie są siarka, 

alkilobenzen oraz alkohole tłuszczowe. 

Proces sulfonowania prowadzony jest w cienkowarstwowym, wielorurowym reaktorze. 

Substancja organiczna, podawana w odpowiedniej ilości, spływa po ściankach rur reaktora. 

Sulfonowanie prowadzi się za pomocą trójtlenku siarki, która doprowadzana jest centralnie, 

do górnej części reaktora. Produkty reakcji spływają do rozdzielacza i dalej do neutralizatora, 

gdzie traktowane są czynnikiem neutralizującym. Nieprzereagowane gazy kierowane są do 

stacji oczyszczania odgazów. Proces produkcji jest procesem ciągłym. 

Główne zagrożenie na instalacji wynika ze stosowania tlenków siarki oraz oleum będącego 

produktem ubocznym reakcji chemicznych. Tlenki siarki otrzymywane są w procesie spalania 

siarki elementarnej. W wyniku spalania otrzymuje się gaz zawierający ditlenek siarki, który 

następnie konwertowany jest do tritlenku siarki. Tlenek siarki następnie z konwertora 
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rurociągami doprowadzany jest do reaktora gdzie przebiega właściwy proces syntezowy. 

Tlenki siarki są silnie żrącymi gazami, mogące powodować poważne oparzenia oczu, skóry. 

W trakcie procesu produkcyjnego powstaje ubocznie również oleum. Tritlenek siarki ulega 

absorbcji w wilgoci zawartej w powietrzu technologicznym (punkt rosy minus 60 °C) tworząc 

kwas siarkowy stężony a następnie oleum o stężeniu kwasu siarkowego 102 – 106%. 

Największym, pod względem pojemności elementem instalacji, w której znajduje się oleum, 

jest zbiornik pośredni o objętości 110 litrów. Oleum jest silnie dymiącą substancją, powoduje 

poważne oparzenia, działa drażniąco na drogi oddechowe. 

 

Instalacja Produkcji Siarczanowanych II: 

Instalacja produkcji siarczanowanych II zlokalizowana jest w północnej części terenu 

przemysłowego. Do wydziału ETS-2 przynależą następujące budynki stacjonarne urządzenia 

techniczne, zespoły stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie oraz 

budowle niebędące urządzeniami technicznymi: magazyn, budynek produkcyjny. 

Proces produkcji w swojej istocie jest analogiczny jak w przypadku starszej instalacji 

produkcji siarczanowanych I. Produktami reakcji są m.in sulfonowany alkilobenzen, kwas 

alkilobenzenosulfonowy (kwas ABS) i jego sól sodowa, sole siarczanowanego alkoholu 

tłuszczowego i siarczanowanych oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych. 

Proces sulfonowania prowadzony jest w cienkowarstwowym, wielorurowym reaktorze. 

Substancja organiczna, podawana w odpowiedniej ilości, spływa po ściankach rur reaktora. 

Sulfonowanie prowadzi się za pomocą trójtlenku siarki, która doprowadzana jest centralnie, 

do górnej części reaktora. Produkty reakcji spływają do rozdzielacza i dalej do neutralizatora, 

gdzie traktowane są czynnikiem neutralizującym. Nieprzereagowane gazy kierowane są do 

stacji oczyszczania odgazów. Proces produkcji jest procesem ciągłym. 

Tak jak w przypadku instalacji siarczanowanych I główne zagrożenie na instalacji 

siarczanowanych II wynika ze stosowania w procesie produkcyjnym tlenków siarki 

(właściwości toksyczne) oraz oleum (właściwości żrąca) będącego produktem ubocznym 

reakcji chemicznych. 

 

Instalacja Produkcji Formulacji: 

Instalacja produkcji formulacji zlokalizowana jest w północnej części terenu przemysłowego. 

Do wydziału ETF przynależą następujące budynki stacjonarne urządzenia techniczne, zespoły 

stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie oraz budowle niebędące 
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urządzeniami technicznymi: budynek produkcyjny, (część obiektu) - budynek produkcyjny, 

baza magazynowa. 

W budynku produkcyjnym znajdują się najważniejsze reaktory i prowadzone  

są najważniejsze procesy produkcyjne. W budynku L-20 zlokalizowany jest jedynie jeden 

reaktor, w którym prowadzony jest proces chlorowania tłuszczy. Reaktor ten, ze względu na 

zapotrzebowanie na ten rodzaj produktów, uruchamiany jest jedynie kilka razy w roku. 

Reaktory znajdujące się w budynku produkcyjnym można wykorzystywać w różnej 

konfiguracji, dzięki czemu można produkować wyroby należące do różnych grup. Ogólnie  

na instalacji produkowane są różnego rodzaju formulacje chemiczne dla przemysłu lekkiego  

i ciężkiego w postaci estrów wysokotemperaturowych, kwaternizatów, mieszanek, natłustek. 

Działalność instalacji, która potencjalnie stwarza zagrożenie poważną awarią przemysłową 

związana jest głównie z produkcją kwaternizatów na bazie siarczana dimetylu oraz tłuszczy 

chlorowanych gdzie do produkcji stosowany jest gazowy chlor (właściwości toksyczne).  

Właściwy proces kwaternizacji prowadzi się w reaktorze znajdującym się w hermetycznym 

pomieszczeniu w budynku produkcyjnym. W kwaternizatorze prowadzi się proces  

IV-rzędowania siarczanem dimetylu oksyetylenowanych lub oksypropylenowanych  

III-rzędowych amin tłuszczowych lub produktu estryfikacji kwasu stearynowego tri 

etanoloaminą. Proces prowadzony jest w hermetycznym pomieszczeniu  

z zastosowaniem stałego wyciągu powietrza. Siarczan dimetylu do reaktora doprowadzany 

jest rurociągiem ze zbiorniku magazynowego o pojemności 20 m3. Szczególne zagrożenie  

ze strony siarczanu dimetylu wynika z jego właściwości toksycznych i rakotwórczych. 

 

Charakterystyka zagrożenia poważną awarią, zawierająca jej potencjalne skutki 

w odniesieniu do ludności i środowiska. 

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej, znajdującej 

się w zakładzie PCC EXOL SA. może dojść do powstania awarii przemysłowej, które są 

bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego. Rodzaj zagrożenia zależy od wielu 

czynników, a przede wszystkim od właściwości uwalnianej substancji, ilości, stanu skupienia, 

warunków procesowych, rodzaju i sposobu uwolnienia oraz możliwych oddziaływań  

ze środowiskiem.  

Ogólnie awarie, które mogą wystąpić w PCC EXOL S. A. można podzielić  

w  następujący sposób: 

1) emisja - w momencie rozszczelnienia instalacji technologicznej i wydostania  

się substancji chemicznej do otoczenia, może dojść do rozprzestrzeniania się chmury 
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gazowej stwarzającej zagrożenie toksykologiczne dla ludzi i środowiska, chmura gazów 

przemieszczać się będzie zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu 

będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji, negatywne skutki emisji 

toksycznych gazów mogą być odczuwalne w bardzo dużych odległościach od zakładu, 

sięgających nawet kilku kilometrów; 

2) pożar - w przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może 

dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie 

oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów 

pożarowych, obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu 

zakładu; 

3) wybuch - w razie uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych, może 

powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości 

(dla odpowiednich warunkach pogodowych), w sytuacji gdy chmura taka napotka na 

efektywne źródło zapłonu, nastąpić może eksplozja, w wyniku wybuchu powstaje fala 

nadciśnienia, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, siła oddziaływania fali 

nadciśnienia maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu, skutki wybuchów 

odczuwalne są głównie w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, jednak mogą być 

słyszalne i powodować pewne straty również w większych odległościach od zakładu; 

 

Dokładna charakterystyka (karty charakterystyki) oraz ilość ww. substancji niebezpiecznych 

występujących w instalacjach znajduje się w WPOR na płycie CD. 

 

II. WYKAZ SCENARIUSZY AWARYJNYCH ZAWARTYCH W PLANIE 

ZEWNĘTRZNYM. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka zakład wytypował następujące scenariusze 

awaryjne poważnej awarii przemysłowej, których skutki wychodzą poza teren zakładu: 

 

 

Rozszczelnienie instalacji z dwutlenkiem lub trójtlenkiem siarki 

 

 

 

 

 



10 
 

 

III. CHARAKTERYSTYKA SCENARIUSZY AWARYJNYCH. 

 

Założenia do modelowania zasięgu i skutków scenariuszy awaryjnych. 

W celu określenia efektów fizycznych, jakie mogą zostać wywołane zaistnieniem wybranych 

Reprezentatywnych Zdarzeń Awaryjnych posłużono się programem komputerowym ALOHA, 

rozpowszechnianym przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA). W celu poprawnego 

przeprowadzenia analiz ściśle określono warunki wyjściowe, dla jakich przeprowadzone 

zostaną obliczenia. 

 

Warunki atmosferyczne. 

Zgodnie z powszechnie przyjęta metodologią wykonywania analiz rozprzestrzeniania  

się efektów fizycznych i skutków awarii, rozpatrzono w każdym przypadku dwie różne 

sytuacje pogodowe - warunki najczęściej występujące na danym obszarze oraz warunki 

najbardziej niekorzystne. 

 

Założone do obliczeń warunki pogodowe przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Parametr Warunki typowe  Warunki niekorzystne  

Prędkość wiatru 5 m/s 2 m/s 

Kierunek wiatru Zachodni (W) Północno-Wschodni (NE) 

Temperatura powietrza 10 °C 20 °C 

Wilgotność powietrza 80 50 

Zachmurzenie 5/10 5/10 

Szorstkość terenu Teren przemysłowy lub las Teren przemysłowy lub las 

 

Efekty fizyczne. 

W celu określenia efektów fizycznych, jakie będą mogły mieć miejsce w przypadku 

zaistnienia zdarzenia awaryjnego, konieczne jest dobranie odpowiednich wartości 

oddziaływania tylko dla stężeń toksycznych (zasięg dla oddziaływania termicznego oraz falą 

nadciśnienia nie wykracza poza teren zakładu). Odpowiednie wartości zostały odnalezione  

w literaturze i przedstawione w tabeli poniżej. 
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Progowe stężenia toksyczne: 

AEGL - 3 

Stężenie progowe w powietrzu (wyrażonym w ppm 
lub mg/m3) substancji, powyżej którego przewiduje 
się, że przedstawiciele populacji, w tym osoby 
szczególnie wrażliwe, mogą doświadczyć skutków 
zagrażających zdrowiu i życiu 

- ewakuacja lub 
schronienie w 
obiekcie, 
- minimalizacja 
ekspozycji,  
- możliwa 
konieczność 
udzielenia pomocy 
medycznej 

AEGL – 2 

Stężenie w powietrzu (wyrażonym w ppm lub mg/m3) 
substancji, powyżej którego przewiduje się, że 
przedstawiciele populacji, w tym osoby szczególnie 
wrażliwe, mogą doświadczać nieodwracalnych lub 
innych poważnych, długotrwałych szkodliwych 
skutków dla zdrowia lub zaburzeń zdolności ewakuacji 

- ostrzeganie  
- schronienie w 
obiekcie 
- możliwa 
konieczność 
udzielenia pomocy 
medycznej 

AEGL – 1 

Stężenie progowe w powietrzu (wyrażonym w ppm 
lub mg/m3) substancji, powyżej którego przewiduje 
się, że przedstawiciele populacji, w tym osoby 
szczególnie wrażliwe, mogą odczuwać znaczny 
dyskomfort, podrażnienie lub pewne skutki 
bezobjawowe. Jednak skutki te będą przemijające i 
odwracalne po ustaniu ekspozycji 

- informowanie, 
- schronienie w 
obiekcie 
 

 

 

Wartości poszczególnych progów AEGL, dla każdej substancji, zostały określone  

z uwzględnieniem przewidywanego czasu narażenia. Wartości wskaźników AEGL  

są wyższe dla krótkich czasów narażenia, i niższe dla długich czasów narażenia. 
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W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników AEGL dla rozważanych substancji. 

 

Dwutlenek siarki Trójtlenek siarki 

AEGL-1 

10 minut 0,20 ppm 0,20 mg/m3 

30 minut 0,20 ppm 0,20 mg/m3 

60 minut 0,20 ppm 0,20 mg/m3 

4 godziny 0,20 ppm 0,20 mg/m3 

8 godzin 0,20 ppm 0,20 mg/m3 

AEGL-2 

10 minut 0,75 ppm 8,7 mg/m3 

30 minut 0,75 ppm 8,7 mg/m3 

60 minut 0,75 ppm 8,7 mg/m3 

4 godziny 0,75 ppm 8,7 mg/m3 

8 godzin 0,75 ppm 8,7 mg/m3 

AEGL-3 

10 minut 30 ppm 270 mg/m3 

30 minut 30 ppm 200 mg/m3 

60 minut 30 ppm 160 mg/m3 

4 godziny 19 ppm 110 mg/m3 

8 godzin 9,6 ppm 93 mg/m3 

 

Na podstawie powyższych założeń, otrzymano zasięgi stref zagrożenia toksycznego, które 

zostały podane poniżej w tabelach. Graficzne zobrazowanie tych stref oraz skutków dla 

ludności zawarto w punkcie XII MAPY. 

Należy podkreślić, że w obliczeniach stref zagrożenia toksycznego nie uwzględniono 

przeszkód terenowych i budowlanych, infrastruktury zakładowej oraz prowadzonych działań 

ratowniczych (np. rozstawienia kurtyn wodnych) przez PSP i ZSR, co skutkować będzie 

znaczącym ograniczeniem wielkości stref zagrożenia toksycznego. 
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SCENARIUSZ AWARYJNY: 

 

Rozszczelnienie instalacji z ditlenkiem lub tritlenkiem siarki 

 

Jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych na wydziale ETS-1 i ETS-2 jest siarka. 

Siarka elementarna jest spalana. W wyniku spalania otrzymuje się gaz zawierający ditlenek 

siarki, który następnie konwertowany jest do tritlenku siarki. Procesy spalania, konwersji  

a następnie siarczanowania lub sulfonowania prowadzone są w budynkach produkcyjnych  

S-1 S-4. Do poważnej awarii może dojść na skutek nieszczelności na armaturze instalacji, 

przerwania rurociągu w wyniku kolizji ze sprzętem mechanicznym lub uszkodzenia pieca.  

W przypadku takim dojdzie do uwolnienia gazów znajdujących się w instalacji produkcyjnej. 

Przyjęto, że w przypadku poważnej awarii wyciek zostanie zauważony i zatrzymany w ciągu  

1 minuty. Gazy rozprzestrzeniać się będą wewnątrz budynku oraz będą się wydostawać  

na zewnątrz. Ditlenek i tritlenek siarki są gazami toksycznymi. Ze względu na swoją wysoką 

temperaturę, mogą również stwarzać zagrożenia poparzeniem. 

 Wydział ETS-1 Wydział ETS-2 

Objętość instalacji z SO2 10 m3 10 m3 

Stężenie objętościowe SO2 w instalacji 10% 10% 

Temperatura w instalacji z SO2 500 °C 500-650°C 

Ciśnienie w instalacji z SO2 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 

Objętość instalacji z SO3 14 m3 35 m3 

Stężenie objętościowe SO3 w instalacji 4,5% 4,5% 

Temperatura w instalacji z SO3 600 °C 600 °C 

Ciśnienie w instalacji z SO3 0,6 bar 0,5-0,6 bar 
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Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 10 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (10 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Dwutlenek siarki 0,20 ppm 0,75 ppm 30 ppm 

Trójtlenek siarki 0,20 mg/m3 8,7 mg/m3 270 mg/m3 

 

Na podstawie tak opisanych scenariuszy oraz dobranych wartości odniesienia określono 

zasięgi w terenie, w granicach których w/w wartości odniesienia będą mogły być 

przekroczone. Uzyskano następujące wyniki: 

Substancja 

Zasięg stężenia toksycznego od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Dwutlenek siarki 1200 615 89 1200 724 113 

Trójtlenek siarki 2300 372 80 2100 461 101 

 

IV. ZASADY I SPOSOBY INFORMOWANIA ORAZ OSTRZEGANIA LUDNOŚCI 

O ZAGROŻENIACH I POSTĘPOWANIU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻEŃ. 

 

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych na terenie przemysłowym 

PCC Rokita SA, w tym PCC EXOL SA., oparty jest przede wszystkim na systemie 

elektronicznych syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny 

oraz syrenie alarmowej PCC Rokita SA. 

 

System elektronicznych syren alarmowych składa się z trzech stacji bazowych 

zlokalizowanych w PCC Rokita SA, Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu 

Dolnym (stacja podlega pod Urząd Miejski w Brzegu Dolnym) i SK KP PSP Wołów  

oraz z 8 stacji obiektowych, zlokalizowanych w następujących miejscach: 

- PCC Rokita SA, 

- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, 

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym, 

- OSP Brzeg Dolny, 

- Pro-Bono osiedle Kręsko Brzeg Dolny, 
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- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, 

- KHS Rokita w Brzegu Dolnym, 

- Świetlica w Radeczu. 

 

Rys. 1 Rozmieszczenie elektronicznych syren alarmowych. 

 

 

Stacje bazowe są to układy sterujące syrenami alarmowymi, posiadające sterowniki 

GSM oraz aplikacje komputerowe. Trzy miejsca instalacji stacji bazowych dają gwarancję,  

że podczas awarii jednej z nich, pozostałe dwie będą gotowe do użytku. Priorytetowa stacja 

znajduje się w PCC Rokita, natomiast dwie pozostałe stanowią gwarancję maksymalnej 

pewności działania systemu. Stacje obiektowe to syreny ostrzegawcze, które są zbudowane  

z części sterującej oraz tubowych przetworników akustycznych o wysokiej mocy. 

Zamontowano je w ośmiu miejscach miasta, tak by w każdym jego punkcie słyszalne były 

komunikaty głosowe nadawane przez system. 

 

System posiada zaprogramowane następujące rodzaje alarmów dźwiękowych: 

- dźwięk ciągły trwający 15 sek., 



16 
 

- dźwięk ciągły trwający 1 min, 

- dźwięk ciągły trwający 3 min, 

- dźwięk modulowany trwający 1 min, 

- dźwięk modulowany trwający 3 min, 

- alarm przerywany - cykl: dźwięk ciągły 10 sek./przerwa 25-30 sek. w ciągu 3 min.  

Alarm dźwiękowy uruchamia się zawsze przed zapowiedzią słowną, dotyczącą 

określonego zagrożenia. Komunikat słowny może być nadawany w dwóch wariantach.  

Po pierwsze z zaprogramowanej listy można wybrać nagrany już komunikat dotyczący 

danego zagrożenia. Po drugie program umożliwia emitowanie komunikatów poprzez system 

głośników w trybie „live”. Polega to na przygotowaniu określonego komunikatu i przekazanie 

go społeczeństwu przez mikrofon. System działający w Brzegu Dolnym posiada 

zaprogramowane następujące komunikaty głosowe dotyczące skażeń i ich odwołania: 

 skażenie chlorem, 

 skażenie chlorowodorem, 

 skażenie tlenkami siarki, 

 odwołanie alarmu o skażeniach. 

 

Dyspozytor PCC Rokita SA - w przypadku, kiedy strefa zagrożenia, spowodowanego 

awarią, wykracza lub może wykroczyć poza teren przemysłowy - zobowiązany jest nadać 

odpowiedni, wcześniej przygotowany lub podany w trybie live, komunikat alarmowy  

za pomocą odpowiednich syren wchodzących w skład systemu elektronicznych syren 

alarmowych. W przypadku awarii ww. systemu syren Dyspozytor uruchamia syrenę 

alarmową znajdującą się na terenie zakładu PCC Rokita SA. 

 

Alarm o skażeniu ogłasza się: 

 systemem elektronicznych syren alarmowych - komunikatami głosowymi poprzedzonymi 

alarmami dźwiękowymi, wg poniższej tabeli, 

 wiadomościami sms poprzez system powiadamiania Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym 

– komunikaty, takie jak z systemu elektronicznych syren alarmowych, 

 syreną alarmową PCC Rokita SA - dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez  

3 minuty, przerwy między dźwiękami wynoszą 25-30 sekund, 

 w inny dostępny sposób. 
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Rodzaj 

zagrożenia 

Alarm 

dźwiękowy 

Komunikat głosowy 

skażenie 

tlenkami siarki 

dźwięk 

modulowany 

(dźwięk ciągły 10 

sek./ przerwa 25-

30 sek.)syreny 

alarmowej 

trwający 3 min.  

Uwaga! Uwaga! Na terenie PCC Rokita wystąpiła awaria 

chemiczna. Ogłaszam alarm o skażeniu tlenkami siarki. 

Proszę udać się do pomieszczeń zamkniętych, uszczelnić 

drzwi, okna i otwory wentylacyjne mokrymi tkaninami i 

oczekiwać na następne komunikaty. Przebywanie w 

pomieszczeniach zamkniętych jest bezpieczne. Proszę o 

zachowanie spokoju i rozwagi. 

 

Alarm o skażeniach odwołuje się: 

 systemem elektronicznych syren alarmowych - komunikatami głosowymi poprzedzonymi 

alarmami dźwiękowymi, wg poniższej tabeli: 

 

Rodzaj zagrożenia Alarm dźwiękowy Komunikat głosowy 

 

skażenie tlenkami siarki 

dźwięk ciągły syreny 

alarmowej trwający 3 

min. 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o 

skażeniu chemicznym dla ludności. 

 

 syreną alarmową - dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty. 
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

V. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, ZESTAWIENIE SIŁ  

I ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH,  

WYKAZ SPECJALISTÓW DS. RATOWNICTWA I EKSPERTÓW DS. 

ZAGROŻEŃ ORAZ USTALENIA Z PROWADZĄCYM ZAKŁAD, DOTYCZĄCE 

REALIZACJI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA TERENIE ZAKŁADU W 

ODNIESIENIU DO KAŻDEGO SCENARIUSZA AWARYJNEGO. 

 

 

SCENARIUSZ AWARYJNY: 

 

Rozszczelnienie instalacji z dwutlenkiem lub trójtlenkiem 

siarki 

 

1) Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

 

Strefy zagrożenia toksykologicznego: 

Substancja 

Zasięg stężenia toksycznego od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Dwutlenek siarki 1200 615 89 1200 724 113 

Trójtlenek siarki 2300 372 80 2100 461 101 

 

Z uwagi na położenie zakładu na terenie PCC Rokita SA oraz fakt, iż chmura toksycznego 

gazu będzie się przemieszczać w zależności od warunków atmosferycznych, awaria ta może 

mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie innych zakładów zlokalizowanych w 

pobliżu źródła awarii. Należy rozważyć również możliwość wystąpienia efektu domina w 

zakładach: PCC Rokita SA, PCC MCAA, Adama Manufacturing Poland SA oraz Vita Polimers 

Poland. Ze względu na brak możliwości szczegółowej prognozy przemieszczania się chmury, 

nie możliwe jest dokładne wskazanie obszarów ww. zakładów, które mogą być narażone. 
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Skutkiem awarii w zakładach może być konieczność przeprowadzenia ewakuacji 

pracowników i bezpiecznego zatrzymania procesów technologicznych. Działania te będą 

prowadzone zgodnie z WPOR poszczególnych zakładów. Przyjąć należy, że 

rozprzestrzeniająca się chmura gazu może stworzyć zagrożenie poza terenem zakładu. 

 

2) Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii 

przemysłowej. 

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 3 x GCBA z PSP, 

- 2 x GBA z PSP, 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego. 

W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 

- drugą SGRChem, 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SCn, 

- SDł, 

- SPgaz. 

 

Siły i środki II rzutu: 

Siły i środki dysponowane na podstawie żądania KDR-a poprzedzone oceną sytuacji oraz 

możliwością potencjału ratowniczego niezbędnego do likwidacji lub ograniczenia zagrożenia. 

Przy dysponowaniu sił i środków II rzutu, należy uwzględnić kompanie gaśnicze wchodzące 

w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej oraz grupy specjalistyczne według obszarów 

chronionych. 

 

Siły i środki KPP Wołów: 

- 2 radiowozy. 
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Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

3) Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń został umieszczony w poniższej 

tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Adres 

(miejsce 

zamieszkania) 

Telefon 

kontaktowy 
Dziedzina 

1 Mikołaj Nikołajuk 

58-506 Jelenia Góra  

ul. Noskowskiego 
9/215 

75-764-52-72 

601-910-616 

Ratownictwo techniczne: 
- inżynieria konstrukcji 

budowlanych 

Ratownictwo chemiczne i 
ekologiczne:  

- właściwości materiałów 
wybuchowych 

2 Rybiański Marek 

55-093 Kiełczów  

gm. Długołęka  
ul. Rzeczna 15 

71-398-83-31 

Ratownictwo techniczne: 

- inżynieria konstrukcji 
budowlanych 

3 Wierzchoń Marek 

58-500 Jelenia Góra  

ul. Mickiewicza 32/9 

75-752-36-77 

792-236-222 

Ratownictwo techniczne:  

- infrastruktura energetyczna 

4 Kafarski Paweł 
50-305 Wrocław  

ul. Jaracza 60/8 

71-330-32-33 

603-396-170 

Ratownictwo chemiczne i 

ekologiczne:  
- właściwości materiałów 

niebezpiecznych 
- właściwości materiałów 

wybuchowych 

5 Strzelec Łucja 
59-220 Legnica  

ul. Pomorska 58/28 
885-777-823 

Ratownictwo chemiczne i 
ekologiczne:  

- właściwości materiałów 
niebezpiecznych 

6 
Skornowicz 

Abraham 

58-530 Kowary 

ul. J. Bema 8/6 
607-439-693 

Ratownictwo chemiczne i 

ekologiczne:  
- właściwości materiałów 

niebezpiecznych 

- właściwości materiałów 
wybuchowych 
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4) Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania skutków poważnej awarii 

przemysłowej na terenie zakładu. 

 

Zgodnie z przedstawionymi w WPOR scenariuszami awaryjnymi działania w zakresie 

likwidacji poważnej awarii przemysłowej oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie 

zakładu podejmować będzie Zakładowa Służba Ratownicza PCC Rokita SA oraz siły i środki 

krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Działania te polegały będą przede wszystkim  

na rozstawieniu kurtyn wodnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chmury 

toksycznego gazu.  

Intensywność podawania wody do celów ograniczenia rozprzestrzeniania się trujących gazów:  

- kurtyny wodne – spodziewane wykorzystanie: 4 do 6 sztuk,  

- wymagany jednostkowy przepływ wody: 1 400 dm3/min na każdą kurtynę,  

- wymagany maksymalny przepływ wody: 8 400 dm3/min (140 dm3/s). 

 

VI. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI. 

 

1. Łączność pomiędzy podmiotami ksrg na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo – 

gaśniczych na miejscu akcji należy organizować zgodnie z „Instrukcją w sprawie 

organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej” oraz 

„Zasadami organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz 

współdziałania na potrzeby działań ratowniczych” (KG PSP, 2019 r.).  

2. Łączność pomiędzy SK KP PSP w Wołowie a Dyspozytorem PCC Rokita SA należy 

prowadzić na kanale B 021M (kanał powiatowy KP PSP w Wołowie). 

3. Łączność radiową pomiędzy służbami resortu MSW należy prowadzić z wykorzystaniem 

kanału B112.  

4. Łączność na potrzeby przekazywania informacji rozlokowania posterunków blokadowych: 

– informację o konieczności rozlokowania posterunków blokadowych należy przekazać 

do KPP w Wołowie (Komisariat Policji Brzeg Dolny) telefonicznie z SK KP PSP Wołów, 

- informacje pomiędzy Policją a Państwową Strażą Pożarną na posterunkach 

blokadowych można przekazywać radiowo – przy użyciu kanału B112 lub poprzez swoje 

stanowiska dyspozytorskie, czyli z posterunku blokadowego Policji drogą radiową  

lub telefoniczną do Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym, następnie z Komisariatu Policji 

drogą telefoniczną do SK KP PSP Wołów i ostatecznie telefonicznie bądź drogą radiową 

przy użyciu radiostacji samochodowych do KDR-a, taka sama zasada obowiązuje przy 
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przekazywaniu informacji z posterunku blokadowego Straży Pożarnej do posterunku 

blokadowego Policji. 

5. Łączność pomiędzy stanowiskami kierowania poszczególnych podmiotów 

zaangażowanych w usuwanie skutków poważnej awarii przemysłowej odbywać  

się będzie z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych, faksów oraz 

poczty elektronicznej.  

6. Łączność z przedstawicielami PCC EXOL SA realizowana może być za pomocą telefonii 

stacjonarnej i komórkowej.  
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VII. SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA SŁUŻB, PODMIOTÓW I INSTYTUCJI 

ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I 

INNYCH ZADAŃ W ZAKRESIE USUWANIA SKUTKÓW POWAŻNEGO 

WYPADKU POZA TERENEM ZAKŁADU. 

 

Określenie zasad i zakresu współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych  

w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnego 

wypadku poza terenem zakładu odbywać się będzie na bieżąco w ramach: 

- prac sztabu KDR-a – sztab jest organem doradczym KDR-a, w jego pracach powinni 

uczestniczyć przedstawiciele służb, podmiotów i instytucji niezbędnych do likwidacji 

zagrożenia, skład sztabu pozostaje w decyzji KDR-a,  

- posiedzeń Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brzegu Dolnym, 

którego członkami są m.in. kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego zespołu. 

 

Współdziałanie KP PSP w Wołowie oraz KPP w Wołowie w zakresie rozlokowania 

posterunków blokadowych określone jest również w „Algorytmie postępowania służby 

dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołowie, Komendy Powiatowej 

Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym w przypadku przyjęcia informacji 

o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na terenie przemysłowym PCC Rokita SA oraz konieczności 

rozwinięcia posterunków blokadowych na terenie miasta Brzeg Dolny”. 

 

VIII. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEWIDYWANIA 

WYSTĄPIENIA TRANSGRANICZNYCH SKUTKÓW. 

 

Z uwagi na geograficzne położenie zakładu skutki trans graniczne nie wystąpią. 

 

IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW, LUDZI I 

SĄSIEDNICH ZAKŁADÓW LUB OBIEKTÓW O WYSTĄPIENIU POWAŻNEJ 

AWARII PRZEMYSŁOWEJ, KTÓREGO SKUTKI MOGĄ WYKROCZYĆ POZA 

TEREN ZAKŁADU. 

 

Powiadamianie i alarmowanie należy prowadzić za pomocą dostępnych środków łączności, 

przede wszystkim telefonów alarmowych stacjonarnych i komórkowych. Służby posiadające 
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systemy łączności radiowej mogą prowadzić wewnętrzne alarmowanie i dysponowanie  

za jej pomocą.  

 

Powiadamianie właściwych organów. 

Powiadamiane, alarmowania i dysponowania właściwych organów, służb ratowniczych  

oraz podmiotów współdziałających należy prowadzić zgodnie z poniższymi schematami: 

- schemat alarmowania przez prowadzącego zakład/dyspozytora zakładu PCC Rokita SA, 

- schemat alarmowania na poziomie wojewódzkim, 

- schemat alarmowania na poziomie powiatowym i gminnym. 

Dane teleadresowe, numery telefonów stacjonarnych, komórkowych, faksów oraz adresów 

poczty elektronicznej podmiotów współdziałających zawarte są w tabeli nr 2, umieszczonej 

za schematami alarmowania. 
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Schemat nr 1. Schemat powiadamiania, alarmowania i dysponowania służb ratowniczych i podmiotów współdziałających przez prowadzącego zakład. 
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Schemat nr 2. Schemat powiadamiania, alarmowania i dysponowania służb ratowniczych i podmiotów współdziałających na poziomie wojewódzkim. 
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Schemat nr 3. Schemat powiadamiania, alarmowania i dysponowania służb ratowniczych i podmiotów współdziałających na poziomie powiatowym. 
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Tabela nr 2. Dane teleadresowe, numery telefonów stacjonarnych, komórkowych, faksów oraz adresów poczty elektronicznej podmiotów 
współdziałających. 

 

Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego, 
komórkowego 

Nr fax. 
Adres poczty 

e-mail 

Dyspozytor 

PCC Rokita SA 

56-120 Brzeg Dolny 

ul. Sienkiewicza 4 

71 794 29 98 
71 794 25 55 

(całodobowo) 

------------------- 71 794 26 90 dyspozytor@pcc.eu 

Dyrektor Biura 
Bezpieczeństwa i 

Prewencji PCC Rokita 

SA 

56-120 Brzeg Dolny 

ul. Sienkiewicza 4 
71 794 27 79 

667 650 257 

(w dni robocze 8:00-
16:00) 

71 794 23 37 ------------------- 

Dyrektor techniczny 
PCC Rokita 

56-120 Brzeg Dolny 
ul. Sienkiewicza 4 

71 794 25 32 

667 650 245 

(w dni robocze 8:00-
16:00) 

------------- adam.budurka@pcc.eu 

KW PSP we 
Wrocławiu 

50-552 Wrocław 
ul. Borowska 138 

71 368 23 36 

71 368 22 37 
(całodobowo) 

609 569 132 71 368 22 44 kw@kwpsp.wroc.pl 

KP PSP w Wołowie 

56-100 Wołów 

ul. Wojska Polskiego 

38 

71 389 27 02 

71 380 52 00 

(całodobowo) 

112 

998 
663 890 017 

(całodobowo) 

71 389 11 90 
kpwolow@kwpsp.wroc.pl 

dyzurny@wolow.wr.policja.gov.pl 

KWP we Wrocławiu 
50-040 Wrocław 

ul. Podwale 31-33 

71 340 34 00 
71 340 35 02 

71 340 44 53 
(całodobowo) 

------------------- 

71 340 33 77  

71 340 45 16 
71 340 34 31 

dyzurny@wr.policja.gov.pl 

KPP w Wołowie 
Ul. Piłsudskiego 23 

56-100 Wołów 
71 380 52 00 112 71 380 52 42 dyzurny@wolow.wr.policja.gov.pl 

mailto:kpwolow@kwpsp.wroc.pl
mailto:dyzurny@wolow.wr.policja.gov.pl
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Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego, 
komórkowego 

Nr fax. 
Adres poczty 

e-mail 

WIOŚ we Wrocławiu 
51-630 Wrocław 
ul. Chełmońskiego 

14 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

pracy od 7.30 do 15.30 
71 327 30 00 

71 327 30 09 
 

Nr telefonu dyżurnego 

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

pracy od 7.30 do 15.30 
71 327 30 10 

Nr telefonu dyżurnego 

w dniach roboczych  od 
poniedziałku do piątku  w 

godzinach od 15.00 do 
20.00 , 

w soboty i święta (poza 

niedzielami) w godzinach 
od 07.00 do 20.00 

787 092 872 

71 327 30 09 wios@wroclaw.pios.gov.pl Nr telefonu dyżurnego w 
niedziele w godzinach od 

07.00 do 20.00 
787 092  874 

Nr telefonów dyżurnych 

od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 

20.00 - 7.00 
697 433 133 

532 131 814 

Pogotowie ratunkowe 
we Wrocławiu oddział 

w Wołowie 

Ul. Inwalidów 
Wojennych 24 A 

56-100 Wołów 

71 389 24 30 
999 

501 551 141 (kierownik 

oddziału) 

71 389 24 30 wolow@pogotowie-ratunkowe.pl 

RDOŚ we Wrocławiu 
50-333 Wrocław 
AL. Jana Matejki 6 

71 74-79-300 
(7:00 – 15:30) 

--------------- 71 758 57 41  sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl       

Szpital w Brzegu 

Dolnym 

Al. Jerozolimskie 26 

56-120 Brzeg Dolny 
71 380 53 55 ------------------- 71 319 54 71 ---------------- 

Szpital Powiatowy w 
Wołowie 

Ul. Inwalidów 

Wojennych 26 
56-100 Wołów 

71 380 58 01 ------------------- 71 389 27 99 sekretariat@pcm-wolow.pl 

WCZK  
50-552 Wrocław 
ul. Borowska 138 

71 368 25 11  

71 368 25 17 
(całodobowo) 

516 131 990 71 340 65 95 
czkw@duw.pl 

centrum@czkw.wroc.pl 

PCZK Wołów 
56-100 Wołów  

Plac Piastowski 2,  

71 380 59 41,  

71 380 59 18 
 71 380 59 19 wolow@czkw.wroc.pl 

mailto:wios@wroclaw.pios.gov.pl
mailto:wolow@pogotowie-ratunkowe.pl
mailto:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl
mailto:czkw@duw.pl
tel:713805941
tel:713805918
mailto:wolow@czkw.wroc.pl
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Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego, 
komórkowego 

Nr fax. 
Adres poczty 

e-mail 

UM Brzeg Dolny 
56-120 Brzeg Dolny 
ul. Kolejowa 29 

71 319 51 17 w. 257 

pon. 7:30-17:00 
 wt.-czw. 7:30-15:30 

pt. 7:30-14:00 

602-233-350 71 319 56 83 um@brzegdolny.pl 

GCZK Brzeg Dolny 
56-120 Brzeg Dolny 

ul. Kolejowa 29 

71 319 61 39 

(całodobowo) 

602 233 350 

(całodobowo) 
71 319 61 39 oczk@brzegdolny.pl 

PCZK Środa Śl. 
55-300 Środa 
Śląska ul. 

Wrocławska 2,  

71 39 689 22 661 273 622 71 317 56 49 
środa@czkw.wroc.pl 

pczk@powiat-sredzki.pl 

PCZK Trzebnica 
55-100 Trzebnica 
Ks. Dziekana 

Bochenka 6  

71 387 95 64  515 139 138  trzebnica@czwk.wroc.pl 

Polskie Koleje 
Państwowe - 

Dyżurny ruchu 

50-525 Wrocław 

ul. Joannitów 13 

71 717 43 21 
71 717 43 21 

(całodobowo) 

784 087 520 

 
---------- 

izdd.wroclaw@plk-sa.pl 

iż.wroclaw@plk-sa.pl 

Pogotowie 
Energetyczne 

Oborniki Śląskie 

55-120 Oborniki 
Śląskie  

Ul. Trzebnicka 103 

71 310 34 91 

71 310 35 14 
991 ---------------- --------------------------- 

Pogotowie Gazowe 
Wrocław 

Ul. Tęczowa 33 
53-601 Wrocław 

71 364 96 66 
992 

667 665 586 
---------------- ---------------------------- 

mailto:um@brzegdolny.pl
mailto:oczk@brzegdolny.pl
tel:%2071%2039%20689%2022
tel:661273622
mailto:pczk@powiat-sredzki.pl
tel:713879564
tel:515139138
mailto:trzebnica@czwk.wroc.pl
mailto:izdd.wroclaw@plk-sa.pl


31 
 

Powiadamianie sąsiednich zakładów i obiektów. 

Powiadamianie zakładów, firm i instytucji w najbliższym sąsiedztwie PCC EXOL SA odbywa 

się zgodnie z poniższą tabelą, określającą podmioty odpowiedzialne za informowanie oraz 

zakłady, firmy i instytucje, które mają być przez dany podmiot poinformowane. Za 

weryfikację, aktualizację i przekazanie zaktualizowanego wykazu do pozostałych podmiotów 

odpowiedzialny jest UM Brzeg Dolny. KP PSP w Wołowie każdorazowo po otrzymaniu 

aktualizacji wykazu poinformuje o tym KW PSP we Wrocławiu. 

 

Tabela nr 3.  Powiadamianie zakładów, firm i instytucji w najbliższym sąsiedztwie  

PCC EXOL SA 

 

Podmiot 

informujący 
Zakład/instytucja informowana 

Tel. 

stacjonarny 
Adres 

KP PSP Wołów Chem-montaż 
71 319 57 15 
71 319 54 19 

71 319 67 50 

ul. Sienkiewicz 2 

KP PSP Wołów STEPAN Polska 
71 666 60 66 

71 666 60 01 
ul. Urazka 8  

KP PSP Wołów Techno – Org  71 319 24 40 ul. Sienkiewicz 4 

KP PSP Wołów Wal - Mar 71 319 50 08 ul. Sienkiewicz 35 

KP PSP Wołów Espadon 71 384 43 14  ul. Sienkiewicza 29a 

Dyspozytor PCC 
Rokita SA 

Air Products 71 380 92 23 ul. Sienkiewicz 29 

Dyspozytor PCC 
Rokita SA 

Vita Polymers Poland 
71 380 89 00 
71 380 89 02 

ul. Sienkiewicz 2 

Dyspozytor PCC 

Rokita SA 
Star Polska 71 700 00 ul. Sienkiewicz 15 

UM Brzeg Dolny "Stara Stołówka" Hotel & 
Restauracja 

71 31 90 901 ul. Sienkiewicza 19 

UM Brzeg Dolny Stacja Obsługi Samochodów 71 319 55 15  ul. Sienkiewicza 27  

UM Brzeg Dolny Przedszkole Samorządowe nr 1 71 319 56 60 ul. Zwycięstwa 1  

UM Brzeg Dolny 
Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

71 319 55 09 ul. Zwycięstwa 3  

UM Brzeg Dolny Szkoła Podstawowa nr 5 71 319 58 30 ul. Zwycięstwa 10  

UM Brzeg Dolny Zespół Szkół Zawodowych 
71 319 50 90 
wew. 32 

ul. 1-go Maja 1A 

UM Brzeg Dolny 
Zespół Placówek 
Resocjalizacyjnych 

71 319 51 79 ul. 1 Maja 21 

UM Brzeg Dolny Referat Promocji i Informacji 
71 319 51 17 
wew. 258 

ul. Kolejowa 29  

UM Brzeg Dolny Stadion Miejski 71 319 87 90 ul. Kolejowa 1 

UM Brzeg Dolny Przedszkole Samorządowe nr 3 71 319 56 95 ul. Przedszkolna 1 

UM Brzeg Dolny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 71 319 51 83 ul. Młodzieżowa 2  
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Podmiot 

informujący 
Zakład/instytucja informowana 

Tel. 

stacjonarny 
Adres 

UM Brzeg Dolny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 71 319 99 11 ul. Wilcza 4 

UM Brzeg Dolny Liceum Ogólnokształcące 71 319 98 28 ul. Wilcza 10  

UM Brzeg Dolny 
Kompleks Hotelowo Sportowy 
„Rokita” 

71 380 80 30 

71 380 80 36 
ul. Wilcza 8  

UM Brzeg Dolny Dolnobrzeski Ośrodek Kultury 71 319 52 52 ul. Kolejowa 29  

UM Brzeg Dolny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 71 319 51 06 ul. Mickiewicza 1  

UM Brzeg Dolny 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

71 319 56 62 ul. Rynek 18 

UM Brzeg Dolny Środowiskowy Dom Samopomocy 71 319 90 48 ul. Kolejowa 27A 

UM Brzeg Dolny 
Szkoła Podstawowa w Pogalewie 
Wielkim 

71 319 63 79 
56-120 Brzeg Dolny 
Pogalewo Wielkie 12H 

UM Brzeg Dolny ZGK  
71 319 54 35 
71 319 62 88 

ul. Urazka 11 

UM Brzeg Dolny BESO 71 319 09 90 ul. Młyńska 1A 

UM Brzeg Dolny HANZA 71 389 58 80 Al. Jerozolimskie 41 

UM Brzeg Dolny BERENDSEN TEXTILE SERVICE 71 363 87 80 uL. Podwale 11 

 

 

Powiadamianie ludności. 

Powiadamianie ludności określone jest w punkcie 4 przedmiotowego planu. 

 

W przypadku gdy na terenie miasta Brzeg Dolny uruchamiany jest system elektronicznych 

syren alarmowych należy o tym powiadomić powiat trzebnicki i średzki. Następuje to pomimo 

braku zagrożenia dla mieszkańców tych powiatów, a celem jest uspokojenie mieszkańców  

i przekazanie informacji o braku zagrożenia. Zadanie te realizują następujące podmioty: 

- SK KW PSP we Wrocławiu – informuje SK KP PSP w Trzebnicy i SK KP PSP w Środzie Śl., 

- WCZK – informuje PCZK w Trzebnicy i PCZK w Środzie Śl. 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ 

WŁAŚCIWE ORGANY W CELU OGRANICZENIA SKUTKÓW POWAŻNEJ 

AWARII PRZEMYSŁOWEJ DLA LUDZI I ŚRODOWISKA. 

 

Wojewoda Dolnośląski:  

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- nadzór i koordynacja działań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii, 
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- określenie obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Starosta Powiatu Wołowskiego: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- działania zgodne z planem zarządzania kryzysowego, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Burmistrz Brzegu Dolnego: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

– działania zgodne z gminnym planem zarządzania kryzysowego 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

PCC EXOL SA: 

- realizacja WPOR, 

- działania w zakresie usunięcia skutków poważnej awarii na terenie zakładu, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

PCC Rokita SA: 

1) Dyspozytor PCC Rokita SA: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- koordynacja działań ratowniczych na terenie zakładu, 

- dysponowanie sił i środków ZSR PCC Rokita SA 

- ogłoszenie alarmu dla ludności poprzez włączenie syren alarmowych na terenie miasta 

Brzeg Dolny lub syreny alarmowej PCC Rokita SA, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 2. 

 

2) ZSR PCC Rokita SA: 

- kierowanie działaniami ratowniczymi do czasu przejęcia kierowania przez uprawnionego 

funkcjonariusza PSP, z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 w momencie wprowadzenia do działań ratowniczych na terenie zakładu jednostek 

PSP z terenu pow. wołowskiego i jednostek OSP – działaniami kieruje w dalszym 

ciągu uprawniony przedstawiciel ZSR, przy czym jednostki OSP podlegają 

bezpośrednio będącemu na miejscu akcji dowódcy PSP, 
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 w przypadku wprowadzenia do działań ratowniczych na terenie zakładu, jednostek 

PSP spoza pow. wołowskiego, kierowanie działaniami ratowniczymi przejmuje 

uprawniony funkcjonariusz PSP, 

- prowadzenie działań ratowniczych na terenie zakładu oraz na terenie, którym mogą 

wystąpić skutki zdarzeń powstałych na terenie zakładu, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu kraju poprzez  

SK KG PSP, 

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu  

woj. dolnośląskiego poprzez SK KW PSP, 

- koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych, za pośrednictwem dyżurnych SK KW PSP  

lub sztabu KDR-a w przypadku użycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

- kierowanie działaniami ratowniczo – gaśniczymi, podejmowanymi przez siły i środki 

jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie strategicznym. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Wołowie: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu własnego 

powiatu za pośrednictwem dyżurnych SK KP PSP, 

- koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych na terenie własnego powiatu  

za pośrednictwem dyżurnych SK KP PSP w przypadku użycia sił i środków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, 

- kierowanie działaniami ratowniczo – gaśniczymi, podejmowanymi przez siły i środki 

jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie interwencyjnym i taktycznym,  

z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 

 w momencie wprowadzenia do działań ratowniczych na terenie zakładu jednostek 

PSP z terenu pow. wołowskiego i jednostek OSP – działaniami kieruje w dalszym 

ciągu uprawniony przedstawiciel ZSR, przy czym jednostki OSP podlegają 

bezpośrednio będącemu na miejscu akcji dowódcy PSP, 
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 w przypadku wprowadzenia do działań ratowniczych na terenie zakładu, jednostek 

PSP spoza pow. wołowskiego, kierowanie działaniami ratowniczymi przejmuje 

uprawniony funkcjonariusz PSP, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 2. 

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- dysponowanie sił i środków policji z terenu kraju – za pośrednictwem dyżurnego 

operacyjnego kraju, 

- dysponowanie sił i środków policji z terenu woj. dolnośląskiego – za pośrednictwem 

dyżurnego operacyjnego województwa, 

- kierowanie działaniami policji, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Wołowie: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- dysponowanie sił i środków policji z terenu własnego powiatu – za pośrednictwem 

dyżurnego operacyjnego powiatu, 

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 

- rozlokowanie posterunków blokadowych zgodnie z algorytmem, 

- organizacja objazdów,  

- zabezpieczenie przejazdu pododdziałów sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności,  

- kierowanie działaniami policji, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

- współpraca z KDR – em w zakresie konsultacji i nadzoru nad likwidacją skutków poważnej 

awarii dla środowiska, 

- zarządzenie przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyn przebiegu i skutków 

awarii, 

- wydanie zakazu lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo –gaśniczej. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

- w przypadku wystąpienia szkody w środowisku koordynacja nad przeprowadzeniem działań 

naprawczych poprzez uzgodnienie ich warunków. 

 

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu: 

- dysponowanie do zdarzenia adekwatnej do rodzaju zdarzenia liczby ZRM, 

- prowadzenie segregacji osób poszkodowanych, 

- udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym, 

- organizacja punktu medycznego w miejscu prowadzenia działań, 

- organizacja transportu osób poszkodowanych do szpitali, 

- powiadamianie placówek służby zdrowia o konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby 

miejsc dla poszkodowanych, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

XI. SPOSÓB PRZYWRACANIA ŚRODOWISKA DO STANU POPRZEDNIEGO. 

 

Ze scenariuszy i oceny skutków przewidywanych poważnych awarii przemysłowych przyjąć 

należy, iż poza terenem zakładu wystąpią jedynie skutki, wynikające z rozprzestrzeniania  

się chmury toksycznego gazu. Z uwagi na fakt, iż oddziaływanie chmury będzie dotyczyło 

jedynie powietrza atmosferycznego, nie będzie konieczności podejmowania działań, 

zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego. 

W przypadku terenu zakładu należy przewidywać skutki związane z oddziaływaniem chmury 

toksycznego gazu - oddziaływanie będzie dotyczyło jedynie powietrza atmosferycznego,  

nie będzie konieczności podejmowania działań, zmierzających do przywrócenia środowiska 

do stanu poprzedniego. 

 

Sposób wykorzystania zasobów zakładu. 

Zasoby zakładu można wykorzystać w następującym zakresie: 

1) usuwanie skutków awarii na terenie zakładu – działania te prowadzą ZSR PCC Rokita SA, 

członkowie grup awaryjnych, spółki usługowe w branży utrzymania ruchu oraz inne 

podmioty gospodarcze na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej, 

2) usuwanie skutków awarii poza terenem zakładu – w przypadku, gdy sytuacja na terenie 

przemysłowym PCC Rokita SA na to pozwala, wszystkie siły i środki, będące w dyspozycji 

PCC Rokita SA mogą być użyte poza terenem zakładu, następuje to na polecenie KDR-a, 
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ale decyzję podejmuje każdorazowo Dyspozytor PCC Rokita SA po zasięgnięciu opinii 

Kierownika ZSR lub Kierownika Zmiany ZSR, 

3) zabezpieczenie miejsca awarii - za zabezpieczenie miejsca awarii, do czasu zakończenia 

prowadzonych czynność ratowniczych i postępowania poawaryjnego odpowiedzialna jest 

Służba Ochrony PCC Rokita SA, pracownicy Służby Ochrony mają za zadanie 

zabezpieczyć wewnętrzne drogi dojazdowe do miejsca awarii i nie dopuścić w rejon 

awarii osób niebiorących udziału w działaniach ratowniczych; 

4) prowadzenie neutralizacji i odkażania w miejscu awarii – działania te podejmują ZSR 

PCC Rokita SA, członkowie grup awaryjnych oraz pracownicy zakładu, na którym miała 

miejsce awaria; 

5) zabezpieczenie wytworzonych odpadów poawaryjnych do czasu przekazania ich do 

unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów – działania te prowadzi ZSR PCC Rokita SA, 

6) rekultywacja gruntu na terenie zakładu – prowadzona przez specjalistyczne podmioty 

gospodarcze na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej. 

 

Wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich 

powiadamiania: 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – powiadamianie poprzez  

Dyspozytor PCC ROKITA SA, 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – powiadamianie poprzez  

PCC EXOL SA, 

 ZSR (na terenie zakładu) – powiadamianie poprzez PCC EXOL SA, 

 spółki usługowe w branży utrzymania ruchu (na terenie zakładu) – powiadamianie 

poprzez PCC EXOL SA, 

 inne podmioty gospodarcze na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej  

(na terenie zakładu) – powiadamianie poprzez PCC EXOL SA. 

 

XII. MAPY. 

 

1. Lokalizacja zakładu PCC EXOL SA., 

 

2. Dane dotyczące jednostek ochrony ppoż. 
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3. Dane dot. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę – mapa z danymi umieszczona  

na płycie CD w WPOR dla PCC Rokita. 

 

4. Służby i podmioty współdziałające podczas wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

5. Prognozowane zasięgi stref zagrożenia dla rozszczelnienia instalacji z dwu tlenkiem  

lub trój  tlenkiem siarki. 

 

5.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

5.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

5.3 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

5.4 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

 

 

  



 
  

KARTA AKTUALIZACJI 

Lp. Data 
aktualizacji 

Zakres aktualizacji Osoba aktualizująca Osoba zatwierdzająca 
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