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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 

 

HMG – Huta Miedzi Głogów 

WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

GCZK – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

JRG – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP 

JRGH – Jednostka Ratownictwa Górniczo Hutniczego 

KDR – kierujący działaniami ratowniczymi 

KWP – Komenda Wojewódzka Policji 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

KSRG – krajowy system ratowniczo – gaśniczy 

PPSiŚ – punkt przyjęcia sił i środków 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

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  

SOR – szpitalny oddział ratunkowy 

UM/G – Urząd Miejski/Gminny 

ZPOR – zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy 

WPOR – wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy 

ZRM – zespół ratownictwa medycznego 

UŻŚ – Urząd Żeglugi Śródlądowej  

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
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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. 

 

Podstawową działalnością HUTY MIEDZI GŁOGÓW jest otrzymywanie na drodze 

przetapiania i rafinacji dwóch głównych produktów – miedzi katodowej oraz srebra. 

Substraty pochodzą z siarczkowych rud miedzi, pozyskana ruda przerabiana jest w Oddziale 

Zakłady Wzbogacania Rud, a następnie transportowana jest do Huty. Główny otrzymywany 

produkt to miedź katodowa o czystości 99,99 %. W Hucie produkowane jest również srebro 

(99,99%), złoto (99,99%) oraz koncentrat platynowo – palladowy. Wśród mniej istotnych 

produktów Huty znajdują się ołów surowy, selen techniczny i uwodniony siarczan niklawy. 

Produktem ubocznym jest również kwas siarkowy o stężeniu o zakresie stężeń 92-96%. 

HUTA MIEDZI GŁOGÓW składa się z dwóch linii technologicznych: 

- Huta Miedzi Głogów I – HMG I, 

- Huta Miedzi Głogów II – HMG II. 

 W HMG I funkcjonują następujące instalacje (na czerwono zaznaczone są instalacje, 

które stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej): 

- instalacja przygotowania wsadu (P-1), 

- instalacja pieca zawiesinowego (P-2), 

- instalacja pieca elektrycznego (P-3), 

- instalacja pieców konwertorowych (P-3), 

- instalacja pieców anodowych (P-4), 

- instalacja odlewania form i kesonów (P-5), 

- instalacja produkcji kwasu siarkowego (P-6), 

- instalacja elektrorafinacji miedzi (P-7), 

- instalacja produkcji siarczanu niklawego (P-7), 

- instalacja produkcji ołowiu (P-31). 

 W HMG II funkcjonują następujące instalacje (na czerwono zaznaczone są instalacje, 

które stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej): 

- instalacja przygotowania wsadu (P-21), 

- instalacja pieca zawiesinowego (P-22), 
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- instalacja pieca elektrycznego (P-23), 

- instalacja pieców konwertorowych (P-23), 

- instalacja pieców anodowych (P-24), 

- instalacja produkcji kwasu siarkowego (P-26), 

- instalacja elektrorafinacji miedzi (P-27), 

- instalacja produkcji siarczanu niklawego (P-27), 

- instalacja produkcji metali szlachetnych (P-30). 

 Ponadto w HMG funkcjonują: 

- instalacja magazynowania i przesyłania oleju opałowego HMG I i HMG II, 

- instalacja redukcji i przesyłania gazu ziemnego, 

- instalacja demineralizacji wody, 

- stawy osadowe, 

- składowisko koncentratu ołowiu, 

- składowisko żużla ołowionośnego, 

- składowisko Biechów, 

- składowisko Biechów II. 

 

 Poniżej przedstawiona jest szczegółowa charakterystyka instalacji 

stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową oraz niebezpiecznych 

substancji w nich występujących: 

 

Instalacja pieca zawiesinowego (P-2) 

Jako źródło zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi wskazano gazy procesowe, 

powstające podczas procesów prowadzonych na instalacji. Gazy procesowe z pieca 

zawiesinowego zawierają w swoim składzie znaczący udział dwutlenku siarki i trójtlenku 

siarki, które są gazami trującymi. Poza gazem procesowym na instalacji występują również 

gaz ziemny i tlen gazowy. Są one dostarczane do urządzeń instalacji gazociągami. 

 

Instalacja pieców konwertorowych (P-3), Instalacja pieców anodowych (P-4) 

Do wystąpienia zagrożenia na instalacji może dojść w przypadku rozszczelnienia 

(przepalenia) pancerza pieca konwertorowego/anodowego, co skutkować będzie wypływem 

topu. Należy spodziewać się, że wypływowi topu towarzyszyły będą głównie zjawiska 

fizyczne związane z bardzo wysoką temperaturą. Nie należy się spodziewać istotnej emisji 

gazów procesowych z rozszczelninego pieca lub znad rozlanego gorącego topu. Zagrożenia 
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wynikające z wypływu topu będą lokalne i niezdolne do spowodowania wybuchu, pożaru lub 

emisji toksycznych składników do powietrza. 

 

Instalacja produkcji kwasu siarkowego (P-6), Instalacja produkcji kwasu 

siarkowego (P-26) 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest wodzian hydrazyny, który 

używany jest do usuwania z gazu procesowego zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu. 

Wodzian hydrazyny w postaci roztworu wodnego nie stwarza zagrożenia wybuchem, 

pożarem, ani emisją substancji toksycznych. Jednakże nie można wykluczyć wydzielania  

się z roztworu wodzianu hydrazyny par hydrazyny, która jest substancją toksyczną. 

 

Instalacja elektrorafinacji miedzi (P-7) 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest KSANTE-nol ES, który jest cieczą 

palną, stwarza zagrożenie pożarem i wybuchem. 

 

Instalacja pieca zawiesinowego (P-22) 

Jako źródło zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi wskazano gazy procesowe, 

powstające podczas procesów prowadzonych na instalacji. Gazy procesowe z pieca 

zawiesinowego zawierają w swoim składzie znaczący udział dwutlenku siarki i trójtlenku 

siarki, które są gazami trującymi. Poza gazem procesowym na instalacji występują również 

gaz ziemny i tlen gazowy. Są one dostarczane do urządzeń instalacji gazociągami. 

 

Instalacja elektrorafinacji miedzi (P-27) 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest KSANTE-nol ES, który jest cieczą 

palną, stwarza zagrożenie pożarem i wybuchem. 

 

 

Instalacja produkcji metali szlachetnych (P-30) 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi są: 

- ciekły i gazowy dwutlenek siarki, 

- ciekły i gazowy chlor, 

- gazy procesowe z pieca Kaldo – zawiera ponad 10% dwutlenku siarki, 

Wszystkie ww. substancje charakteryzują się właściwościami toksycznymi. 

 

 



7 
 

Instalacja produkcji ołowiu (P-31) 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest gaz procesowy, który w swoim 

składzie zawiera istotne ilości tlenków siarki. Poza gazem procesowym na instalacji 

występuje również gaz ziemny, dostarczany do instalacji gazociągami. 

 

Instalacja magazynowania i przesyłania oleju opałowego HMG I i HMG II 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest olej opałowy, który jest 

substancją palną. Jednakże z uwagi na wysoką temperaturę zapłonu oleju opałowego  

nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w warunkach 

normalnej pracy. 

 

Instalacja redukcji i przesyłania gazu ziemnego 

Źródłem zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi jest gaz ziemny. Gaz ziemny jest 

palny i może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

 

Dokładna charakterystyka (karty charakterystyki) oraz ilość ww. substancji znajduje się  

w WPOR na płycie CD. 

 

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 HMG. 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 HMG 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 

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 
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oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów 

pożarowych; 

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

powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości, 

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. 

 

Automatyczny system monitoringu  na terenie przyległym do HMG 

Dział  Ochrony Środowiska HMG wyposażony jest w  system umożliwiający  monitorowanie  

i opracowywanie wyników pomiarów emisji z huty. System składa się z trzech stacji 

pomiarów ciągłych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: 

1) Stacja nr 1 – Kromolin gm. Żukowice (początek zabudowy zwartej od strony HMG) 

współrzędne (długość E: 15°53’42’’; szerokość N: 51°41’06’’), 

2) Stacja nr 2 – Sobczyce gm. Kotla, współrzędne (długość E: 16°04’02’’; szerokość  

N: 51°42’08’’), 

3) Stacja nr 3 – miasto Głogów, współrzędne (długość E: 16°02’27”, Szerokość  

N: 51°39’52’’). 

Wszystkie stacje umożliwiają pomiar  automatyczny następujących substancji : 

- dwutlenek siarki, 

- tlenki azotu, 

- tlenek węgla,  

- pył zawieszony PM10, 

- kierunek i prędkość wiatru, 

- ciśnienie i wilgotność powietrza (tylko Sobczyce). 

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: 
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1) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z prażaka p-1 lub z instalacji 

pieca zawiesinowego P-2 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

 

2) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z instalacji pieca 

zawiesinowego P-22 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

 

3) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

 

4) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

 

5) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

 

6) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

 

7) nieszczelność połączenia podczas rozładunku cysterny kolejowej z ciekłym 

dwutlenkiem siarki na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30, 

 

8) rozszczelnienie zbiornika magazynowego z ciekłym dwutlenkiem siarki  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30, 

 

9) rozszczelnienie instalacji gazowego dwutlenku siarki na instalacji 

produkcji metali szlachetnych P-30, 

 

10) rozszczelnienie beczki chlorowej na instalacji produkcji metali 

szlachetnych P-30, 

 

11) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca kaldo na instalacji 

produkcji metali szlachetnych P-30, 

 

12) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca Dörschla  

na instalacji produkcji ołowiu P-31. 
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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. 

Wielkość Warunki typowe Warunki niekorzystne 

Temperatura powietrza 8,5 C 20 C 

Kierunek wiatru W (270) NW (315) 

Prędkość wiatru (na wysokości 15 m n.p.t.) 2,0 m/s 5,0 m/s 

Klasa stabilności atmosfery D F 

Wilgotność powietrza 80% 50% 

Szorstkość terenu 100 cm 100 cm 

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. 

Podczas symulacji komputerowych określono również czas utrzymywania się warunków 

podwyższonego stężenia (tj. warunków narażenia) na granicy zakładu. Na tej podstawie  

w dalszej części ZPOR dobierano właściwe wartości odniesienia AEGL do danego scenariusza. 
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W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników AEGL dla rozważanych substancji. 
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AEGL-1 

10 minut - 0,20 ppm 0,20 mg/m3 0,1 ppm 0,5 ppm 

30 minut - 0,20 ppm 0,20 mg/m3 0,1 ppm 0,5 ppm 

60 minut - 0,20 ppm 0,20 mg/m3 0,1 ppm 0,5 ppm 

4 godziny - 0,20 ppm 0,20 mg/m3 0,1 ppm 0,5 ppm 

8 godzin - 0,20 ppm 0,20 mg/m3 0,1 ppm 0,5 ppm 

AEGL-2 

10 minut 420 ppm 0,75 ppm 8,7 mg/m3 23 ppm 2,8 ppm 

30 minut 150 ppm 0,75 ppm 8,7 mg/m3 16 ppm 2,8 ppm 

60 minut 83 ppm 0,75 ppm 8,7 mg/m3 13 ppm 2,0 ppm 

4 godziny 33 ppm 0,75 ppm 8,7 mg/m3 3,1 ppm 1,0 ppm 

8 godzin 27 ppm 0,75 ppm 8,7 mg/m3 1,6 ppm 0,71 ppm 

AEGL-3 

10 minut 1.700 ppm 30 ppm 270 mg/m3 64 ppm 50 ppm 

30 minut 600 ppm 30 ppm 200 mg/m3 45 ppm 28 ppm 

60 minut 330 ppm 30 ppm 160 mg/m3 35 ppm 20 ppm 

4 godziny 150 ppm 19 ppm 110 mg/m3 8,9 ppm 10 ppm 

8 godzin 130 ppm 9,6 ppm 93 mg/m3 4,4 ppm 7,1 ppm 

 

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

zostały podane poniżej w tabelach dla każdego scenariusza. Dla niektórych scenariuszy 

awaryjnych wielkość stref zagrożenia toksycznego podano maksymalnie odległość  

- 10 km, ze względu na ograniczenia programu ALOHA. Graficzne zobrazowanie tych 

stref oraz skutków dla ludności zawarto w punkcie XII MAPY dla każdego scenariusza 

awaryjnego. 
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Należy podkreślić, że w obliczeniach stref zagrożenia toksycznego nie uwzględniono 

przeszkód terenowych i budowlanych, infrastruktury HMG, stałej instalacji 

zraszaczowej/gaśniczej oraz prowadzonych działań ratowniczych (np. rozstawienia kurtyn 

wodnych) przez PSP i JRGH, co skutkować będzie znaczącym ograniczeniem 

wielkości stref zagrożenia toksycznego. 

Rozprzestrzenianie się chmury toksycznych gazów zależeć będzie od warunków 

atmosferycznych a w szczególności: prędkości i kierunku wiatru, klasy stabilności atmosfery, 

wilgotności oraz od zmian tych warunków. Należy przyjąć, że rozprzestrzeniająca się chmura 

toksycznych gazów stworzy zagrożenie dla ludności poza terenem zakładu oraz spowoduje 

negatywny wpływ (w zależności od kierunku wiejącego wiatru) na funkcjonowanie zakładów: 

ZR AIR Products Sp. z o.o. i AIR Liquide Polska Sp. z o. o., co może spowodować 

wystąpienie „efektu domina”. 

W każdym przypadku wystąpienia awarii związanej z rozszczelnieniem zbiornika 

magazynowego całość substancji niebezpiecznej, jaka wydostanie się z instalacji, 

zostanie zgromadzona w misach awaryjnych. 

 

SCENARIUSZE AWARYJNE: 

 

1) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z prażaka p-1  

lub z instalacji pieca zawiesinowego P-2 do instalacji produkcji kwasu 

siarkowego P-6 

Gaz procesowy, powstający w prażaku oraz w instalacji pieca zawiesinowego P-2, przesyłany 

jest do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 w Hucie Miedzi I. Przesyłanie gazu 

procesowego odbywa się gazociągami (wewnątrz wymurowanymi) o średnicy od 1 850  

do 2 550 mm. Średnica wewnętrzna gazociągów po wymurowaniu wynosi od 1 600 do 2 300 

mm, grubość ścianki części stalowej 14 mm. Długość gazociągu z prażaka wynosi około 260 

metrów. Długość gazociągu z pieca zawiesinowego wynosi około 470 metrów od elektrofiltru 

do wentylatora wyciągowego. Długość gazociągu od wentylatora wyciągowego do instalacji 

produkcji kwasu siarkowego wynosi około 91,5 metra. Ilość przesyłanego gazu procesowego 

wynosi około 65 000 Nm3/h a maksymalnie może wynieść 100 000 Nm3/h. Gazy procesowe 

przesyłane są w temperaturze około 350-400 °C i zawierają: 

 do 30% dwutlenek siarki 

 do 3% trójtlenek siarki 

Wentylator główny wytwarza spręż całkowity około 7,2 kPa. 



14 
 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału, korozji lub też  

na skutek czynników zewnętrznych takich jak uszkodzenie podczas prac remontowych  

czy kolizji ciężkiego sprzętu z filarem estakady na której ułożony jest rurociąg, dojdzie  

do jego częściowego rozszczelnienia. Przyjęto, że powstały w wyniku rozszczelnienia otwór 

będzie miał średnicę równą 10% średnicy rurociągu, tj. wynoszącą 23 cm. Powierzchnia tak 

opisanej nieszczelności będzie równa 1% powierzchni przekroju rurociągu i wyniesie 0,042 m2. 

Przez powstałą nieszczelność do atmosfery wydostawał się będzie gaz procesowy 

zawierający dwutlenek i trójtlenek siarki. Przyjęto, że strumień objętościowy emitowanego 

przez nieszczelność gazu procesowego będzie proporcjonalny do powierzchni  

tej nieszczelności. Strumień objętościowy wyemitowanego gazu procesowego wyniesie: 

               
   

 
      

   

 
 

Strumień objętościowy wyemitowanego dwutlenku i trójtlenku siarki wyniesie odpowiednio: 

              
   

 
    

   

 
 

               
   

 
   

   

 
 

Przyjęto, że do wystąpienia nieszczelności dojdzie w najbardziej niekorzystnym miejscu,  

to jest za wentylatorem głównym. Nieszczelność będzie miała miejsce na wysokości około  

5 m n.p.t. i wystąpi w odległości 480 metrów od granicy zakładu. Wystąpienie poważnej 

nieszczelności zostanie niemal natychmiast zauważone na podstawie gwałtownego spadku 

parametrów procesowych (np. ciśnienie), ale również na podstawie wyraźnie wyczuwalnych  

i jednoznacznych efektów fizycznych (zapach, struga gazu, hałas). Przyjęto, że w ciągu  

3 minut od wystąpienia nieszczelności zostanie wykonane podciśnienie w rurociągu  

do Fabryki Kwasu Siarkowego oraz zostanie zatrzymane podawanie nadawy do pieca 

zawiesinowego. 

Po ustaniu wypływu ciśnieniowego następował będzie wypływ swobodny. Strumień emisji 

będzie stopniowo malał. Przyjęto, że emisja ustanie po upływie 5 minut od wystąpienia 

nieszczelności. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia dla każdej z substancji, a także najwyższe 

stężenie jakie zostanie odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 7 minut 3,89 ppm 7 minut 9,04 ppm 

Trójtlenek siarki 7 minut 6,09 mg/m3 7 minut 8,56 mg/m3 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla tlenków siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 1 900 1 100 166 3 600 1 900 244 

Trójtlenek siarki 2 600 397 83 3 300 476 100 

 
 

2) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z instalacji pieca 

zawiesinowego P-22 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 
Gaz procesowy, powstający w instalacji pieca zawiesinowego P-22, przesyłany jest celem 

unieszkodliwienia, do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 w Hucie Miedzi II. 

Przesyłanie gazu procesowego odbywa się rurociągiem o średnicy 2 800 mm wewnątrz 

wymurowanym. Długość rurociągu wynosi około 200 metrów. Ilość przesyłanego gazu 

procesowego wynosi około 35 000 Nm3/h, a maksymalnie może wynieść 50 000 Nm3/h. Gazy 

procesowe przesyłane są w temperaturze około 350-400 °C i zawierają: 

 dwutlenku siarki – do 30% 
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 trójtlenku siarki – do 3% 

Wentylator główny wytwarza spręż całkowity około 7,2 kPa. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału, korozji lub też na 

skutek czynników zewnętrznych takich jak uszkodzenie podczas prac remontowych czy kolizji 

ciężkiego sprzętu z filarem estakady na której ułożony jest rurociąg, dojdzie do jego 

częściowego rozszczelnienia. Przyjęto, że powstały w wyniku rozszczelnienia otwór będzie 

miał średnicę równą 10% średnicy rurociągu, tj. wynoszącą 25 cm. Powierzchnia tak 

opisanej nieszczelności będzie równa 1% powierzchni przekroju rurociągu i wyniesie  

0,049 m2. 

Przez powstałą nieszczelność do atmosfery wydostawał się będzie gaz procesowy 

zawierający dwutlenek i trójtlenek siarki. Przyjęto, że strumień objętościowy emitowanego 

przez nieszczelność gazu procesowego będzie proporcjonalny do powierzchni tej 

nieszczelności. Strumień objętościowy wyemitowanego gazu procesowego wyniesie: 

              
   

 
    

   

 
 

Strumień objętościowy wyemitowanego dwutlenku i trójtlenku siarki wyniesie odpowiednio: 

             
   

 
    

   

 
 

             
   

 
   

   

 
 

Przyjęto, że do wystąpienia nieszczelności dojdzie w najbardziej niekorzystnym miejscu,  

to jest za wentylatorem głównym. Nieszczelność będzie miała miejsce  

na wysokości około 5 m n.p.t. i wystąpi w odległości 260 metrów od granicy zakładu. 

Wystąpienie poważnej nieszczelności zostanie niemal natychmiast zauważone  

na podstawie gwałtownego spadku parametrów procesowych (np. ciśnienie),  

ale również na podstawie wyraźnie wyczuwalnych i jednoznacznych efektów fizycznych 

(zapach, struga gazu, hałas). Przyjęto, że w ciągu 3 minut od wystąpienia nieszczelności 

zatrzymany zostanie dmuch do pieca, a zatem ustanie ciśnieniowy wypływ gazu.  

Po ustaniu wypływu ciśnieniowego następował będzie wypływ swobodny. Strumień emisji 

będzie stopniowo malał. Przyjęto, że emisja ustanie po upływie 5 minut  

od wystąpienia nieszczelności. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia dla każdej z substancji,  
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a także najwyższe stężenie jakie zostanie odnotowane na granicy zakładu przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 7 minut 6,32 ppm 7 minut 13,4 ppm 

Trójtlenek siarki 7 minut 9,85 mg/m3 7 minut 13,6 mg/m3 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla tlenków siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 1 400 789 115 2 600 1 400 164 

Trójtlenek siarki 1 900 277 60 2 400 329 69 

 

3) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

 
W celu usuwania tlenków azotu z kwasu siarkowego w HMG stosuje się wodzian hydrazyny  

w wodnym roztworze o stężeniu około 40%. Wodzian hydrazyny dostarczany jest na Wydział 

Kwasu Siarkowego P-6 za pomocą cystern kolejowych, z których jest rozładowywany  

na wyznaczonym stanowisku. Wodzian hydrazyny magazynowany jest w dwóch zbiornikach 
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magazynowych o pojemności 30 m3. Zbiorniki magazynowe posadowione są wewnątrz 

budynku, na uszczelnionym chemoodpornie podłożu w formie tacy zabezpieczającej. 

W zbiornikach utrzymywana jest poduszka azotowa, która zapobiega przedostawaniu się par 

substancji poza zbiornik. Ze zbiorników magazynowych wodzian hydrazyny 

przepompowywany jest instalacją rurową w kierunku instalacji produkcji kwasu siarkowego. 

Rurociągi przesyłowe wodzianu hydrazyny wykonano jako polietylenowe (PE) o średnicy 

DN30. Na instalacji produkcji kwasu siarkowego wodzian hydrazyny trafia  

do zbiornika naporowego, z którego pompą dozowany jest do węzła susząco absorpcyjnego 

instalacji produkcji kwasu siarkowego. W prowadzonym procesie wodzian hydrazyny reaguje 

z tlenkiem(V) azotu do azotu cząsteczkowego i wody. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek uszkodzenia mechanicznego, dojdzie  

do pęknięcia węża elastycznego służącego do rozładunku cysterny. Przez powstałą 

nieszczelność będzie wypływał wodzian hydrazyny, który gromadził się będzie w tacy 

zabezpieczającej punkt rozładunkowy. Wodzian hydrazyny utworzy rozlewisko  

na powierzchni około 100 m2, z którego następowała będzie emisja par.  

Wodzian hydrazyny, w odróżnieniu od hydrazyny bezwodnej, jest substancją stabilną i ulega 

rozkładowi tylko w określonych warunkach. Wodzian hydrazyny jest bardzo silnym 

reduktorem o odczynie alkalicznym i reaguje gwałtownie z substancjami utleniającymi.  

W obecności katalizatorów hydrazyna zawarta w wodzianie hydrazyny może rozkładać się do 

azotu, amoniaku i wodoru. 

Stosowany w HMG wodzian hydrazyny odpowiada 25,6-35,2% hydrazyny i jako taki nie jest 

substancją niebezpieczną pożarowo. Przyjęto, że wystąpienie nieszczelności zostanie 

zauważone niemal natychmiast, a w ciągu 5 minut od wystąpienia nieszczelności zamknięty 

zostanie zawór denny cysterny. Przez ten okres wyciek następował będzie grawitacyjnie  

z wydajnością oszacowaną jako 200 litrów na minutę. W wyniku wystąpienia nieszczelności 

dojdzie do uwolnienia około 1000 litrów wodzianu hydrazyny. Z rozlewiska wodzianu 

hydrazyny o wskazanym stężeniu nie należy spodziewać się istotnych emisji czystej 

hydrazyny N2H4, jednak zważywszy, że modelowanie reakcji rozkładu wodzianu hydrazyny 

nie jest możliwe, obliczenia przeprowadzono jak dla czystej substancji. Na podstawie tak 

opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego na granicy zakładu. 

Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie odnotowane na granicy 

zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Hydrazyna 60 minut 0,852 ppm 60 minut 6,88 ppm 

 

Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 60 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (60 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Hydrazyna 0,1 ppm 13 ppm 35 ppm 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 1 200 89 46 4 900 266 145 

 
 

4) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

 

Wodzian hydrazyny, który rozładowany został z cystern kolejowych, magazynowany jest  

na wydziale P-6 w dwóch zbiornikach o pojemności 30 m3. Ze zbiorników magazynowych 

wodzian hydrazyny przesyłany jest pompowo do węzła absorpcyjno suszącego instalacji 

produkcji kwasu siarkowego. Przesyłanie wodzianu hydrazyny realizowane jest rurociągiem 

wykonanym z polietylenu o średnich DN30. Rurociąg ułożony jest na estakadzie. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału, korozji lub też na 

skutek czynników zewnętrznych takich jak uszkodzenie podczas prac remontowych czy kolizji 

ciężkiego sprzętu z filarem estakady na której ułożony jest rurociąg, dojdzie do jego 

całkowitego rozszczelnienia. W analizowanym scenariuszu przyjęto, iż wyłączenie pompy, 

tłoczącej substancję przez uszkodzony rurociąg, nastąpi najpóźniej po 5 minutach. W wyniku 
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awarii do otoczenia uwolnione zostanie około 670 kg wodzianu hydrazyny. Substancja 

utworzy rozlewisko na nieutwardzonym i niezabezpieczonym gruncie. Utworzy się rozlewisko 

o powierzchni około 35 m2 z którego następowała będzie emisja par. 

Wodzian hydrazyny, w odróżnieniu od hydrazyny bezwodnej, jest substancją stabilną i ulega 

rozkładowi tylko w określonych warunkach. Wodzian hydrazyny jest bardzo silnym 

reduktorem o odczynie alkalicznym i reaguje gwałtownie z substancjami utleniającymi.  

W obecności katalizatorów hydrazyna zawarta w wodzianie hydrazyny może rozkładać się do 

azotu, amoniaku i wodoru. 

Z rozlewiska wodzianu hydrazyny o wskazanym stężeniu nie należy spodziewać się istotnych 

emisji czystej hydrazyny N2H4, jednak zważywszy, że modelowanie reakcji rozkładu wodzianu 

hydrazyny nie jest możliwe, obliczenia przeprowadzono jak dla czystej substancji.  

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Hydrazyna 60 minut 0,377 ppm 60 minut 2,67 ppm 

 

Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 60 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (60 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Hydrazyna 0,1 ppm 13 ppm 35 ppm 

 

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: 
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Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 805 63 34 2 900 165 92 

 

5) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 

W celu usuwania tlenków azotu z kwasu siarkowego w HMG stosuje się wodzian hydrazyny  

w wodnym roztworze o stężeniu około 40%. Wodzian hydrazyny dostarczany jest na Wydział 

Kwasu Siarkowego P-26 za pomocą cystern kolejowych, z których jest rozładowywany  

na wyznaczonym stanowisku. Wodzian hydrazyny magazynowany jest w dwóch zbiornikach 

magazynowych o pojemności 33,5 m3. Zbiorniki magazynowe posadowione są wewnątrz 

budynku, na uszczelnionym chemoodpornie podłożu w formie tacy zabezpieczającej. 

W zbiornikach utrzymywana jest poduszka azotowa, która zapobiega przedostawaniu się par 

substancji poza zbiornik. Ze zbiorników magazynowych wodzian hydrazyny 

przepompowywany jest instalacją rurową w kierunku instalacji produkcji kwasu siarkowego. 

Rurociągi przesyłowe wodzianu hydrazyny wykonano jako polietylenowe (PE) o średnicy 

DN30. Na instalacji produkcji kwasu siarkowego wodzian hydrazyny trafia do zbiornika 

naporowego, z którego pompami dozowany jest do zbiorników cyrkulacyjnych instalacji 

produkcji kwasu siarkowego. W prowadzonym procesie wodzian hydrazyny reaguje  

z tlenkami azotu do azotu cząsteczkowego i wody. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek uszkodzenia mechanicznego, dojdzie  

do pęknięcia węża elastycznego służącego do rozładunku cysterny. Przez powstałą 

nieszczelność będzie wypływał wodzian hydrazyny, który gromadził się będzie w tacy 

zabezpieczającej punkt rozładunkowy. Wodzian hydrazyny utworzy rozlewisko  

na powierzchni około 100 m2, z którego następowała będzie emisja par.  

Wodzian hydrazyny, w odróżnieniu od hydrazyny bezwodnej, jest substancją stabilną i ulega 

rozkładowi tylko w określonych warunkach. Wodzian hydrazyny jest bardzo silnym 

reduktorem o odczynie alkalicznym i reaguje gwałtownie z substancjami utleniającymi. W 

obecności katalizatorów hydrazyna zawarta w wodzianie hydrazyny może rozkładać się do 

azotu, amoniaku i wodoru. 
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Stosowany w HMG wodzian hydrazyny odpowiada max. 25,6% hydrazyny i jako taki nie jest 

substancją niebezpieczną pożarowo. Przyjęto, że wystąpienie nieszczelności zostanie 

zauważone niemal natychmiast, a w ciągu 5 minut od wystąpienia nieszczelności zamknięty 

zostanie zawór denny cysterny. Przez ten okres wyciek następował będzie grawitacyjnie  

z wydajnością oszacowaną jako 200 litrów na minutę. W wyniku wystąpienia nieszczelności 

dojdzie do uwolnienia około 1.000 litrów wodzianu hydrazyny. Z rozlewiska wodzianu 

hydrazyny o wskazanym stężeniu nie należy spodziewać się istotnych emisji czystej 

hydrazyny N2H4, jednak zważywszy, że modelowanie reakcji rozkładu wodzianu hydrazyny 

nie jest możliwe, obliczenia przeprowadzono jak dla czystej substancji. Do awarii dojdzie  

w odległości około 45 m od granicy zakładu. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego na 

granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Hydrazyna 60 minut 35,9 ppm 60 minut 135 ppm 

 

Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 60 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (60 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Hydrazyna 0,1 ppm 13 ppm 35 ppm 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 1 200 89 46 4 900 266 145 
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6) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 
Wodzian hydrazyny, który rozładowany został z cystern kolejowych, magazynowany jest  

na wydziale P-26 w dwóch zbiornikach o pojemności 33,5 m3. Ze zbiorników magazynowych 

wodziany hydrazyny przesyłany jest pompowo do węzła susząco-absorpcyjnego instalacji 

produkcji kwasu siarkowego. Przesyłanie wodzianu hydrazyny realizowane jest rurociągiem 

wykonanym z polietylenu o średnicy DN30. Rurociąg ułożony jest na estakadzie. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału, korozji lub też na 

skutek czynników zewnętrznych takich jak uszkodzenie podczas prac remontowych czy kolizji 

ciężkiego sprzętu z filarem estakady na której ułożony jest rurociąg, dojdzie do jego 

całkowitego rozszczelnienia. W analizowanym scenariuszu przyjęto, iż wyłączenie pompy, 

tłoczącej substancję przez uszkodzony rurociąg, nastąpi najpóźniej po 5 minutach. W wyniku 

awarii do otoczenia uwolnione zostanie około 670 kg wodzianu hydrazyny. Substancja 

utworzy rozlewisko na nieutwardzonym i niezabezpieczonym gruncie. Utworzy się rozlewisko 

o powierzchni około 35 m2 z którego następowała będzie emisja par. 

Wodzian hydrazyny, w odróżnieniu od hydrazyny bezwodnej, jest substancją stabilną i ulega 

rozkładowi tylko w określonych warunkach. Wodzian hydrazyny jest bardzo silnym 

reduktorem o odczynie alkalicznym i reaguje gwałtownie z substancjami utleniającymi.  

W obecności katalizatorów hydrazyna zawarta w wodzianie hydrazyny może rozkładać się do 

azotu, amoniaku i wodoru. 

Z rozlewiska wodzianu hydrazyny o wskazanym stężeniu nie należy spodziewać się istotnych 

emisji czystej hydrazyny N2H4, jednak zważywszy, że modelowanie reakcji rozkładu wodzianu 

hydrazyny nie jest możliwe, obliczenia przeprowadzono jak dla czystej substancji. Do awarii 

dojdzie w odległości około 80 m od granicy zakładu. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Hydrazyna 60 minut 8,09 ppm 60 minut 43,4 ppm 
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Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 60 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (60 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Hydrazyna 0,1 ppm 13 ppm 35 ppm 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 794 61 33 2 900 165 92 

 
 

7) nieszczelność połączenia podczas rozładunku cysterny kolejowej  

z ciekłym dwutlenkiem siarki na instalacji produkcji metali szlachetnych 

P-30 

 

Jedną z substancji, wykorzystywanych w procesie technologicznym na Wydziale Metali 

Szlachetnych P-30, jest ditlenek siarki. Ditlenek siarki dostarczany jest do HMG w postaci 

ciekłej za pomocą cystern kolejowych. W ciągu roku dostarcza się do HMG od siedmiu  

do ośmiu cystern. Cysterny kolejowe z ciekłym dwutlenkiem siarki rozładowywane  

są na przygotowanym do tego celu stanowisku, które zorganizowano wewnątrz budynku  

na terenie wydziału P-30. Wykonywanie czynności związanych z transportem i rozładunkiem 

cystern kolejowych z ciekłym dwutlenkiem siarki wiąże się z możliwością zaistnienia 

nieszczelności na zaworze cysterny bądź na jednym z połączeń w trakcie prowadzenia 

rozładunku, w wyniku czego może nastąpić wyciek części zawartości cysterny.  

W rozpatrywanym scenariuszu założono uszkodzenie połączenia cysterny, w wyniku czego 

dojdzie do dwufazowego wycieku około 200 kilogramów ditlenku siarki. Część ditlenku siarki 

odparuje momentalnie po rozprężeniu, pozostała masa utworzy rozlewisko, o temperaturze 

obniżonej do temperatury parowania ditlenku siarki, na utwardzonym gruncie wewnątrz 
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budynku. Do zdarzenia dojdzie w odległości 45 m od granicy zakładu. Z rozlewiska unosić się 

będą toksyczne opary. Ditelenk siarki nie stworzy zagrożeń pożarowo-wybuchowych. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego na 

granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 10 minut 3 610 ppm 6 minut 6 850 ppm 

 

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 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 6 400 3 900 657 > 10 000 6 100 1 000 

 

8) rozszczelnienie zbiornika magazynowego z ciekłym dwutlenkiem siarki  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

 

Dwutlenek siarki jako materiał pomocniczy stosowny jest do redukcji selenu z roztworów  

z odpylni mokrej pieca Kaldo, które zawierają rozpuszczone związki selenu. Dwutlenek siarki 

przywożony jest w postaci ciekłej cysternami kolejowymi, z których rozładowywany jest  

do zbiornika ciekłego dwutlenku siarki. Zbiornik magazynowy ciekłego dwutlenku siarki 

znajduje się na zewnątrz w specjalnej wiacie magazynowej. Zbiornik ciekłego dwutlenku 
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siarki wykonano jako walczak stalowy, poziomy o pojemności całkowitej wynoszącej 33,5 m3  

i pojemności roboczej wynoszącej 28 m3, co odpowiada masie około 40 ton. Zbiornik 

umieszczono w żelbetowej tacy, która jest zdolna pomieścić całą zawartość zbiornika. 

W rozpatrywanym scenariuszu założono uszkodzenie płaszcza zbiornika, w wyniku czego 

dojdzie do dwufazowego wycieku zgromadzonego w nim dwutlenku siarki. Część ditlenku 

siarki odparuje momentalnie po rozprężeniu, pozostała masa utworzy rozlewisko,  

o temperaturze obniżonej do temperatury parowania dwutlenku siarki, na betonowej tacy  

o powierzchni 84 m2 wewnątrz budynku (do obliczeń przyjęto teren otwarty, natomiast 

budynek znacząco ograniczy zasięgi stref zagrożenia toksycznego podane poniżej w tabeli). 

Do zdarzenia dojdzie w odległości 50 m od granicy zakładu. Z rozlewiska unosić się będą 

toksyczne opary. Ditelenk siarki nie stworzy zagrożeń pożarowo-wybuchowych. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 60 minut 15 500 ppm 60 minut 27 700 ppm 

 

Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 60 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (60 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

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

 

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: 
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Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki >10 000 8 700 1 300 >10 000 >10 000 2 100 

 

9) rozszczelnienie instalacji gazowego dwutlenku siarki na instalacji 

produkcji metali szlachetnych P-30 

 
Dwutlenek siarki jako materiał pomocniczy stosowny jest do redukcji selenu  

z roztworów z odpylni mokrej pieca Kaldo, które zawierają rozpuszczone związki selenu. 

Zbiornik ciekłego dwutlenku siarki wykonano jako walczak stalowy, poziomy o pojemności 

całkowitej wynoszącej 33,5 m3 i pojemności roboczej wynoszącej 28 m3, co odpowiada masie 

około 40 ton. Zbiornik umieszczono w żelbetowej tacy, która jest zdolna pomieścić całą 

zawartość zbiornika. Obok zbiornika magazynowego i poniżej jego poziomu umieszczone  

są dwa odparowalniki służące do zgazowywania ciekłego SO2 i podawania go izolowaną, 

ogrzewaną rurą DN32, o długości około 150 metrów, do instalacji strącania selenu Wydziału 

Metali Szlachetnych P-30. Odparowalniki SO2 ogrzewane są roztworem wodnym glikolu 

etylenowego. W magazynie ciekłego ditlenku siarki oraz na punkcie rozładunkowym 

zainstalowane zostały czujniki stężenia SO2 w powietrzu. 

W rozważanym scenariuszu założono katastroficzne rozszczelnienie rurociągu DN32 i wypływ 

gazowego dwutlenku siarki. Przyjęto, iż nieszczelność zostanie zauważona i zatrzymana  

w ciągu 15 minut. W tym czasie do atmosfery wydostanie się maksymalnie 30 kg 

toksycznego dwutlenku siarki. Dwutlenek siarki nie stworzy zagrożenia pożarowo-

wybuchowego. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 17 minut 113 ppm 17 minut 159 ppm 
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Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 30 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (30 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

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

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 2 800 1 400 188 3 300 1 700 217 

 

10) rozszczelnienie beczki chlorowej na instalacji produkcji metali  

  szlachetnych P-30 

 
Jedną z substancji, wykorzystywanych w procesie technologicznym na Wydziale Metali 

Szlachetnych P-30 jest chlor. Chlor dostarczany jest do HMG w 500 kg beczkach 

ciśnieniowych. W ciągu roku dostarcza się do HMG od 5 do 6 beczek (w zależności  

od planowanej produkcji złota). Wykonywanie czynności związanych z transportem beczki 

chlorowej wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia kolizji, w wyniku której dojdzie  

do rozszczelnienia poszycia beczki, uszkodzenia lub urwania zaworu i wycieku chloru. 

W rozpatrywanym scenariuszu założono przebicie beczki i powstanie nieszczelności  

o wymiarach 5 x 15 cm. Nieszczelność znajdować się będzie w najbardziej niekorzystnym 

miejscu, na spodzie beczki. W wyniku awarii dojdzie do dwufazowego wypływu całej 

zawartości zbiornika beczki. Część chloru odparuje momentalnie po rozprężeniu, pozostała 

masa utworzy rozlewisko, o temperaturze obniżonej do temperatury parowania chloru,  

na utwardzonym gruncie. Z rozlewiska unosić się będą toksyczne opary. Chlor nie stworzy 

zagrożeń pożarowo-wybuchowych. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Chlor 30 minut 2 350 ppm 20 minut 3 800 ppm 

 

Na podstawie oszacowanego czasu narażenia na granicy zakładu dobrano wartości 

odniesienia AEGL właściwe dla czasu narażenia 30 minut, t.j.: 

Substancja 
Wartości odniesienia AEGL (30 minut) 

AEGL-1 AEGL-2 AEGL-3 

Chlor 0,5 ppm 2,8 ppm 28 ppm 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla chloru 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Chlor 5 100 2 500 940 7 700 3 500 1 300 

 
 

11) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca kaldo  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

 

Piec Kaldo znajduje się na Wydziale Metali Szlachetnych. W piecu tym wytapiane jest srebro. 

Jako opał służy tu olej opałowy, do spalania którego wykorzystuje się również tlen ciekły. 

Gazy procesowe z pieca Kaldo, ze względu na dużą zawartość ditlenku siarki (do 10,7%),  

po oczyszczeniu i schłodzeniu kierowane są do Wydziału Kwasu Siarkowego P-26. Produkcja 

gazu procesowego w piecu Kaldo wynosi około 5 000 Nm3/h. Gaz procesowy przesyłany jest 

na Wydział P-26 rurociągiem o średnicy 500 mm i długości około 450 metrów. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału, korozji lub też  

na skutek czynników zewnętrznych takich jak uszkodzenie podczas prac remontowych  

czy kolizji ciężkiego sprzętu z filarem estakady na której ułożony jest rurociąg, dojdzie  
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do jego częściowego rozszczelnienia. Przyjęto, że powstały w wyniku rozszczelnienia otwór 

będzie miał średnicę równą 10% średnicy rurociągu, tj. wynoszącą 5 cm. Powierzchnia  

tak opisanej nieszczelności będzie równa 1% powierzchni przekroju rurociągu i wyniesie  

0,002 m2. 

Przez powstałą nieszczelność do atmosfery wydostawał się będzie gaz procesowy 

zawierający dwutlenek siarki. Przyjęto, że strumień objętościowy emitowanego przez 

nieszczelność gazu procesowego będzie proporcjonalny do powierzchni tej nieszczelności. 

Strumień objętościowy wyemitowanego gazu procesowego wyniesie: 

             
   

 
   

   

 
 

Strumień objętościowy wyemitowanego dwutlenku siarki wyniesie odpowiednio: 

             
   

 
     

   

 
 

Przyjęto, że do wystąpienia nieszczelności dojdzie w najbardziej niekorzystnym miejscu,  

to jest w połowie długości rurociągu. Nieszczelność będzie miała miejsce na wysokości około 

8,5 m n.p.t. i wystąpi w odległości 150 metrów od granicy zakładu. Wystąpienie poważnej 

nieszczelności zostanie niemal natychmiast zauważone na podstawie gwałtownego spadku 

parametrów procesowych (np. ciśnienie), ale również na podstawie wyraźnie wyczuwalnych  

i jednoznacznych efektów fizycznych (zapach, struga gazu, hałas). Przyjęto, że w ciągu  

3 minut od wystąpienia nieszczelności zatrzymany zostanie dmuch do pieca, a zatem ustanie 

ciśnieniowy wypływ gazu.  

Po ustaniu wypływu ciśnieniowego następował będzie wypływ swobodny. Strumień emisji 

będzie stopniowo malał. Przyjęto, że emisja ustanie po upływie 5 minut od wystąpienia 

nieszczelności. 

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 7 minut 0,388 ppm 7 minut 0,576 ppm 
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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 

 

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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 215 102 - 297 127 - 

 
 
12) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca Dörschla  

na instalacji produkcji ołowiu P-31 
 

Na Wydziale Ołowiu P-31 prowadzi się odzysk ołowiu z pyłów i szlamów pochodzących  

z odpylania gazów hutniczych powstających w procesach pirometalurgii miedzi w innych 

wydziałach Huty Miedzi GŁOGÓW oraz na Wydziale Pieców Konwertorowych Huty Miedzi 

LEGNICA. Na Wydziale zainstalowane są cztery piece obrotowo-wahadłowe Dörschla.  

W piecu operuje się palnikiem na gaz ziemny i powietrze wzbogacone w tlen do 45%  

ze zmiennym, w zależności od fazy procesu współczynnikiem nadmiaru tlenu. Każdy z pieców 

posiada własną linię kondycjonowania gazów (komora rozprężno-dopalająca, komora 

reakcyjna, komora chłodzenia) i część wspólną: komora mieszania (mieszacz gazów), układ 

filtracji (filtr procesowy). Po odfiltrowaniu gazy procesowe, rurociągiem o średnicy 1 400 

mm, kierowane są do Instalacji Oczyszczania Gazów. Natężenie przepływu gazu 

procesowego wynosi maksymalnie 80 000 Nm3. Stężenie dwutlenku siarki w gazach 

procesowych z pieców Dörschla wynosi około 0,5%. 

W rozważanym scenariuszu przyjęto, że na skutek zmęczenia materiału lub korozji dojdzie  

do uszkodzenia jednego z kompensatorów i częściowego rozszczelnienia rurociągu. Przyjęto, 

że powstały w wyniku rozszczelnienia otwór będzie miał średnicę równą 10% średnicy 
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rurociągu, tj. wynoszącą 14 cm. Powierzchnia tak opisanej nieszczelności będzie równa 1% 

powierzchni przekroju rurociągu i wyniesie 0,015 m2. 

Przez powstałą nieszczelność do atmosfery wydostawał się będzie gaz procesowy 

zawierający dwutlenek. Przyjęto, że strumień objętościowy emitowanego przez nieszczelność 

gazu procesowego będzie proporcjonalny do powierzchni tej nieszczelności. Strumień 

objętościowy wyemitowanego gazu procesowego wyniesie: 

              
   

 
    

   

 
 

Strumień objętościowy wyemitowanego dwutlenku siarki wyniesie odpowiednio: 

              
   

 
  

   

 
 

Przyjęto, że do wystąpienia nieszczelności dojdzie w najbardziej niekorzystnym miejscu,  

to jest w połowie długości rurociągu. Nieszczelność będzie miała miejsce na wysokości około 

8,5 m n.p.t. i wystąpi w odległości 480 metrów od granicy zakładu. Wystąpienie poważnej 

nieszczelności zostanie niemal natychmiast zauważone na podstawie gwałtownego spadku 

parametrów procesowych (np. ciśnienie), ale również na podstawie wyraźnie wyczuwalnych  

i jednoznacznych efektów fizycznych (zapach, struga gazu, hałas). Przyjęto, że w ciągu  

5 minut od wystąpienia nieszczelności gazy wyciek gazów zostanie zatrzymany poprzez  

ich skierowanie bezpośrednio na komin.  

Na podstawie tak opisanego scenariusza oceniono czas trwania narażenia występującego  

na granicy zakładu. Czas trwania narażenia a także najwyższe stężenie jakie zostanie 

odnotowane na granicy zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Substancja 

Warunki D2 Warunki F5 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

czas trwania 

narażenia 

najwyższe 

stężenie 

Dwutlenek siarki 8 minut 0,346 ppm 7 minut 0,505 ppm 

 

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 
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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: 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 641 319 45 783 389 54 

 

 

IV. ZASADY I SPOSOBY INFORMOWANIA ORAZ OSTRZEGANIA LUDNOŚCI 

O ZAGROŻENIACH I POSTĘPOWANIU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻEŃ. 

 

Alarm o zagrożeniu dla ludności na terenie Miasta Głogowa, Gminy Wiejskiej 

Głogów oraz Gminy Żukowice ogłasza się przez: 

 

1. Internet i media. 

Do informowania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywane są lokalne stacje radiowe  

i telewizyjne (nienależące do systemu ostrzegania - Radio Głogów, Radio Elka, TV Master )  

oraz portale internetowe (miedziowe.pl; glogow-info.pl) prasa do publikowania ogłoszeń 

ostrzegawczych i alarmowych. Informacja o zagrożeniach przekazywana jest również 

zarządcom nieruchomości. 

Komunikaty związane z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego umieszczane są przede 

wszystkim na profilu Facebok miasta oraz na stronie głównej miasta (Glogow.pl). 

W celu zapewnienia właściwego informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców 

można wykorzystać również Regionalny System Ostrzegania (RSO), który jest obsługiwany 

przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i za ich pośrednictwem do tego 

systemu komunikat będzie trafiał. Wyświetli się on na „pasku” TVP INFO oraz w aplikacji 

RSO. 

Sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania przekazywane będą za pomocą istniejącej 

sieci syren alarmowych uruchamianych radiowo. Syreny umożliwiają przekazywanie 

komunikatów dźwiękowych. Istnieje możliwość selektywnego wybrania konkretnych syren  

i przekazania alarmu dla poszczególnych części Miasta i Gmin. 
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Dyżurni CZK po uzyskaniu informacji od Państwowej Straży Pożarnej uruchamiają 

następujące komunikaty: 

 

L.p. 
Rodzaj 

komunikatu 
Sposób ogłoszenia 

1 
Ogłoszenie 

alarmu 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! OGŁASZAM ALARM 

+ modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut 

2 
Odwołanie 

alarmu 

UWAGA! UWAGA! ODWOŁUJĘ ALARM 

+ ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut 

 

2. Służby, inspekcje i straże. 

W przypadku konieczności dotarcia do mieszkańców poszczególnych budynków lub miejsc 

gdzie sygnał z syren nie jest słyszalny należy wykorzystać inne środki ostrzegania  

i alarmowania np. systemy dźwiękowe zainstalowane na samochodach oraz ręczne używane 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji. 

 

Alarm o zagrożeniu dla ludności na terenie Gminy Kotla ogłasza się przez: 

1. Internet i media. 

Do informowania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywane są lokalne stacje radiowe  

(nienależące do systemu ostrzegania - Radio Plus Głogów, Radio Elka,)  

oraz portal internetowy (miedziowe.pl). Prasa do publikowania ogłoszeń ostrzegawczych  

i alarmowych.  

Komunikaty związane z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego umieszczane są przede 

wszystkim na profilu Facebook Gminy Kotla oraz na stronie głównej Gminy (Kotla.pl). 

W gminie funkcjonuje również „ Gminny System Informowania SMS”. 

Sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania przekazywane są za pomocą 4 syren 

alarmowych  uruchamianych ręcznie lub radiowo ( 1 syrena tylko ręcznie). Radiowo syreny 

uruchamiane przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ( DSP-50), ręcznie przez Sołtysów / pracowników 

Gminy. 

2. Jednostki OSP. 

W przypadku konieczności dotarcia do mieszkańców poszczególnych miejscowości z terenu 

Gminy lub miejsc gdzie sygnał z syren nie jest słyszalny wykorzystuje się  inne środki 
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ostrzegania i alarmowania np. systemy dźwiękowe zainstalowane na samochodach 

pożarniczych OSP. Na terenie gminy funkcjonują 3 jednostki OSP w tym 1 w KSRG.  
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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. 

 

Poniżej dla każdego scenariusza awaryjnego: 

1) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z prażaka p-1 lub z instalacji pieca 

zawiesinowego P-2 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

2) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z instalacji pieca zawiesinowego P-22  

do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

3) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem wodzianu 

hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

4) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6, 

5) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem wodzianu 

hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

6) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26, 

7) nieszczelność połączenia podczas rozładunku cysterny kolejowej z ciekłym 

dwutlenkiem siarki na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30, 

8) rozszczelnienie zbiornika magazynowego z ciekłym dwutlenkiem siarki  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30, 

9) rozszczelnienie instalacji gazowego dwutlenku siarki na instalacji produkcji metali 

szlachetnych P-30, 

10) rozszczelnienie beczki chlorowej na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30, 

11) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca kaldo na instalacji produkcji 

metali szlachetnych P-30, 

12) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca Dörschla  

na instalacji produkcji ołowiu P-31, 



37 
 

zostały określone następujące elementy: 

A. szczegółowa charakterystyka zagrożeń, 

B. zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych 

zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, 

C. wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest taki sam  

w przypadku każdego scenariusza, związku z tym został umieszczony tylko  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym, 

D. ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych 

zadań w zakresie ograniczenia i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej  

na terenie zakładu. 

 

SCENARIUSZE AWARYJNE: 

 

1) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z prażaka p-1  

lub z instalacji pieca zawiesinowego P-2 do instalacji produkcji kwasu 

siarkowego P-6 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony gaz procesowy z pieca zawiesinowego jest niepalny, natomiast w swoim składzie 

zawiera toksyczne tlenki siarki. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia 

pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych. Wystąpi natomiast 

zagrożenie toksykologiczne. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla tlenków siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 1 900 1 100 166 3 600 1 900 244 

Trójtlenek siarki 2 600 397 83 3 300 476 100 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 
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B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- SDł, 

- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 
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Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

 

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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D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży Pożarnej, która będzie realizowała następujące działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  
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Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 

 

2) rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z instalacji pieca 

zawiesinowego P-22 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony gaz procesowy z pieca zawiesinowego jest niepalny, natomiast w swoim składzie 

zawiera toksyczne tlenki siarki. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia 

pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych. Wystąpi natomiast 

zagrożenie toksykologiczne. 

 

Strefy zagrożenia toksycznego dla tlenków siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 1 400 789 115 2 600 1 400 164 

Trójtlenek siarki 1 900 277 60 2 400 329 69 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 x GCBA z PSP, 
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- 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- SDł, 

- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  
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D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży Pożarnej, która będzie realizowała następujące działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  
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Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 

 

3) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony wodzian hydrazyny nie stanowi zagrożenia pożarowego, natomiast będzie 

stwarzał zagrożenie toksykologiczne. W związku z powyższym nie przewiduje się 

wystąpienia pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych.  

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 1 200 89 46 4 900 266 145 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 x GCBA z PSP, 

- 2 x GBA z PSP, 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego. 
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W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- SDł, 

- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej na terenie zakładu. 
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Zgodnie z WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży Pożarnej, która będzie realizowała następujące działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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4) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony wodzian hydrazyny nie stanowi zagrożenia pożarowego, natomiast będzie 

stwarzał zagrożenie toksykologiczne. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia 

pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych.  

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 805 63 34 2 900 165 92 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 
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- SRt, 

- SDł, 

- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 
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- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 

  



50 
 

5) rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem 

wodzianu hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony wodzian hydrazyny nie stanowi zagrożenia pożarowego, natomiast będzie 

stwarzał zagrożenie toksykologiczne. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia 

pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych.  

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 1 200 89 46 4 900 266 145 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 
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- SRt, 

- SDł, 

- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 
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- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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6) rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Uwolniony wodzian hydrazyny nie stanowi zagrożenia pożarowego, natomiast będzie 

stwarzał zagrożenie toksykologiczne. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia 

pożaru, wybuchy i konieczności podawania środków gaśniczych.  

Strefy zagrożenia toksycznego dla hydrazyny 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Hydrazyna 794 61 33 2 900 165 92 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 
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- SD/SH, 

- SRt, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 
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Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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7) nieszczelność połączenia podczas rozładunku cysterny kolejowej z ciekłym 

dwutlenkiem siarki na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 6 400 3 900 657 > 10 000 6 100 1 000 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

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 (poz. B), 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego (poz. C). 

W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- SDł, 
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- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości trzecią Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  
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- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

Intensywność podawania wody do celów ograniczenia rozprzestrzeniania się trujących gazów:  

- kurtyny wodne – spodziewane wykorzystanie: 6 do 10 sztuk,  

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

- wymagany maksymalny przepływ wody: 14 000 dm3/min.  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 420 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 680 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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8) rozszczelnienie zbiornika magazynowego z ciekłym dwutlenkiem siarki 

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki >10 000 8 700 1 300 >10 000 >10 000 2 100 

 

Symulacja powyższych stref w programie ALOHA nie uwzględnia położenia zbiornika  

z ciekłym SO2 w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym, co skutkować będzie  

w rzeczywistości zmniejszeniem wielkości stref zagrożenia toksycznego. Szczegółowa 

charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka scenariuszy 

awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

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 (poz. C), 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego (poz. B). 

W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 
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- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości trzecią Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 
 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  
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D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

Intensywność podawania wody do celów ograniczenia rozprzestrzeniania się trujących gazów:  

- kurtyny wodne – spodziewane wykorzystanie: 6 do 10 sztuk,  

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

- wymagany maksymalny przepływ wody: 14 000 dm3/min.  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 420 m3,  
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- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 680 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 

 

9) rozszczelnienie instalacji gazowego dwutlenku siarki na instalacji 

produkcji metali szlachetnych P-30 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 2 800 1 400 188 3 300 1 700 217 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 x GCBA z PSP, 

- 2 x GBA z PSP, 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 
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W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej na terenie zakładu. 
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Zgodnie z WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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10) rozszczelnienie beczki chlorowej na instalacji produkcji metali 

szlachetnych P-30 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla chloru 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Chlor 5 100 2 500 940 7 700 3 500 1 300 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

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 (poz. C). 

W przypadku uzyskania w trakcie przyjęcia zgłoszenia informacji  stanowiących podstawę  

do zwiększenia dysponowanych sił i środków należy w pierwszym rzucie dysponować 

dodatkowo: 

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego (poz. B), 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SRt, 

- SDł, 
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- SCn, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości trzecią Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  
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- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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11) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca kaldo  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 215 102 - 297 127 - 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SCn, 

- SRt, 

- SDł, 
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- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 

- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  
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- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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12) rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca Dörschla  

na instalacji produkcji ołowiu P-31 

 

A. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń. 

 

Strefy zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki 

Substancja 

Zasięg stężenia od źródła emisji (metry) 

Warunki D2 Warunki F5 

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

Dwutlenek siarki 641 319 45 783 389 54 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń została opisana w pkt. „III Charakterystyka 

scenariuszy awaryjnych” niniejszego planu. 

 

B. Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych  

i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej 

awarii przemysłowej. 

 

Siły i środki JRGH Wydział I 

- GCBA  

 

Siły i środki PSP 

 

Siły i środki I rzutu nie mniejsze niż:  

- 2 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: 

- pluton GCBA typ „D”, 

- SD/SH, 

- SCn, 
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- SRt, 

- 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. 

Dodatkowo SK KW PSP we Wrocławiu stawia w stan gotowości drugą Specjalistyczną Grupę 

Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sił i środków podmiotów KSRG i JRGH zawiera baza 

danych programu SWD ST 

 

Siły i środki KPP Głogów: 

- 2 radiowozy. 

 

Siły i Środki PRM: 

- 1 ZRM. 

 

C. Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń. 

Wykaz specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. zagrożeń jest umieszczony  

w pierwszym scenariuszu awaryjnym w tabeli nr 1.  

 

D. 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 WPOR działania w zakresie likwidacji poważnej awarii przemysłowej  

oraz ograniczania i usuwania jej skutków na terenie zakładu podejmować będzie JRGH 

Wydziału I Straży przy współudziale sił i środków z PSP, która będzie realizowała następujące 

działania: 
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- rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia,  

identyfikacja zagrożenia – zgromadzenie danych charakterystycznych,  

- ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi poza strefę zagrożenia,  

- ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się,  

- przeprowadzenie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów,  

- podjęcie próby zatrzymania emisji – we współpracy z pracownikami Huty,  

- stawianie kurtyn wodnych,  

- prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy 

zagrożenia,  

- udzielanie pierwszej pomocy poza strefą zagrożenia,  

- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi,  

- wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy.  

Jednym z priorytetowych zadań JRGH Wydziału I Straży Pożarnej będzie włączenie  

lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników,  

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętej 

działaniem ratowniczym. Kierujący działaniami ratowniczymi ze strony JRGH Wydziału I 

Straży Pożarnej, w czasie przekazywania kierowania przybyłym jednostkom ratowniczym 

spoza zakładu przekazuje szczegółowe informacje w zakresie stanu wyłączenia instalacji oraz 

ewentualnych kolejnych czynności podejmowanych w celu wyłączenia instalacji. 

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).  

Spodziewany wymagany zapas wody:  

- dla założonej emisji pierwotnej trwającej 5 minut: 42 m3,  

- dla działań ratowniczych po ustaniu emisji: 1 008 m3.  

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami siły i środki JRGH są nie wystarczające  

do prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładu, dlatego konieczne jest 

dysponowanie dodatkowych sił i środków PSP. 
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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, 2012 r.).  

2. SK KW PSP we Wrocławiu w trakcie rozpoczęcia działań ratowniczych przechodzi  

na nasłuch radiostacji na kanale powiatowym KP PSP w Głogowie. 

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

kanału B112.  

4. 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.  

5. Łączność z przedstawicielami HMG realizowana może być za pomocą telefonii 

stacjonarnej i komórkowej - zgodnie z tabelą nr 2. 
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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 Głogowie, 

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

zaproszone przez przewodniczącego zespołu. 

 

VIII. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEWIDYWANIA 

WYSTĄPIENIA TRANSGRANICZNYCH SKUTKÓW. 

 

Ze względu na położenie geograficzne HMG skutki transgraniczne 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 

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 nr 1. schemat alarmowania przez prowadzącego zakład/dyspozytora huty, 
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- schemat nr 2. schemat alarmowania na poziomie wojewódzkim, 

- schemat nr 3. 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 oraz 

komórkowego 

Nr. fax 
Adres poczty 

e-mail 

Kierownik Zmiany 

Dyspozytor HMG 

ul. Żukowicka 1  

67-200 Głogów 

 76 747 6501 

76 747 6504 
 (całodobowo) 

76 747 6501 
76 747 6504 

697 894 187 

(całodobowo) 

76 747 69 09 dyspozytor.HMG@kghm.com 

Dyżurny JRGH 

59-301 Lubin, 

ul. Żukowicka 1  

67-200 Głogów 

76 747 0440 
(całodobowo) 

76 747 6200 
663 790 396 
(całodobowo) 

 
76 747 05 14 

 
jrgh-tp1@kghm.com 

Dyrektor Naczelny 
HMG 

59-301 Lubin, 

ul. Żukowicka 1  

67-200 Głogów 

76 747 68 11 
(sekretariat) 

76 747 68 11 
(sekretariat) 

76 833 31 03 sekretariat.dn.hmg@kghm.com 

Dyrektor Naczelny 
Oddziału  

JRGH 

ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

48 
59-301 Lubin 

76 747 0400 
(sekretariat) 

601 449 684 
(całodobowo) 

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

Dyrektor ds. 
Technicznych 

Oddziału  

JRGH 

ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 

48 

59-301 Lubin 

------------------- 
601 449 685 

(całodobowo) 
------------------ ------------------- 

SK KW PSP we 
Wrocławiu 

50-552 Wrocław 
ul. Borowska 138 

71 368 23 36 

71 368 22 37 

(całodobowo) 

609 569 132 
(całodobowo) 

71 368 22 44 
kw@kwpsp.wroc.pl 

wskr@kwpsp.wroc.pl 

SK KW PSP w 

Gorzowie 
Wielkopolskim 

ul. Wyszyńskiego 64 

66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

95 7338 361-365 
(całodobowo)  

95 720 89 91 komenda@straz.gorzow.pl 

SK KP PSP w Nowej 
Soli 

ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 65a 
67-100 Nowa Sól 

68 355 92 90 

68 355 92 91 
(całodobowo) 

-------------- 68 355 92 93 kppspnowasol@straz.gorzow.pl 

mailto:kw@kwpsp.wroc.pl
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Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego oraz 
komórkowego 

Nr. fax 
Adres poczty 

e-mail 

SK KP PSP w Żaganiu 
ul. Nowogródzka 3 

68-100 Żagań 

68 368 13 20 

(całodobowo) 

603 860 784 

(całodobowo) 
68 368 13 30 

kppspzagan@straz.gorzow.pl 

psk@straz.zagan.pl 

SK KP PSP w 

Polkowicach 

ul. Polna 3 

59-100 Polkowice 

76 724 99 10 

(całodobowo) 

606 878 580 

(całodobowo) 
76 724 99 14 kppolkowice@kwpsp.wroc.pl 

SK KP PSP w 
Głogowie 

ul. Sikorskiego 55 
67-200 Głogów 

 

76 835 77 10  
76 835 77 14 

(całodobowo) 

112 
998 

 (całodobowo) 

76 833 51 61 kpglogow@kwpsp.wroc.pl 

KWP we Wrocławiu 
ul. Podwale 31-33 
50-040 Wrocław 

 

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 

dyżurny@wr.policja.gov.pl 

KPP w Głogowie 

ul. Obrońców 

Pokoju 17 
67-200 Głogów, 

76 727 72 00  

(dyżurny jednostki - 
całodobowy) 

997  76 727 72 35 kpp@glogow.wr.policja.gov.pl 

WIOŚ Delegatura w 

Legnicy 

ul. Rzeczypospolitej 

10/12 
59-220 Legnica 

76 854 14 00 

(w dni robocze 
7:00-15:00) 

887 787 075 

(w dni robocze  
15:00-20:00)  

76 850 61 38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl 

Pogotowie ratunkowe 

w Legnicy  
 

oddział w Głogowie 

ul. Dworcowa 7 
59-220 Legnica 

 

Kościuszki 15 A 
67-200 Głogów 

76 8197830 
999 

695 198 895  
76 8763210 pogotowie.legnica@pertus.pl 

Głogowski Szpital 

Powiatowy sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 15 

67-200 Głogów 

76 8373 368 

(SOR kwalifikacja 
pacjentów) 

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

CZK DUW 
50-153 Wrocław 
Pl. Powstańców 

Warszawy 1 

71 340 62 05 
71 340 61 00  

 (całodobowo) 

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

CZK LUW 
ul. Różana 13 

65-778 Zielona Góra 
95 728 87 77 
(całodobowo) 

-------------------  95 728 87 78 
centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.

pl 

PCZK Głogów 
Sikorskiego 21 

67-200 Głogów, 

76 728 28 33  

(od 7:30 do 15:30) 
605960288  76 728 28 34 

pczk-glogow@o2.pl 

glogow@czkw.wroc.pl 
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Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego oraz 
komórkowego 

Nr. fax 
Adres poczty 

e-mail 

PCZK Polkowice 

ul. św. Sebastiana 1 

59-100 Polkowice 
 

76 746 15 21 509 023 468  

PCZK 

 76 746 15 23 
Ogólny: 

76 746 15 01 

pczk@powiatpolkowicki.pl 

PCZK Nowa Sól 
ul. Moniuszki 3B 

67-100 Nowa Sól 
68 458 68 24  605 237 134 

BZK: 

68 458 13 17 
wzk@powiat-nowosolski.pl 

PCZK Żagań 
ul. Rybacka 38 

  68 - 100 Żagań 
68 477 79 15 ------------------- 68 477 79 15 

pczk@powiatzaganski.pl 
starostwo@powiatzaganski.pl 

UM Głogów 
ul. Rynek 10 

67-200 Głogów 

BZK:  

76 72 65 540 
Sekretariat UM: 

76 72 65 450 

76 726 54 99 
(całodobowo) 

BZK: 

76 726 54 66  
ogólny:  

76 726 55 99 

urzad@glogow.um.gov.pl 

mioc2@glogow.um.gov.pl 

UG Głogów 
ul. Piaskowa 1 

67-200 Głogów 

GZZK  
76 836 55 63 

Sekretariat UG 
76 836 55 77 

Kierownik GZZK 

507 640 873 
(całodobowo) 

76 836-55-67 gmina@gminaglogow.pl 

UG Kotla 
ul. Głogowska 93 

67-240 Kotla 
UG: 76-8318-361 605 219 304 

ogólny 

76 831 83 08 
gmina@kotla.pl 

UG Żukowice 
Żukowice 148 

67 - 231 Żukowice 
76 831 42 41 ------------------- 

ogólny 
76 831 41 49 

gmina@zukowice.pl  

UG Gaworzyce 
ul. Dworcowa 95 

59-180 Gaworzyce 
76 831 62 85 ------------------- 76 831 62 86 ug@gaworzyce.com.pl 

UG Radwanice 
ul. Przemysłowa 17 
59-160 Radwanice 

tel. 76 831 14 78 

(Sekretariat) 
76 759 20 15 

607 458 696 
ogólny 

 76 831 13 61 
sekretariat@radwanice.pl 

UG Jerzmanowa 
ul. Lipowa 4, 67-

222 Jerzmanowa 
76 831 21 21 605 219 304 

 ogólny 

 76 831 21 19 
sekretariat@jerzmanowa.com.pl 

UG Niegosławice 

Niegosławice 55, 

67-312 

Niegosławice 

68 378 12 86 
68 378 10 38  

515 356 596 68 378 10 38 gmina@niegoslawice.pl 

mailto:gmina@zukowice.pl
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Podmiot Adres 
Nr telefonu 

stacjonarnego 

Nr telefonu 

alarmowego oraz 
komórkowego 

Nr. fax 
Adres poczty 

e-mail 

UG Bytom Odrzański 
Rynek 1 

67-115 Bytom 

Odrzański 

68 388 40 22 

507108858 

Sekretarz  UG 
606422584 (ZK) 

604513950  
(Straż Gminna)  

ogólny: 
68 388 40 26 

omk@bytomodrzanski.pl 

UG Siedlisko 
Plac Zamkowy 6 

67-112 Siedlisko 
68 388 32 11 605 205 368  

ogólny: 

 68 388 32 18 
ug@siedlisko.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 Głogów 

Nadbrzeżna 1, 
67-200 Głogów 

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

991 

32 508 0 808 
(nr tel. dla PSP) 

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

Pogotowie Gazowe 
Głogów 

Obrońców Pokoju 

34, 
67-200 Głogów 

------------------- 992 ---------------- ---------------------------- 
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Powiadamianie sąsiednich zakładów i instytucji. 

Powiadamianie zakładów, firm i instytucji w obrębie HMG odbywa się zgodnie z poniższą 

tabelą nr 3, 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 odpowiedzialna jest HMG. 

 

Tabela nr 3.  Powiadamianie zakładów, firm i instytucji w obrębie HMG 

Podmiot 

informujący 

Zakład/instytucja 

informowana 
Adres Nr telefonu 

SK KP Głogów 
Głogowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sita Głogów 
ul. Przemysłowa 7A, 

67-200 Głogów 
76 726 56 56 

HMG ZR AIR Products Sp. z o.o. 
ul. Żukowicka 1, 

67-200 Głogów 
76 74 76 913 

HMG AIR Liquide Polska Sp. z o. o. 
ul. Żukowicka 1, 

67-200 Głogów 
76 74 28 605 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Głogowie 
Al. Woln. 74 

67-200 Głogów 
76 728 65 95 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Głogowie 

Pl. Mieszka I 22 

67-200 Głogów 
76 834 71 63 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 6 w 

Głogowie 

Kościuszki 18 

67-200 Głogów 
76 833 30 37 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 7 w 

Głogowie 
Daszyńskiego 11 
67-200 Głogów 

76 726 56 36 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 10 w 

Głogowie 

Andromedy 62 

67-200 Głogów 
76 833 86 00 

UM Głogów 

Szkoła Podstawowa nr 12 

Oddziałami Integracyjnymi w 

Głogowie 

Gomółki 43 
67-200 Głogów 

76 726 56 10 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 13 w 

Głogowie 

Akacjowa 10 

67-200 Głogów 
76 835 82 35 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 14 w 

Głogowie 
Królewska 12 

67-200 Głogów 
76 834 72 95 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Głogowie 

Sikorskiego 11 

67-200 Głogów 
76 72 65 612 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 4 w 

Głogowie 

Niedziałk. 10 

67-200 Głogów 
76 835 69 21 

UM Głogów 
Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Głogowie 
Gwiaździsta 2 

67-200 Głogów 
76 726 56 25 

UM Głogów PP1 z Oddz. Żłobk 
Andromedy 23 

67-200 Głogów 
76 727 20 22 

UM Głogów 
PP2 

 

Al. Woln. 17 

67-200 Głogów 
76 726 56 20 

UM Głogów 
PP3 

 
Al. Woln. 72 

67-200 Głogów 
76 726 56 32 

UM Głogów PP5 
Niedziałk. 7 

67-200 Głogów 
76 833 23 77 

UM Głogów PP6 
Morcinka 6 

67-200 Głogów 
76 726 56 15 

UM Głogów PP7 
Moniuszki 4 

67-200 Głogów 
76 834 11 27 
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Podmiot 

informujący 

Zakład/instytucja 

informowana 
Adres Nr telefonu 

UM Głogów PP9 
Perseusza 3 

67-200 Głogów 
76 726 56 31 

UM Głogów PP10 
Obrońców Pokoju 14 

67-200 Głogów 
76 726 56 08 

UM Głogów PP17 
Królewska 14 

67-200 Głogów 
76 835 82 45 

UM Głogów PP19  
Plutona 3 

67-200 Głogów 
76 726 56 05 

UM Głogów 
PP20 z Oddz. Złobk. i Oddz. 

Integr. 

Herkulesa 4 

67-200 Głogów 
76 726 56 09 

UM Głogów PP21 
Ziemowita 2 

67-200 Głogów 
76 835 80 84 

UM Głogów PN Promyk 
Budowlanych 1 

67-200 Głogów 
76 834 21 17 

UM Głogów PN Zielone Przedszkole 
Grodzka 12 

67-200 Głogów 
76 838 43 48 

UM Głogów PN Poziomka 
Wileńska 28 

67-200 Głogów 
609 508 305 

UM Głogów PN Bajkonet 
Spółdzielcza 17a 

67-200 Głogów 
508 232 609 

UM Głogów Ocean Ed. Rybka 
Słodowa 12 

67-200 Głogów 
603 073 319 

UM Głogów PN Akademia Pana Kleksa 
Gomółki 32 

67-200 Głogów 
535 353 230 

UM Głogów PN Kubuś Puchatek 
Dobrawy 5a 

67-200 Głogów 
76 853 40 80 

UM Głogów PN Językowy Plac Zabaw 
Mechaniczna 5j/19 

67-200 Głogów 
796 071 799 

UM Głogów PN Słoneczko 
Rudnowska 32 
67-200 Głogów 

519 808 839 

UM Głogów PN Tęczowe Nutki 
Wojska Polskiego 14 

67-200 Głogów 
76 832 08 11 

UM Głogów Szkoła Podstawowa ASLAN 
P. Skargi 5 

67-200 Głogów 
509 058 508 

UM Głogów Chrobry Głogów S.A 
ul. Rudnowska 17B 

67-200 Głogów 
76 835 61 93 

UM Głogów 
Głogowskie przedsiębiorstwo 

komunalne sita głogów sp. z.o.o. 

ul. Przemysłowa 7A, 

67-200 Głogów 
76 726 56 56 

UM Głogów 
Komunikacja miejska w Głogowie 

sp. z.o.o 

ul. Transportowa 6 

67-200 Głogów 
76 833 40 44 

UM Głogów 
Przedsiębiorstwo wodociągów i 
kanalizacji miejskiej w Głogowie 

sp. z.o.o 

ul. Łąkowa 52  

67-200 Głogów 
76 834 21 31 

UM Głogów 
Towarzystwo budownictwa 

społecznego sp. z.o.o 
ul. Piotra Skargi 8 
67-200 Głogów 

76 833 41 18 

UM Głogów 
Zakład gospodarki mieszkaniowej 

w Głogowie 

ul. Poczdamska 1 

67-200 Głogów 
76 833 58 85 

UM Głogów Głogowskie obiekty usługowe 
ul. Wita Stwosza 1 

67-200 Głogów 
76 833 48 45 

UM Głogów Miejska biblioteka publiczna 
ul. Jedności Robotniczej 

15 

67-200 Głogów 

76 726 56 22 
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Podmiot 

informujący 

Zakład/instytucja 

informowana 
Adres Nr telefonu 

UM Głogów Miejski ośrodek kultury 
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 

67-200 Głogów 
76 833 65 71 

UM Głogów Miejski ośrodek pomocy społecznej 
ul. Sikorskiego 4 

67-200 Głogów 
76 727 65 00 

UG Głogów 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Przedmościu 

ul. Szkolna 17, 
Przedmoście,  

67 – 210 Głogów 

881935582 

UG Głogów 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w 

Krzepowie 
ul. Rudnowska 109, 

Głogów 67 - 200 
76 8341272 

UG Głogów 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 

Przedmościu 
ul. Szkolna 3, 

Przedmoście 67 - 210 
76 8317637 

UG Głogów Szkoła Podstawowa  w Wilkowie 
ul. Głogowska 5a 

Wilków 67-200 
76 8331670 

UG Głogów Przedszkole Gminne w Serbach 
ul. Główna 63 
67-200 Serby 

76 833 11 77 

UG Głogów Zespół Szkół w Serbach 
ul. Ogrodowa 18 

67-200 Serby 
76 833 13 13 

UG Żukowice 
Szkoła Podstawowa w Brzegu 

Głogowskim 

Brzeg Głogowski 27 

67-231 Żukowice 
76 831 41 27 

UG Kotla 
Szkoła Podstawowa 

w Kotli 
ul. Szkolna 4 
67-240 Kotla 

76  83 18 382 

UG Kotla Przedszkole Publiczne w Kotli 
ul. Górna 8 

67-240 Kotla 
76  831 83 40 

UG Kotla Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 
ul. Krzycka 2 

67-240 Kotla 
76 831 85 09 

UG Kotla 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Kotli 
Ul. Głogowska 90 

67-240 Kotla 
76 831 83 88 

UG Kotla 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kotli 
Ul. Krzycka 2 
67-240 Kotla 

76 831 88 52 

UG Gaworzyce Zespół Edukacyjny 
ul. Szkolna 211 

59-180 Gaworzyce 
76 831 62 07 

UG Gaworzyce Publiczne Przedszkole 
ul. Dworcowa 191 
59-180 Gaworzyce 

76 831 62 06 

UG Gaworzyce Gminny Ośrodek Zdrowia 
ul. Dworcowa 200 

59-180 Gaworzyce 
76 831 62 20 

UG Gaworzyce Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Szkolna 211 

59-180 Gaworzyce 
76 831 62 90 

UG Gaworzyce 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
ul. Główna 1 b 

59-180 Gaworzyce 
76 831 62 67 

UG Gaworzyce Dom Kultury Jowisz 
ul. Dworcowa 95B 

59-180 Gaworzyce 
781 316 100 

UG Jerzmanowa Urząd Gminy w Jerzmanowej 
ul. Głogowska 7 

67-222 Jerzmanowa 
76 831 21 21 

UG Jerzmanowa 
Szkoła Podstawowa w 

Jerzmanowej 
ul. Głogowska 19 

67-222 Jerzmanowa 
76 831 21 24 

UG Jerzmanowa 
Publiczne Gimnazjum w 

Jerzmanowej 

ul. Głogowska 19 

67-222 Jerzmanowa 
76 838 21 04 

UG Jerzmanowa Szkoła Podstawowa w Jaczowie 
ul. Główna 20 

67-210 Jaczów 
76 831 22 50 

UG Jerzmanowa Przedszkole Gminne 
ul. Obiszowska 25 

67-222 Jerzmanowa 
724 846 572 

UG Jerzmanowa 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 7, 67-222 

Jerzmanowa 
76 831 24 86 
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Podmiot 

informujący 

Zakład/instytucja 

informowana 
Adres Nr telefonu 

UG Jerzmanowa 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 

„MEDIX” 

ul. Obiszowska 11 

67-222 Jerzmanowa 
76 831 21 23 

 

Powiadamianie ludności. 

Powiadamianie ludności określone jest w punkcie IV przedmiotowego planu. 

 

W przypadku gdy na terenie miasta i gminy Głogów, gminy Kotla oraz Gminy Żukowice  

(w zależności od kierunku rozprzestrzeniania się zagrożenia) uruchamiany jest system syren 

alarmowych należy o tym powiadomić powiat: nowosolski, żagański, polkowicki. 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 Polkowicach, 

- SK KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim – informuje SK KP PSP w Nowej Soli i SK KP PSP  

  w Żaganiu, 

- WCZK DUW – informuje PCZK w Polkowicach, 

- WCZK LUW – informuje PCZK w Nowej Soli i PCZK w Żaganiu. 

 

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, 

- określenie obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Starosta Powiatu Głogowskiego, Starosta Powiatu Polkowickiego, Starosta 

Powiatu Nowosolskiego, Starosta Powiatu Żagańskiego: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 3 poprzez UG/UM, 

- działania zgodne z planem zarządzania kryzysowego, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 
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Prezydent Miasta Głogowa: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 3, 

- działania zgodne z gminnym planem zarządzania kryzysowego 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Huta Miedzi Głogów: 

 

1) Dyspozytor Huty Miedzi Głogów: 

- realizacja WPOR, 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- koordynacja działań ratowniczych na terenie zakładu, 

- dysponowanie sił i środków JRGH, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 3. 

 

2) JRGH: 

- kierowanie działaniami ratowniczymi na terenie zakładu do czasu przejęcia kierowania 

przez uprawnionego funkcjonariusza PSP, z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 gdy rodzaj i wielkość powstałego i prognozowanego zdarzenia nie przekracza 

możliwości sił i środków JRGH, działaniami ratowniczymi kieruje uprawniony 

przedstawiciel JRGH,  

 gdy rodzaj i wielkość powstałego i prognozowanego zdarzenia wymusza potrzebę 

alarmowania PSP, działaniami ratowniczymi kieruje uprawniony strażak PSP, 

- prowadzenie działań ratowniczych 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 – za 

pośrednictwem KCKRiOL, 

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. 

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

jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie taktycznym lub strategicznym, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Głogowie: 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji zgodnie z tabelą nr 3, 

- 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: 

 gdy rodzaj i wielkość powstałego i prognozowanego zdarzenia nie przekracza 

możliwości sił i środków JRGH, działaniami ratowniczymi kieruje uprawniony 

przedstawiciel JRGH,  

 gdy rodzaj i wielkość powstałego i prognozowanego zdarzenia (na terenie nie 

będącym terenem zakładów górniczych) wymusza potrzebę alarmowania PSP, 

działaniami ratowniczymi kieruje uprawniony strażak PSP, 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

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. 
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Komendant Powiatowy Policji w Głogowie: 

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

dyżurnego operacyjnego powiatu, 

- powiadamianie zgodnie ze schematami w punkcie IX, 

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia (w razie konieczności rozstawienie posterunków 

blokadowych na drodze wojewódzkiej nr 292 i 321), 

- organizacja objazdów,  

- zabezpieczenie przejazdu pododdziałów sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności,  

- kierowanie działaniami policji, 

- jeśli zajdzie taka potrzeba – udział w ewakuacji osób z zagrożonych terenów, 

- jeśli zajdzie taka potrzeba – powiadomienie ludności o konieczności ewakuacji  

(za pośrednictwem sprzętu nagłaśniającego pojazdów) 

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej. 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Legnicy: 

- 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. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

- koordynacja i nadzór nad przeprowadzaniem działań naprawczych. 

 

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy: 

- 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. 
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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. 

 

Sposób wykorzystania zasobów zakładu. 

Zasoby zakładu można wykorzystać w następującym zakresie: 

1) usuwanie skutków awarii na terenie zakładu – działania te prowadzi JRGH lub inne 

podmioty gospodarcze spoza zakładu na podstawie przeprowadzonej procedury 

przetargowej, 

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

przemysłowym Huty Miedzi Głogów na to pozwala, zgodnie z zawartym porozumieniem 

pomiędzy JRGH a KP PSP w Głogowie, dyżurny SK KP PSP w Głogowie może 

zadysponować poprzez dyspozytora JRGH jeden samochód gaśniczy z obsadą  

do wsparcia działań poza terenem huty, 

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

prowadzonych czynność ratowniczych i postępowania poawaryjnego odpowiedzialna jest 

Służba Ochrony Huty, 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 podejmuje JRGH 

przy współudziale pracowników wydziału, w którym wystąpiła awaria, 

5) zabezpieczenie wytworzonych odpadów poawaryjnych do czasu przekazania ich do 

unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów – działania te prowadzi JRGH, 

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

gospodarcze na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej. 
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Wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich 

powiadamiania: 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Legnicy – powiadamianie 

poprzez HMG, 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – powiadamianie poprzez HMG, 

 JRGH (na terenie zakładu) – powiadamianie poprzez dyspozytora HMG, 

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

poprzez HMG, 

 inne podmioty gospodarcze na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej  

(na terenie zakładu) – powiadamianie poprzez HMG. 

 

XII. MAPY. 

 

1. Lokalizacja HMG. 

 

2. Dane dotyczące jednostek ochrony ppoż. 

 

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

 

4. Prognozowane zasięgi stref zagrożenia dla poszczególnych scenariuszy awaryjnych. 

 

4.1 Rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z prażaka p-1 lub z instalacji pieca 

zawiesinowego P-2 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

4.1.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.1.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

4.1.3 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.1.4 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.2 Rozszczelnienie rurociągu gazu procesowego z instalacji pieca zawiesinowego  

P-22 do instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 



93 
 

4.2.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.2.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

4.2.3 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.2.4 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla trójtlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.3 Rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem wodzianu 

hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

4.3.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych D2 

4.3.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych F5 

 

4.4 Rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-6 

4.4.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych D2 

4.4.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych F5 

 

4.5 Rozszczelnienie podczas rozładunku cysterny kolejowej z roztworem wodzianu 

hydrazyny na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

4.5.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych D2 

4.5.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych F5 

 

4.6 Rozszczelnienie rurociągu podczas przesyłania wodzianu hydrazyny  

na instalacji produkcji kwasu siarkowego P-26 

4.6.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych D2 
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4.6.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla wodzianu hydrazyny  

dla war. pogodowych F5 

 

4.7 Nieszczelność połączenia podczas rozładunku cysterny kolejowej z ciekłym 

dwutlenkiem siarki na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

4.7.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.7.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.8 Rozszczelnienie zbiornika magazynowego z ciekłym dwutlenkiem siarki  

na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

4.8.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.8.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.9 Rozszczelnienie instalacji gazowego dwutlenku siarki na instalacji produkcji metali 

szlachetnych P-30 

4.9.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.9.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.10 Rozszczelnienie beczki chlorowej na instalacji produkcji metali szlachetnych P-30 

4.10.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla chloru  

dla war. pogodowych D2 

4.10.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla chloru  

dla war. pogodowych F5 

 

4.11 Rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca kaldo na instalacji produkcji 

metali szlachetnych P-30 

4.11.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 
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4.11.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 

 

4.12 Rozszczelnienie rurociągu gazów procesowych z pieca Dörschla  

na instalacji produkcji ołowiu P-31. 

 

4.12.1 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego  dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych D2 

4.12.2 Prognozowane zasięgi stref zagrożenia toksycznego dla dwutlenku siarki  

dla war. pogodowych F5 
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KARTA AKTUALIZACJI 

 

Lp. 
Data 

aktualizacji 
Zakres aktualizacji Osoba aktualizująca Osoba zatwierdzająca 

1 

 
 
 

   

2 

 
 
 

   

3 
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