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Magazyn Centralny Brenntag Polska w Kędzierzynie-Koźlu 
podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku

Chcemy być najbezpieczniejszym dystrybutorem surowców 
chemicznych na świecie. To zobowiązanie dotyczy 
zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników jak 
również bezpieczeństwa produktu i ochrony środowiska. 
Bezpieczeństwo jest filarem naszej grupowej strategii.

Firma Brenntag na całym świecie działa zgodnie 
z zasadą „safety first” (bezpieczeństwo przede wszystkim) 
wdrażając odpowiednie rozwiązania w dziedzinie zdrowia, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska (strategia HSE). 
Strategia ta realizowana jest na wiele sposobów 
w regionach w których spółka prowadzi działalność 
i jest praktykowana przez wszystkich pracowników. Na 
podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/138) zakład został 
zakwalifikowany do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, o czym powiadomiony 
został Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – 
art.250. 

Brenntag Polska, jako firma świadoma zagrożenia 
wynikającego z nagromadzenia takiej ilości materiałów 
chemicznych, stosując się do zapisów art. 251 i 252 ww. 
ustawy opracowała: Raport o Bezpieczeństwie, Program 
Zapobiegania Awariom oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-
Ratowniczy.

Zastosowane środki techniczne, organizacyjne i proceduralne 
chroniące przed wystąpieniem awarii 

 • monitoring procesów wydawania i transportu wewnątrz 
 zakładu,

 • system alarmów i ostrzegawczych pracowników oraz 
 osób znajdujących się na terenie zakładu,

 • dozór nad wydawaniem produktów chemicznych,
 • powołana została grupa ratownictwa chemicznego,
 • miejsca załadunków i rozładunków zabezpieczone 

 przed niekontrolowanym wyciekiem i przedostaniem 
 się do gruntu lub kanalizacji,

 • miejsca składowania w pomieszczeniach magazynowych 
 zabezpieczone przed przedostaniem się substancji 
 chemicznych do ogólnoużytkowej kanalizacji,

 • bieżący monitoring pomieszczeń magazynowych,
 • zakaz jakichkolwiek operacji związanych 

 z konfekcjonowaniem kwasu fluorowodorowego 
 (zakaz rozlewani, przelewania itp. operacji do 
 innych pojemników)

Stosowane substancje niebezpieczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.  następujące substancje kwalifikują zakład jako 
Zakład Dużego Ryzyka (ZDR):
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Sposób ostrzegania ludności

W przypadku zaistnienia zagrożenia miejscowego na 
terenie Magazynu Centralnego w Górze Kalwarii firmy 
Brenntag Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu uruchamiane są procedury powiadamiania 
o zagrożeniu. Stosowany jest ogólnodostępny i znany 
w Polsce system ostrzegania.

„Ogłoszenie Alarmu” – sygnał akustyczny:  
modulowany dźwięk syreny w czasie 3 min

„Odwołanie Alarmu” –  sygnał akustyczny: ciągły dźwięk 
syreny w czasie 3 min

W związku z powyższym przy nawet niewielkich wyciekach, 
awariach powiadamiana jest Państwowa Straż Pożarna. 
Na terenie magazynu istnieje system powiadamiania 
o zaistniałych awariach, który ostrzega pracowników, 
osoby znajdujące się na terenie firmy oraz zakłady 
sąsiadujące o zagrożeniu. 

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu, komunikatu:

 • włącz odbiornik radiowy na częstotliwości kanału stacji   
 lokalnej

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi 
  w komunikatach

 • wykonuj polecenia organów kierujących akcją 
 ratowniczą

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz 
 mokrą tkaniną

 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony 
 dróg oddechowych

 • nie opuszczaj pomieszczenia do czasu przybycia służb 
 ratowniczych

 • należy stosować się do instrukcji lub poleceń służb 
 ratowniczych
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Scenariusze zdarzeń awaryjnych

Scenariusz Zdarzeń Awaryjnych - SZA

P - prawdopodobieństwo   S - skutek    R - ryzyko

SZA1
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SZA2

SZA3
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SZA4
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SZA6

7



www.brenntag.pl

Magazyn Centralny w Górze Kalwarii
ul. Towarowa 6
05-530 Góra Kalwaria

tel.: 22 736 45 65
tel.: 22 736 45 66
tel.: 22 736 45 67
fax: 77 405 60 50

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel:  +48 77 472 15 00
fax: +48 77 472 16 00
biuro@brenntag.pl


