Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie:
Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu
Ul. Pass 20H, 05-870 Błonie

NAZWA ZAKŁADU
Oznaczenie prowadzącego zakład:

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu
Nazwa prowadzącego
zakład

Bayer Sp. z o.o.

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Telefon

22-5723605 lub 604158580

Fax

22-5723627

Strona WWW

www.bayer.com.pl lub www.bayercropscience.pl

e-mail

Marek.Sieradzki@bayer.com

NIP

526-001-90-68

REGON

010374922

Adres zakładu:
Nazwa

Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu

Kierujący Zakładem

Kierownik magazynu Dariusz Kozieł

Adres

Pass 20 H, 05-870 Błonie

Telefon

22-7310170 lub 602702077

FAX

22-7310171

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:
Stanowisko

Kierownik magazynu Dariusz Kozieł

Telefon kontaktowy

602702077

FAX

22-7310171

e-mail

dariusz.koziel@bayer.com
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Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie:
Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu
Ul. Pass 20H, 05-870 Błonie

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu,
rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.
Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu jest zakładem dużego
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Został zakwalifikowany do tej grupy
zakładów z uwagi na ilości przechowywanych substancji niebezpiecznych dla środowiska
i organizmów wodnych. Główną rolą zakładu jest przeładunek i przechowywanie środków
ochrony roślin w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach. Zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją głównym zagrożeniem jest uszkodzenie opakowania i uwolnienie substancji
niebezpiecznej na terenie zakładu. Brak jest możliwości wydostania się uwolnionej substancji
poza teren zakładu.
2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
do przewidzenia.
Lp.
1.

Nazwa zagrożenia*
Uwolnienie substancji niebezpiecznej

Skutki**
Brak możliwości skażenia poza
terenem zakładu

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.
** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie
postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
− Państwowa Straż Pożarna w Błoniu oraz w Warszawie
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
− Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie
4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Zakład posiada zatwierdzoną i aktualną dokumentację dotyczącą zapobiegania i działania
w przypadku wystąpienia awarii. Zakład posiada zatwierdzony i wdrożony system
bezpieczeństwa, w którego skład wchodzą między innymi:
- Procedury i instrukcje normalnej pracy
- Procedury i instrukcje na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej
- Techniczne systemy bezpieczeństwa ostrzegające o zagrożeniu i ograniczające skutki awarii
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Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia
ZASADY OGÓLNE
1. Sygnały alarmowe (alarmy):
Brak opracowanych i zatwierdzonych procedur z uwagi na brak zagrożenia dla
mieszkańców.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Miejsce zbiórki przewidziane jest tylko dla gości, klientów i pracowników
Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu.
Zlokalizowane jest w odległości około 70 metrów od głównego wejścia poza terenem
zakładu i parku logistycznego. Miejsce zbiórki oznakowane jest prawidłowo.
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami
i instrukcjami):
Brak komunikatu o ostrzeżeniu z uwagi na brak zagrożenia dla mieszkańców.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
•

Ruch pojazdów ratunkowych

należy:
• pozostać w domu
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
• Zabezpiecz swoje mienie
• Pomagaj opuścić zagrożony teren dzieciom, słabszym, chorym i ułomnym
• Nie dopuszczaj do paniki;
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Inne.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj akcja ratownicza trwa!
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WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH,
POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE
DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NUMERY
NAZWA JEDNOSTKI
ADRES
UWAGI
ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie
Komenda Powiatowa w
Błoniu

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

998
112

ul. Polna 1
00-622 Warszawa

tel. (22) 31 99 106
fax. (22) 84 40 072

ul. Lesznowolska 20a
05-870 Błonie

tel. (22) 72 55 111
lub (22) 72 55 202
fax.(22) 72 55 123

Najbliższa terenowo
jednostka organizacyjna
PSP
Wojewódzkie Stanowisko
Koordynacji Ratownictwa –
dyżury 24h
Powiatowe Stanowisko
Kierowania – dyżury 24h

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
Bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii
Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku
wystąpienia poważnej awarii w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym Środków
Ochrony Roślin Bayer CropScience na terenie Europolis Park Błonie przy ulicy Pass
20H w Błoniu.
Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu oraz wszystkie znajdujące się w nim
instalacje technologiczne i magazynowe są pod stałą kontrolą specjalistycznych firm oraz Inspekcji
Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej oraz posiadają
wymagane zgody dopuszczające je do eksploatacji.
Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu jest nowoczesnym, bardzo dobrze
wyposażonym i zabezpieczonym obiektem. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone w
obowiązujących przepisach prawa dotyczących Zakładów o Dużym Ryzyku Powstania Poważnej
awarii Przemysłowej. Magazyn przechowuje środki ochrony roślin w oryginalnych zamkniętych
opakowaniach. Dokonywane czynności to mało skomplikowane operacje logistyczne, wykonywane
przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej.
Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowany personel, a odpowiednie
służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.
Projekt Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience został wykonany w Centrali
Bayer CropScience AG w Niemczech. W projekcie uwzględniono wymagania bezpieczeństwa
uregulowane prawem polskim, prawem niemieckim, prawem europejskim oraz wytycznymi
branżowymi przemysłu środków ochrony roślin. Na etapie projektowania zostało wyeliminowanych
wiele zagrożeń. Teren wybrany pod budowę magazynu jest wolny od niebezpieczeństw typu:
osunięcie ziemi, zalanie czy powódź. W przypadku intensywnych opadów śniegu właściciel
kompleksu podpisał stosowną umowę z firmą zajmującą się usuwaniem zalegającego śniegu z dachów
magazynów.
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Sposób postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:
1. W sytuacji zagrożenia o ewakuacji pracowników decyduje osoba do tego upoważniona, która
przed podjęciem takiej decyzji ocenia stan zagrożenia. O możliwym zagrożeniu informują
specjalne instalacje detekcji gazów oraz instalacja tryskaczowa ppoż. W przypadku ewakuacji
osoba odpowiedzialna powiadamia wszystkich pracowników na terenie magazynu oraz
odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Gazowe,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
2. W przypadku awarii kierujący akcją ratowniczą powiadamia sąsiednie firmy poprzez sieć
telefoniczną.
3. Kierujący akcją ratowniczą wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, kieruje
pracowników najkrótszą drogą do wyjścia ewakuacyjnego. Następnie do wyznaczonego
miejsca zbiórki, gdzie udzielana zostaje pierwsza pomoc ewentualnym poszkodowanym.
4. W przypadku zagrożenia pożarowego bądź chemicznego pracownicy postępują zgodnie z
instrukcją dotyczącą ochrony życia i zdrowia w tej sytuacji.
5. Po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest do
poinformowania o zaistniałym zdarzeniu oraz o podjętych działaniach.
Celem nadrzędnym działań prewencyjnych firmy Bayer jest utrzymywanie maksymalnie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa. W codziennej praktyce Bayer wypracowuje najwyższe standardy
jakościowe i techniczne minimalizując tym samym wpływ działalności operacyjnej na środowisko
naturalne oraz zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa. Zarząd firmy Bayer jest świadomy
spoczywającego na nim obowiązku utrzymania i stałego poprawiania bezpieczeństwa Centralnego
Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu.

UWAGA!!!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY
WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA

Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy
z Bayer Sp. z o.o. prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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