Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: WILSHIRE HOLDING Sp. z o.o.

NAZWA ZAKŁADU
Oznaczenie prowadzącego zakład:
Wilshire Holding Sp. z o.o.

Nazwa prowadzącego
zakład

Eva Charlotte Holm Keller

Adres siedziby

Pass 20N, 05-870 Błonie

Telefon

+ 48 22 731 50 82

Fax

+ 48 22 725 54 01

Strona WWW

www.whlogistics.pl

e-mail

biuro@wilshire.pl

NIP

522-10-01-779

REGON

010730707

Adres zakładu:
Nazwa

Wilshire Holding Sp. z o.o.

Kierujący Zakładem

Piotr Florczak

Adres

Pass 20N, 05-870 Błonie

Telefon

+ 48 22 731 50 86

FAX

+ 48 22 725 54 01

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:
Stanowisko

Operation Manager

Telefon kontaktowy

+ 48 22 731 50 86

FAX

+ 48 22 725 54 01

e-mail

pflorczak@wilshire.pl
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Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: WILSHIRE HOLDING Sp. z o.o.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu,
rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.
Przedmiotem działalności zakładu Wilshire Holding Sp. z o.o. jest świadczenie usług
spedycyjnych magazynowych na rzecz podmiotów i firm zewnętrznych. Zakres działalności
obejmuje składowanie i magazynowanie towarów, transport oraz operacje przeładunku
(rozładunek, załadunek towarów w tym substancji niebezpiecznych tj. środków ochrony
roślin, chemii gospodarczej, przemysłowej oraz nawozów). Magazyn położony
w miejscowości Pass jest magazynem wysokiego składu w pełni przystosowanym do
przechowywania substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle. Na terenie
zakładu magazynowane są substancje chemiczne mogące stwarzać, w razie ich pożaru,
zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w okolicy zakładu.
2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
do przewidzenia.
Lp.
1.

Nazwa zagrożenia*
pożar

Skutki**
skażenie środowiska,
powstanie toksycznych gazów
pożarowych

* 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.
Wilshire Holding Sp. z o.o. w swoim działaniu bezpieczeństwa procesowego ściśle
współpracuje z organami Państwowej Straży Pożarnej oraz organami Państwowego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
System bezpieczeństwa zakładu Wilshire Holding Sp. z o. o. zapewnia, że:
- ryzyko wypadków mogących powodować negatywne skutki dla ludzi lub środowiska jest
zmniejszane przez zapewnienie właściwej kontroli wszystkich operacji prowadzonych na
terenie zakładu:
- zostały wdrożone procedury dotyczące przeglądów oraz remontów;
- procedury operacyjne i obowiązujące instrukcje są systematycznie poddawane wnikliwej
analizie, ocenie i w razie potrzeby – weryfikacji i aktualizacji,
- procedury operacyjne i instrukcje (stanowiskowe, czynnościowe, BHP i inne) są
opracowywane we współpracy z pracownikami realizującymi je na stanowiskach pracy.
W zakładzie prowadzony jest ciągły monitoring instalacji i urządzeń, wykorzystywanych do
operacji technicznych z udziałem substancji niebezpiecznej w ramach ich codziennej obsługi
przez upoważnionych pracowników Wilshire Holding Sp. z o. o., zgodnie z opracowanym
i wdrożonych harmonogramem.
− Państwowa Straż Pożarna: 998
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: (22) 651 06 60
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4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Kierownictwo zakładu współpracuje bezpośrednio z Działem Ratowniczym w kwestii:
-

wymiany informacji,
organizacji zabezpieczenia logistycznego,
działań doboru specjalistów do sztabu działań,
zabezpieczenia środków technicznych niezbędnych do prowadzenia akcji
będących w dyspozycji zakładu,
- organizacji punktu informacji prasowej,
- powiadamiania rodzin poszkodowanych pracowników,
- organizacji działań związanych z usuwaniem skażeń środowiska.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
Zakładu Wilshire Holding Sp. z o.o.
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia
ZASADY OGÓLNE
1. Sygnały alarmowe (alarmy):
Rodzaj alarmu

Alarm o klęskach
żywiołowych i
zagrożeniu środowiska

Odwołanie alarmu

Sygnał z syreny

Sygnał z mediów

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu
i sposobie postępowania
mieszkańców

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuje alarm * …….…
dla **……….

* - należy podać rodzaj skażenia lub nazwę środka toksycznego,
** - należy podać nazwę miasta, regionu lub terenu.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Miejsce zbiórki zostanie podane w treści KOMUNIKATU

Strona 3 z 3

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: WILSHIRE HOLDING Sp. z o.o.

3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami
i instrukcjami):
KOMUNIKAT
UWAGA! UWAGA!
Mieszkańcy…………………...........................................................................................
(miejscowość, ulica, nr budynku)
W związku z zaistniałym zagrożeniem życia i zdrowia, spowodowanym.......................
oraz zgodnie z decyzją …………………………………………………………………
ogłaszam natychmiastową EWAKUACJĘ!
Miejsce zbiórki dla ewakuowanej ludności....................................................................
(podać nazwę ulicy, obiektu, itp.)
Powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
- słyszalny dźwięk alarmowy syren,
- unoszący się dym,
- wzmożony ruch pojazdów ratowniczych.
Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
Włącz telewizor lub odbiornik radiowy na częstotliwość stacji lokalnej.
Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów.
Postępuj zgodnie z nadawanymi komunikatami.
Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:
- dokumentów,
- telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
- leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających
stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca
i inne,
- przyborów toaletowych,
- ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery
rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akty notarialne,
dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje,
numery kart kredytowych, legitymacje
książeczki szczepień,
ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
- kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
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6. Wychodząc z domu pamiętaj o:
- wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku (gaz, prąd woda),
- opuszczeniu rolet,
- zamknięciu mieszkania.
7. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
- zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
- wyłącz bezpieczniki elektryczne,
- odetnij dopływ wody do mieszkania,
- osoby niepełnoletnie należy wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
- zabierz ze sobą dokument tożsamości,
- pozamykaj okna i drzwi w swoich domu,
- udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu,
- wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj akcja ratownicza trwa!
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
(Miejska) w Błoniu

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

998
112

ul. Polna 1
00-622 Warszawa

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

ul. Lesznowska 20a
05-870 Błonie

tel. (22) 725 51 11
fax. (22) 725 51 23

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

Strona 5 z 5

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: WILSHIRE HOLDING Sp. z o.o.

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
Firma Wilshire Holding Sp. z o.o. jest świadoma zagrożeń jakie niesie za sobą prowadzona
działalność. Dlatego też prowadzi ciągłe działania w celu doskonalenia przyjętego systemu
bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożenia. Zasady zarządzania
bezpieczeństwem w zakładzie Wilshire Holding Sp. z o.o. wprowadzono na kilku
płaszczyznach. Ma to dość istotne znaczenie związane z wielowarstwowym działaniem
systemów zabezpieczeń. Począwszy od etapu lokalizacji zakładu, poprzez projekt i jego
użytkowanie, wszystkie działania sprowadzają się do tego, aby obiekt, jako instalacja posiadał
jak najwyższy faktor bezpieczeństwa.
System zarządzania bezpieczeństwem, który obowiązuje w zakładzie Wilshire Holding Sp. z
o.o. sprowadza się do wypracowania zarządzania przy pomocy własnych pracowników oraz
wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych w danej dziedzinie i obejmuje on
następujące działania:
- zaangażowanie kierownictwa oraz personelu,
- organizacja pracy,
- polityka bhp,
- ściśle określona odpowiedzialność na każdym etapie dziania,
- system szkoleń,
- ocena (audyt: wewnętrzny oraz zewnętrzny przez akredytowane podmioty),
- częste kontrole organów państwowych w tym Państwowej Straży Pożarnej oraz
Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Wykaz telefonów służb ratowniczych:

TELEFON ALARMOWY …………………………………………………...112
POGOTOWIE RATUNKOWE .......................................................................999
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE ..................................................................994
POGOTOWIE GAZOWE ................................................................................992
POLICJA ..........................................................................................................997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE...................................................................991

UWAGA!!!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY
WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻEN
Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy
z prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Wilshire Holding Sp. z o.o..
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