
IV.A.4. Bezpieczeństwo pracy w zakładach o dużym  

i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Uwzględniając informacje pozyskane m.in. z Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony 

Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy w 2002 roku dokonała - w oparciu o kryteria wprowadzone 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu 

o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - 

aktualizacji listy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Znalazło się na niej 311 zakładów. Do zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej 

zakwalifikowano 149, pozostałe 162 - to zakłady o zwiększonym ryzyku awarii. Nie uwzględniono 

zakładów, w których niebezpieczne substancje chemiczne powstać mogą w warunkach awaryjnych, 

np. podczas pożaru, w wyniku niepożądanej czy niekontrolowanej reakcji chemicznej. Lista jest 

otwarta i podlega stałej weryfikacji. 

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(stan na 31 grudnia 2002 roku) 
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Największą grupę zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej stanowią w Polsce rozlewnie i bazy przeładunkowo-magazynowe gazu płynnego 

propan-butan oraz bazy magazynowe ropopochodnych paliw płynnych i ropy naftowej. 

W 2002 r. kontrolami objęto 80 instalacji technologicznych zlokalizowanych w 54 zakładach pracy, 

w których zagrożenie wystąpienia awarii wiąże się z wytwarzaniem, magazynowaniem lub 

stosowaniem znacznych ilości amoniaku, chloru, kwasu fluorowodorowego, ropy naftowej i paliw 

płynnych, toluilenodiizocyjanianu, gazu płynnego propan-butan, acetylenu, tlenu, metanolu, etanolu, 

arszeniku, azotanu amonu, materiałów wybuchowych, tlenku etylenu, cykloheksanonu, benzenu, 

benzolu, biogazu, fosgenu i fosforu. 



Zakłady objęte kontrolą zatrudniały łącznie ponad 47 tys. pracowników, w tym 14,3 tys. (30%) 

kobiet. Nie zatrudniały młodocianych. Z ogólnej liczby zatrudnionych, 2 774 osoby (6%) zajmowały się 

bezpośrednią obsługą kontrolowanych instalacji. 

Kontrole przeprowadzono w 4 blokach tematycznych: identyfikacja zagrożeń; stan bezpieczeństwa 

technicznego; stan bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz zapobieganie stanom awaryjnym. Liczba 

nieprawidłowości w poszczególnych obszarach była zróżnicowana. Najwięcej stwierdzono w 

mniejszych zakładach, dotychczas nie kontrolowanych szczegółowo. 

Najmniej uchybień odnotowano w sferze identyfikacji zagrożeń i gotowości do zapobiegania 

sytuacjom awaryjnym. Potwierdzeniem jest brak nieprawidłowości (lub ich jednostkowy charakter) w 

ponad 60% objętych kontrolą zagadnień z obszaru identyfikacji zagrożeń oraz brak lub sporadyczne 

występowanie nieprawidłowości dotyczących: przygotowania pracowników obsługi do awaryjnego 

zatrzymywania instalacji w warunkach bezpośredniego zagrożenia awarią chemiczną; zapewnienia 

skutecznego systemu ostrzegania pracowników o sytuacjach awaryjnych; zapewnienia dojazdów do 

instalacji dla pojazdów jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej oraz wymaganego 

zaopatrzenia wodnego, niezbędnego do ograniczania skutków pożarów. Szczególnie wysoki poziom 

gotowości przeciwdziałania sytuacjom awaryjnym odnotowano w dużych zakładach chemicznych, 

dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, stabilną, doświadczoną kadrą inżynieryjno-

techniczną i doświadczonymi pracownikami obsługi instalacji. Przykładem są m.in. Zakłady Azotowe w 

Tarnowie - Mościcach S.A., włocławski ANWIL S.A. i Firma Chemiczna „Dwory” S.A. w Oświęcimiu. 

W czterostopniowej skali ocen (instalacja szczególnie niebezpieczna, niebezpieczna, dostatecznie 

bezpieczna i bezpieczna) żadna ze skontrolowanych instalacji nie została oceniona jako szczególnie 

niebezpieczna. Inspektorzy pracy uznali 32 (40%) instalacje za bezpieczne, 43 (53,8%) za 

dostatecznie bezpieczne i 5 (6,2%) za niebezpieczne (produkcyjną i magazynową instalację chloru w 

Zakładach Chemicznych „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym, instalację magazynowania 

toluilenodiizocyjanianu w Malborskich Zakładach Chemicznych „Organika” S.A., instalację produkcji 

nawozów w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. oraz instalację magazynową metanolu w „Krono-

Chem” w Szczecinku). 

W ocenie pracodawców, u których stwierdzono największą liczbę nieprawidłowości istotnych dla 

bezpieczeństwa pracy, radykalny wzrost poziomu bezpieczeństwa obecnie nie jest możliwy. Powodu 

należy szukać szczególnie w: przestarzałych technologiach i rozwiązaniach 

konstrukcyjnych (mimo modernizacji wielu z nich, nadal nie posiadają nowoczesnych, skutecznych 

zabezpieczeń występujących w nowych rozwiązaniach technologicznych); braku środków 

finansowych, pozwalających na przeprowadzenie w zaplanowanych terminach generalnych remontów 

obiektów i wprowadzenie nowoczesnych technologii; niskiej rentowności produkcji i sezonowości 

pracy niektórych instalacji (np. amoniakalnych instalacji chłodniczych). 

Inspektorzy pracy, obok wymienionych wyżej trudności sygnalizują także szereg innych 

problemów, a zwłaszcza: 
  

nie w pełni skuteczne działania pracodawców na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych, w 

tym mało skuteczny nadzór nad wykonawstwem prac niebezpiecznych, co niejednokrotnie 

wynika z rutyny i niechęci do przyswajania nowych metod działania lub z braku znajomości 

obowiązujących przepisów, 

świadome unikanie przez pracodawców wysokich nakładów związanych z wykonaniem 

projektów modernizacyjnych, dostosowujących istniejące instalacje do wymogów wynikających z 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, 

niedostateczna znajomość obowiązujących wymogów wskutek częstych zmian kadry kierowniczej 

zakładów. 
  



* * * 

Wśród kontrolowanych instalacji dominowały instalacje budowane w latach siedemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Większość z nich była modernizowana i ostatnio poddana 

remontom. Pomimo to 33 instalacje (41%) nie zostały dotychczas wyposażone w nowoczesne 

(komputerowe) systemy sterowania procesami technologicznymi oraz kontroli, rejestracji i 

archiwizacji parametrów technologicznych, co wywierać może wpływ na stan bezpieczeństwa pracy 

załóg obsługujących te instalacje. 

Ustalenia kontrolne wskazują, że najwyższym poziomem bezpieczeństwa charakteryzowały się 

instalacje zbudowane po 2000 roku oraz instalacje producentów amoniaku i chloru (z jednym 

wyjątkiem). Właściwa identyfikacja zagrożeń na etapie projektowania nowych instalacji oraz dobre i 

nowoczesne ich wykonawstwo w zasadzie likwidują lub minimalizują ryzyko zaistnienia awarii 

przemysłowej, pod warunkiem zapewnienia kwalifikowanej obsługi i nadzoru przez osoby posiadające 

wymagane doświadczenie zawodowe. Natomiast w zakładach funkcjonujących od wielu lat - w których 

(ze względu na wysokie koszty) istnieje ograniczona możliwość wprowadzania korzystnych zmian 

konstrukcyjnych i technologicznych - dobre efekty w zakresie zapobiegania poważnym awariom 

przemysłowym oraz minimalizacji ich skutków przynosi świadomość istniejących zagrożeń oraz 

wdrożenie postępowania mającego na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa ich uaktywnienia się. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 69% skontrolowanych instalacji stanowić może zagrożenie dla innych instalacji 

użytkowanych w sąsiedztwie. Zagrożenie publiczne stworzyć może 64% instalacji. Na skutki awarii 

przemysłowych zaistniałych na sąsiednich instalacjach narażeni będą pracownicy zatrudnieni przy 

obsłudze 60% kontrolowanych instalacji. 

W wyniku kontroli, inspektorzy wydali 846 decyzji (w tym: 3 decyzje wstrzymania prac i 2 decyzje 

skierowania do innych prac 19 pracowników); w 52 wystąpieniach zawarli 311 wniosków. Ponadto 

nałożyli 9 mandatów karnych na kwotę 2 200 zł; a w stosunku do 2 osób skierowali wnioski o ukaranie 

do sądu. Wystosowali także 7 pism profilaktycznych do Komendantów Państwowej Straży Pożarnej, 

Urzędów Dozoru Technicznego i do Państwowych Inspektorów Sanitarnych. 

Do chwili opracowania sprawozdania pracodawcy zrealizowali 81% decyzji i 87% wniosków 

zawartych w wystąpieniach. 

 


