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XI. PRZECIWDZIAŁANIE
POWAŻNYM AWARIOM

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. stanowisko
rozładunkowe cystern kolejowych

i samochodowych
w Dębicy

Pożar obiektu Chemifarb S.A.
w Rzeszowie
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Wramach wdrażania prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska jednym z najważ-
niejszych kierunków jest stworzenie systemu zapobiegania oraz ograniczania skutków awarii,
wypadków i katastrof mogących powstać w zakładach przemysłowych, które stosują, magazy-

nują, przerabiają, wykonują jakiekolwiek operacje z substancjami chemicznymi mogącymi stworzyć
zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Dyrektywą Unii Europejskiej zawierającą podstawowe zasady funkcjonowania tego systemu
określającą zarówno obowiązki prowadzących działalność przemysłową jak i odpowiedzialność kompe-
tentnych władz publicznych jest Dyrektywa Rady 96/82/EC dotycząca zarządzania poważnymi awariami
przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych. Dyrektywa 96/82/EC jest nowelizacją Dyrekty-
wy Rady 82/501/EWG z 24 czerwca 1982 r. w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre
rodzaje działalności przemysłowej. Postanowienia znowelizowanej dyrektywy, w ramach wdrażania
w Polsce przepisów Unii Europejskiej, zostały ujęte w Tytule IV „Poważne awarie” ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie problematyki poważnych awarii jest tworzenie
warunków mających na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarie oraz ograniczanie
skutków awarii dla ludzi i środowiska.

Planowanie kontroli w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom wynika z obowiązków usta-
wowych, a w szczególności z:
1. kontroli raz w roku zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii,
2. kontroli raz na dwa lata w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,
3. kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym,
4. kontroli przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach niebezpiecznych,
5. kontroli przestrzegania przepisów o odpadach materiałów niebezpiecznych, zawartych w ustawie

o odpadach.

Kontrole w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, realizowane przez inspektorów Inspek-
cji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej, mają w szczególności na celu sprawdzenie
i ustalenie czy:
1. prowadzący zakład potrafi wykazać, że podjęte środki zapewniają wystarczające zabezpieczenie

przed wystąpieniem poważnej awarii?
2. prowadzący zakład podjął właściwe środki, które pozwolą ograniczyć skutki, w przypadku wystąpienia

poważnej awarii, zarówno na terenie zakładu jak i poza nim, uwzględniając skutki transgraniczne?
3. dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj.: zgłoszeniu

zakładu do kategorii dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii, programie zapobiegania
awariom, raporcie o bezpieczeństwie, wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym oraz informacji
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niezbędnej do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego są rzetelne i odzwier-
ciedlają rzeczywisty stan bezpieczeństwa panujący w zakładzie?

4. został wprowadzony i w pełni funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem?
5. systemy chroniące środowisko są wystarczające, a stan techniczny i eksploatacja instalacji i urządzeń

nie odbiegają od ustalonych wymagań bezpieczeństwa?
6. kontrolowany podmiot w sposób właściwy realizuje wydawane nakazy i zarządzenia?

W latach 2003-2008 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przeprowadzili ogółem 136 kontroli w zakładach objętych Dyrektywą Rady 96/82/EC dotyczącą zarzą-
dzania poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych, w tym:
1. 58 kontroli w zakładach dużego ryzyka (ZDR),
2. 78 kontroli w zakładach zwiększonego ryzyka (ZZR).

Na podstawie ustaleń kontroli w latach 2003-2008 wydano ogółem 92 zarządzenia pokontrolne,
w tym 42 zarządzenia pokontrolne dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz 50 zarządzeń
pokontrolnych dla zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Realizowane kontrole obejmowały kontrole planowe, kontrole dotyczące identyfikacji potencjal-
nych sprawców poważnych awarii, kontrole interwencyjne związane z występowaniem zdarzeń awaryj-
nych z materiałami niebezpiecznymi w obiektach stacjonarnych, liniowych i w transporcie.

W latach 2003-2009, na terenie województwa podkarpackiego, zarejestrowano jedno zdarzenie
zakwalifikowane jako poważna awaria przemysłowa, które miało miejsce w Zakładach Tworzyw
Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A. Na WydzialeAminoplastów w dniu 26.11.2003 r. doszło do wybuchu
i pożaru. Był to wypadek zbiorowy, w którym poszkodowanych zostało 7 osób.

Do Departamentu Przeciwdziałania PoważnymAwariom GIOŚ w Gdańsku przekazano informację
o wystąpieniu poważnej awarii.

Analiza przeprowadzonych działań kontrolnych w latach 1999-2008 wskazuje na powtarzające się
przypadki nieprzestrzegania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które nałożone są ustawami
i rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw. Stwierdzone były również naruszenia warunków
decyzji administracyjnych, wydanych przez organy rządowe i samorządowe, określających warunki
gospodarczego korzystania ze środowiska przez poszczególne podmioty gospodarcze.

Do głównych przyczyn nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska zaliczyć
należy:
1. małą znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie korzystania ze środowiska lub w ogóle

jej brak; problem ten pojawia się głównie w małych i średnich zakładach oraz przy prowadzeniu
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, gdzie niejednokrotnie jest brak osoby odpo-
wiedzialnej za sprawy związane z ochroną środowiska,

2. zmiany w przepisach ochrony środowiska i nienadążanie przez korzystających ze środowiska w do-
stosowywaniu się do nowych, obowiązujących przepisów,
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3. zaniedbania, których dopuszczają się osoby odpowiedzialne za przestrzeganie reżimów techno-
logicznych,

4. nieprzeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i remontowych, jakie powinny być wyko-
nane w celu dostosowania instalacji do wymogów określonych w przepisach ochrony środowiska,

5. stosowanie przestarzałych technologii i niewystarczająca znajomość nowych technologii oraz
instrukcji eksploatacyjnych wykorzystywanych instalacji i urządzeń,

6. nieświadomość skutków nadmiernej emisji substancji do środowiska oraz niezdawanie sobie sprawy
z wagi tego problemu,

7. niespójność prawa i brak jednolitych wiążących jego interpretacji,
8. nieprecyzyjne określanie warunków pozwoleń/zezwoleń, reglamentujących korzystanie ze środo-

wiska, wydawanych przez organy ochrony środowiska,
9. nieodzwierciedlająca istniejącego stanu faktycznego treść wniosków, składanych przez podmioty

gospodarcze do organów ochrony środowiska, o wydanie pozwoleń/zezwoleń reglamentujących
korzystanie ze środowiska.
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