
Tabela 1: Chemikalia wskazane imiennie w rozporz ądzeniu Dz. U. z 2016, poz. 138 i w Dyrektywie 

Nazwa substancji  CAS Klasyfikacja  
Azotan amonu (odniesiono do azotanu technicznego – zakład nie produkuje nawozów) 6484-52-2 

Poni żej warto ści 
krytycznej dla 
zakładów o 
zwiększonym 
ryzyku 
wyst ąpienia 
powa żnej awarii 

Tritlenek arsenu 1327-53-3 
Metanol 67-56-1 
Dimetylu siarczan 77-78-1 
Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne 
a) benzyny i benzyny ciężkie, 
b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych), 
c) oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów 
gazowych) 
d) ciężki olej opałowy 
(da) paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne właściwości 
pod względem palności oraz zagrożeń dla środowiska jak produkty, o których mowa w lit. (a)-(d) 

 

Mieszaniny* podchlorynu sodu zaklasyfikowane jako substancje o ostrej toksyczności dla 
środowiska wodnego, kategoria 1 [H400] zawierające mniej niż 5% aktywnego chloru i 
niezaklasyfikowane do żadnej innej kategorii zagrożenia w części 1 załącznika I. 
*Pod warunkiem, że mieszanina ta nie zawierająca podchlorynu sodu nie zostałaby 
zaklasyfikowana jako substancja o ostrej toksyczności dla środowiska wodnego, kategoria 1 
[H400] 

 

Azotan amonu (odniesiono do azotanu technicznego – zakład nie produkuje nawozów) 6484-52-2 
Tritlenek arsenu 1327-53-3 
Brom  7726-95-6 
Metanol 67-56-1 
Dimetylu siarczan 77-78-1 

 

Tabela 2: Chemikalia klasyfikowane wg symboli zagro żeń zgodnie z rozporz ądzeniem Dz. U. z 

2016, poz. 138 oraz Dyrektyw ą 

Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

Dział "H" - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA  
H1 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi na rażenia 
1-Naftol 90-15-3 

Poni żej warto ści 
krytycznej dla 
zakładów o 
dużym ryzyku 
wyst ąpienia 
powa żnej awarii  

1,3-Dinitrobenzen 99-65-0 
2-Chloroethanol UN 1135 
Ammonium metavanadate 7803-55-6 
p-Anizydyna 104-94-9 
Odczynnik Nesslera  
Potasu cyjanek 151-50-8 
Potasu cyjanozłocin dla elektroniki   13967-50-5 
Sodu cyjanek 143-33-9 
Kwas fluorowodorowy 40-75% 7664-39-3 
Kwas tioglikolowy 68-11-1 
Potasu dichromian 7778-50-9 
Rtęci (II) azotan 1 . hydrat 7783-34-8 
Rtęci (II) bromek  
Rtęci (II) chlorek 7487-94-7 
Rtęci (II) jodek czerwony 7774-29-0 
Rtęci (II) siarczan 7783-35-9 
Rtęci (II) tiocyjanian 592-85-8 



Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

Rtęci (II) tlenek żółty 21908-53-2 
Selenowa mieszanka do oznaczania azotu UN 3077 
Srebra cyjanek UN 1684 
H2 OSTRO TOKSYCZNE 
- Kategoria 2, wszystkie drogi nara żenia 
- Kategoria 3, nara żenie drog ą inhalacyjn ą (zob. obja śnienie nr 7) 
1,10-Fenantrolina 5144-89-8 

Poni żej warto ści 
krytycznej dla 
zakładów o 
dużym ryzyku 
wyst ąpienia 
powa żnej awarii  

1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1 . hydrat 18851-33-7 
1,2-Fenylenodiamina 95-54-5 
1,4-Fenylenodiamina 106-50-3 
2,2` - Bipirydyl (2,2` - Dwupirydyl) 366-18-7 
N-Allilotiomocznik 109-57-9 
Amonu wodorodifluorek 1341-49-7 
Amonu fluorek 62-53-3 
Aniliny chlorowodorek 142-04-1 
Antymonylu potasu winian 0,5 . hydrat 28300-74-5 
Baru chlorek 2 . hydrat 10326-27-9 
Baru selenin 13718-59-7 
Chloroform 67-66-3 
Difenyloamina 122-39-4 
N,N-Dimetyloacetamid 127-19-5 
N,N-Dimetyloanilina 121-69-7 
N,N-Dimetyloformamid 68-12-2 
Dimetylu siarczan 77-78-1 
Epichlorohydryna 106-89-8 
Fenol 108-95-2 
Fenylohydrazyny chlorowodorek 59-88-1 
Formaldehyd r-ry UN 2209 
Hydrazyny siarczan 10034-93-2 
Hydrazyny wodzian r-r 80%  
Hydroksyloaminy chlorowodorek 5470-11-1 
Glutarowy aldehyd r-r 25% 111-30-8 
Kwas chlorooctowy 79-11-8 
Kwas chlorowodorowy (solny) r-ry 7647-01-0 
Kwas masłowy 107-92-6 
Metanol 67-56-1 
Miedzi (II) siarczan 5 . hydrat 7758-99-8 
Octowy bezwodnik 108-24-7 
Oranż metylowy 547-58-0 
Potasu bromian 7758-01-2 
Sodu selenin 10102-18-8 
Topnik Lotop  
Nitrobenzen 98-95-3 
Selen 7782-49-2 
Sodu azotyn 7632-00-0 
Sodu azydek 26628-22-8 



Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

Sodu borowodorek 16940-66-2 
Srebra cyjanek 506-64-9 
Sodu fluorek 7681-49-4 
Sodu nitroprusydek 2 . hydrat 13755-38-9 
Sodu selenin 10102-18-8 
Sodu siarczek 9 . hydrat 1313-84-4 
Tiomocznik 62-56-6 
p-Toluidyna 106-49-0 

Dział  „P” − ZAGRO ŻENIA FIZYCZNE 
P8 SUBSTANCJE STAŁE I CIEKŁE UTLENIAJ ĄCE 
substancje ciekłe utleniaj ące, kategoria 1, 2 lub 3, lub 
substancje stałe utleniaj ące, kategoria 1, 2 lub 3" 
Amonu azotan 6484-52-2 

Poni żej warto ści 
krytycznej dla 
zakładów o 
dużym ryzyku 
wyst ąpienia 
powa żnej awarii 

Amonu nadsiarczan 7727-54-0 
Bizmutu (III) azotan 5 . hydrat 10361-44-1 
Ceru(III) azotan   
Ceru(IV) siarczan 10294-42-5 
Chromu (VI) tlenek 1333-82-0 
Glinu azotan 9 . hydrat 7784-27-2 
Kwas azotowy 65% 7697-37-2 
Kwas nadchlorowy 60% 7601-90-3 
Kwas nadjodowy 10450-60-9 
Lantanu (III) azotan 6 . hydrat 10277-43-7 
Ołowiu azotan 10099-74-8 
Potasu azotan 7757-79-1 
Potasu bromian 7758-01-2 
Potasu chloran 3811-04-9 
Potasu dichromian 7778-50-9 
Potasu jodan 7758-05-6 
Potasu jodan 7758-05-6 
Potasu nadmanganian 7722-64-7 
Potasu nadsiarczan (Dipotasu nadtlenodisiarczan(VI)) 7727-21-1 
Sodu azotyn 7632-00-0 
Sodu metanadjodan 7790-28-5 
Sodu nadtlenek 1313-60-6 
Srebra azotan 7761-88-8 
Wapnia podchloryn ok. 65% czynnego chloru 7778-54-3 
Wodoru nadtlenek 10% 7722-84-1 
Wodoru nadtlenek roztwór 30% 7722-84-1 
Żelaza (III) azotan 9 . hydrat 7782-61-8 

Dział „E” − ZAGRO ŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1  
1,10-Fenantrolina 5144-89-8 Poni żej warto ści 

krytycznej dla 
zakładów o 
dużym ryzyku 

1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1 . hydrat 18851-33-7 
1,2-Dichlorobenzen 95-50-1 
1,2-Fenylenodiamina 95-54-5  



Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

1,3-Dinitrobenzen 99-65-0 wyst ąpienia 
powa żnej awarii  1,4-Fenylenodiamina 106-50-3 

1-Naftol 90-15-3 
2,2,4-trimetylopentan 540-84-1 
2-Naftol 135-19-3 
Dibenzotiofen  132-65-0 
p-Anizydyna 104-94-9 
Amoniak roztwór 33% 1336-21-6 
Anilina 62-53-3 
Aniliny chlorowodorek 142-04-1 
Baru selenin 13718-59-7 
Błękit metylenowy 61-73-4 
Chromu (VI) tlenek 1333-82-0 
Cykloheksan 110-82-7 
Cynk metal proszek 7440-66-6 
Cynk metal pył 7440-66-6 
Cynku chlorek bezwodny 7646-85-7 
Cynku siarczan 7 . hydrat 7446-20-0 
Cynku tlenek 1314-13-2 
Cyny (II) chlorek bezwodny 7772-99-8 
Difenyloamina 122-39-4 
Fenylohydrazyny chlorowodorek 59-88-1 
Fiolet krystaliczny 548-62-9 
Fiolet krystaliczny 548-62-9 
Ftalowy bezwodnik 85-44-9 
Glutarowy aldehyd r-r 24% 111-30-8 
Heksan - frakcja z nafty   
Heptan 142-82-5 
Heksachloroetan 67-72-1 
Hydrazyny siarczan 10034-93-2 
Hydrazyny wodzian r-r 80%   
Hydrochinon 123-31-9 
Hydroksyloaminy chlorowodorek 5470-11-1 
Hydroksyloaminy siarczan 10039-54-0 
Izooktan 540-84-1 
Jod 7553-56-2 
Kadmu siarczan 7790-84-3 
Kobaltu (II) chlorek 6 . hydrat 7791-13-1  
Kwas chlorooctowy 79-11-8 
Kwas trichlorooctowy 76-03-9 
Metol 55-55-0 
Miedzi (I) chlorek 7758-89-6 
Miedzi (II) chlorek 2 . hydrat 10125-13-0 
Miedzi (II) siarczan 5 . hydrat 7758-99-8 
n-Heptan 142-82-5 
Ołowiu (II) azotan 10099-74-8 



Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

Ołowiu (II) octan 3 . hydrat 6080-56-4 
Ołowiu (II) tlenek 1317-36-8 
Podchloryn sodu 7681-52-9 
Potasu chromian 7789-00-6 
Potasu cyjanek 151-50-8 
Potasu dichromian 7778-50-9 
Potasu nadmanganian 7722-64-7 
Potasu wielosiarczek 37199-66-9 
p-Toluidyna 106-49-0 
Reszta indeksów z ASa 7761-88-8 
Rezorcyna 108-46-3 
Rtęci (II) chlorek 7487-94-7 
Rtęci (II) jodek czerwony 7774-29-0 
Rtęci (II) siarczan 7783-35-9 
Rtęć 7439-97-6 
Selenowa mieszanina do oznaczania azotu   
Sodu azotyn 7632-00-0 
Sodu azotyn 7632-00-0 
Sodu azydek 26628-22-8 
Sodu cyjanek 143-33-9 
Sodu jodek 7681-82-5 
Sodu podchloryn 7681-52-9 
Sodu siarczek 9 . hydrat 1313-84-4 
Srebra azotan 7761-88-8 
Srebra cyjanek 506-64-9 
Srebra siarczan 10294-26-5 
Wapnia podchloryn ok. 65% czynnego chloru 7778-54-3 
Zieleń malachitowa (szczawian) 2437-29-8 
E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego  w kategorii przewlekłe 2  
1-Metylo-2-pirolidon 872-50-4 

Poni żej warto ści 
krytycznej dla 
zakładów o 
dużym ryzyku 
wyst ąpienia 
powa żnej awarii  

2-Metylobutan 78-78-4 
Amoniak r-r 25% 1336-21-6 
Antymonu (III) chlorek r-r 35%   
Antymonylu potasu winian 0,5 . hydrat 28300-74-5 
n-Butylolit , 1,6M rozwór w heksanie 109-72-8 
Chinolina 91-22-5 
Chlorobenzen 108-90-7 
Czerń eriochromowa T 1787-61-7 
N,N-Dimetyloanilina 121-69-7 
Fenol 108-95-2 
Heksan - frakcja z nafty 110-54-3 
Kumen 98-82-8 
Manganu (II) siarczan 1 . hydrat 10034-96-5 
Nitrobenzen 98-95-3 
Odczynnik Fehlinga r-r A   
Odczynnik Nesslera   



Nazwa substancji  UN/CAS Klasyfikacja 
sumy substancji 
wg oblicze ń 

n-Pentan 109-66-0 
Potasu chloran 3811-04-9 
Potasu heksahydroksoantymonian 12208-13-8 
Sodu selenin 10102-18-8 
Terpentyna 8006-64-2 
Tetrachloroetylen 127-18-4 
o-Tolidyny dichlorowodorek 612-82-8 
Tymol 62-56-6 
Wanadu(V) tlenek 1314-62-1 

 
1. Istniejące i planowane zabezpieczenia instalacji 

Zabezpieczenie  Rodzaj  Obszar  Cel Uwagi i komentarz  
Ppoż- sieć 
hydrantów zewn. 

Techn. zakład Ochrona 
przeciwpożarowa 

Zabezpieczenie niewystarczające – 
konieczne uzupełnienie o dodatkowe 
źródła wody (patrz wiersz 2) 

Ppoż – zbiorniki 
wody pożarowej 

Techn. W sąsiedztwie 
hal 4a i 5 

Ochrona 
przeciwpożarowa 

Łączna objętość wystarczająca – 
analiza z 2011 

Ppoż – sieć 
hydrantów wewn. 

Techn. Budynki 1 i 2, 
hale 3, 3a, 4, 9 

Ochrona 
przeciwpożarowa 

Konieczne podniesienie ciśnienia przez 
zastosowanie dodatkowych pomp 
(wykonano: bud. 1 i 2, hala 3) 

Ppoż – środki 
gaśnicze 

Techn. zakład Ochrona 
przeciwpożarowa 

Gaśnice: z wyboru GP i GSE, agregaty 
GP-50 w wybranych lokalizacjach 

Pchem – sieć 
kanalizacji 
przemysłowej 

Techn. zakład Ochrona przed 
skażeniem wód i 
gleby 

Sieć oddzielona od kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej odprowadzana 
do zakładowej oczyszczalni ścieków, w 
której zatrzymywane są substancje 
niebezpieczne w stężeniach ponad 
wymiarowych. Studzienki podłogowe w 
pracowniach produkcyjnych 

Pchem – 
studzienki 
bezodpływowe 

Techn Hala 3 Ochrona przed 
skażeniem wód i 
gleby 

Studzienki na terenie hali 
magazynowej. Zebrana ciecz może być 
przepompowana i skierowana do 
neutralizacji wewnątrz lub utylizacji na 
zewnątrz zakładu 

Pchem – usługa 
doczyszczania 
ścieku 
technologicznego 
w COŚ PWIK Sp. 
z o. o. Gliwice 

Proced. zakład Ochrona przed 
skażeniem wód i 
gleby 

System monitorowania jakości ścieku w 
trakcie zrzutu do kanalizacji PWiK na 
wejściu w instalację odbiorcy 

Pchem – tace 
wychwytowe 

Techn. Zbiorniki 
naziemne, hala 
3 – zbiorniki 
1m3 

Ochrona przed 
skażeniem wód i 
gleby 

Zbiorniki nadziemne: stałe tace 
wychwytowe stalowe lub ceramiczne z 
systemem umożliwiającym 
przepompowanie wycieków do 
neutralizacji, Paletopojemniki: tace 
wychwytowe z tworzywa, z możliwością 
transportu 

Pchem – system 
ochrony powietrza 

Techn. Zakład Ochrona 
powietrza 

Absorbery i adsorbery czynne (np. 
wychwyt w medium ciekłym w 
przeciwprądzie) lub bierne (np. wychwyt 



Zabezpieczenie  Rodzaj  Obszar  Cel Uwagi i komentarz  
na dobranym złożu węgla aktywnego). 
Opisy postępowania w dokumentach 
OPT 

Ex – dokument 
zabezpieczenia 
przed wybuchem 

Proced. Pracownie Ex Ochrona przed 
wybuchem 

Analiza zagrożenia, określenie granicy 
strefy zagrożenia, klasyfikacja strefy, 
opis procesu, w którym występuje 
zagrożenie, analiza ryzyka i stopnia 
akceptowalności zabezpieczeń 

Ex – systemy 
alarmowe 

Techn. Pracownie Ex 
(hale 4, 5, 6, 
zbiorniki 
podziemne), 
hala 3 

Ochrona przed 
wybuchem 

SAP, systemy powiadamiania – alarmy 
dźwiękowe i optyczne, systemy 
powiadamiania automatycznego GSM 

Ex – systemy 
wykrywania par i 
gazów 
wybuchowych 

Techn. Hala 3, 4, 5, 
zbiorniki 
podziemne 

Ochrona przed 
wybuchem 

Sondy skalowane zgodnie z 
identyfikacją zagrożenia w danym 
obszarze (np. hala 5 – pracownia 
etanolu: etanol, pakownia 
rozpuszczalników: ksylen), alarm 
uruchamiany dwustopniowo: 10 i 20% 
DGW 

Ex, Ppoż – system 
czujek dymu i 
temperatury 

Techn. Bud. 1 i 2 
(wybrane 
pomieszczenia), 
hala 3, 6, 9 

Ochrona 
przeciwpożarowa 

Połączone z systemami alarmowania 

Ex – systemy 
wentylacji 
awaryjnej 

Techn. Pracownie Ex Ochrona przed 
wybuchem 

Obniżenie stężenia gar i gazów 
wybuchowych do poziomu poniżej 10% 
DGW 

Osob. – 
ogrodzenie terenu 
i patrolowanie 

Techn. Zakład Ochrona przed 
nieuprawnionym 
dostępem 

Ogrodzenie pełne, patrolowanie w 
odstępach czasu, częściowy system 
kontroli wizyjnej 

Osob. – kontrola 
ruchu osobowego i 
towarowego 

Proced. Zakład Ochrona przed 
nieuprawnionym 
dostępem 

System przepustek pracowniczych, 
osobowych i towarowych, barwny kod 
dostępu do poszczególnych obszarów 
zakładu, kontrola zawartości komór 
bagażowych pojazdów, kontrola 
trzeźwości pracowników 

Osob. – system 
alarmu 
antywłamaniowego 

Techn. Bud. 1 i 2, hala 
3 

Ochrona przed 
nieuprawnionym 
dostępem 

Czujniki ruchu, system powiadamiania 
ochrony 

PSM – LO/TO Techn. zakład Ochrona przed 
nieuprawnionym 
uruchomieniem/ 
zatrzymaniem 
urządzenia 

System blokad (LockOut) fizycznych 
blokujących np. zawory we właściwych 
pozycjach roboczych lub 
uniemożliwiających włączenie w 
przypadku awarii, analogicznie system 
powiadamiania opisowego (TagOut) w 
celu zapobieżenia włączeniu 
niesprawnego urządzenia 

PSM – system 
pozwoleń na prace 
niebezpieczne 

Proced. zakład Ochrona ppoż., 
bhp przy pracach 
niebezpiecznych 

System pisemnych pozwoleń na 
wykonanie prac niebezpiecznych 
(pożarowo niebezpieczne, w 
przestrzeniach zamkniętych i in.), które 
mogą powodować zagrożenie dla 
pracowników lub sprzętu 

PSM – Raport Proced. Zakład (procesy Ochrona Raport z opisem całości procesu pod 



Zabezpieczenie  Rodzaj  Obszar  Cel Uwagi i komentarz  
PSM nadzorowane) pracowników kątem możliwości wystąpienia awarii 

w procesie 
BHP – Analiza 
ryzyka 
zawodowego 

Proced. zakład Ochrona 
pracowników 

Wymagana prawnie 

BHP – JSA (Job 
Safety Analisys) 

Proced zakład Ochrona 
pracowników 

Odpowiednik analizy ryzyka 
zawodowego wg standardów amer., 
ukierunkowana na proces 
technologiczny 

BHP – 
wyznaczenie „stref 
bezpiecznych” 

Proced. zakład Ochrona 
pracowników 

Określenie granic, w których pracownik 
musi stosować minimalne środki 
ochrony osobistej (ubranie, ochrona 
oczu, rodzaj obuwia) 

BHP – dobór 
odzieży roboczej i 
środków ochrony 
osobistej 

Proced. zakład Ochrona 
pracowników 

System doboru i kwalifikacji środków 
ochrony osobistej i testowania środków 
planowanych do wprowadzenia 

BHP – instrukcje 
bezpieczeństwa 
maszyny i 
urządzenia 

Proced. zakład Ochrona 
pracowników 

System opracowania i gromadzenia 
oraz udostępniania instrukcji 
bezpieczeństwa. Instrukcja musi 
zawierać zasady pracy bezpiecznej 
oraz listę czynności zabronionych 

Utrzymanie ruchu 
– system 
przeglądów 
urządzeń i 
aparatury 

Proced zakład Ochrona procesu System ewidencjonowania 
obowiązkowych (np. UDT) lub 
fakultatywnych przeglądów okresowych 

Utrzymanie ruchu 
– pogotowie 
utrzymania ruchu 

Techn. zakład Ochrona procesu Umowa na świadczenie usług w 
zakresie utrzymania ruchu i pogotowia 
na wypadek awarii 

Seveso – 
nadzorowanie 
stanów substancji 
niebezpiecznych 

Proced. zakład Przestrzeganie 
warunków 
zgłoszenia 

Instrukcja nadzorowania stanów 
substancji niebezpiecznych w systemie 
elektronicznym przedsiębiorstwa i 
raportowania stanów. Instrukcja zawiera 
informacje o czynnościach 
wynikających z identyfikacją substancji 
wprowadzanych do zakładu. 

 

 


