INFORMACJA
o środkach bezpieczeństwa i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej na terenie Zakładów Tłuszczowych
„Kruszwica” S.A. Zakład Produkcyjny w Kobylnikach
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. na podstawie art. 261a. ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, przekazują informacje na temat
środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej na terenie ZT „Kruszwica” S.A. w Zakładzie
Produkcyjnym w Kobylnikach.
Adres zakładu:
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna
ul. Niepodległości 42
88 – 150 Kruszwica
Zakład Produkcyjny w Kobylnikach
Adres strony internetowej: www.ztkruszwica.pl
Nr tel. 52 353 52 02
Prowadzący Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. potwierdza, że zakład podlega
przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał
zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Zgłoszenie prowadzący zakład przekazał Powiatowemu Komendantowi Państwowej
Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład
przekazał również Program Zapobiegania Awariom.
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. to jeden z liderów w produkcji olejów i
tłuszczów jadalnych w Polsce. Przedmiotem działalności zakładu są:
 produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów,
 produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów,
 produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych.
O zaliczeniu Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. do grupy zakładów o
zwiększonym ryzyku decyduje ilość mogącego znajdować się w zakładzie heksanu.
Heksan, wykorzystywany w Zakładach Tłuszczowych „Kruszwica” w procesie
ekstrakcji oleju, jest substancją łatwopalną i zdolną do tworzenia z powietrzem
mieszanin wybuchowych. Heksan, w przypadku przedostania się do środowiska
naturalnego, stanowiłby również zagrożenie dla organizmów wodnych.
Poza heksanem na terenie Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” znajdują się również
inne niebezpieczne materiały chemiczne takie jak wodór, amoniak oraz olej opałowy.
Substancje te, ze względu na ich ilość na terenie zakładu, nie decydują jednak o
zaliczeniu zakładu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka nie stwierdzono możliwości
wystąpienia takiego zdarzenia w Zakładach Tłuszczowych „Kruszwica”, które
mogłoby powodować zagrożenie poza terenem zakładu. Jednak w przypadku, kiedy
dojdzie do awarii, odpowiednie służby będą mogły podjąć decyzję o ogłoszeniu
sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego zgodnie z zapisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w
tych sprawach.
W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładach Tłuszczowych
„Kruszwica” niezwłocznie poinformowani zostaną:
 Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu,
 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Działania ratownicze prowadziła będzie również Zakładowa Służba Ratownicza.
1. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii
przemysłowej w Zakładach Tłuszczowych “Kryszwica” S.A. – Zakład Produkcyjny
w Kobylnikach, Kobylniki 35, 88-150 Kruszwica:
„Wyłącznie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia społeczeństwo
będzie ostrzegane w następujący sposób:”

RODZAJE SYGNAŁÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłaszania alarmu
RODZAJ
ALARMU

Akustyczny system
alarmowy
(SYRENA
ALARMOWA)

Sygnał akustyczny –
OGŁOSZENIE modulowany dźwięk syreny
w okresie 3 minut
ALARMU

ODWOŁANIE
ALARMU

Sygnał akustyczny - ciągły
dźwięk syreny w okresie
3 minut

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał
alarmowy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
OGŁASZAM ALARM
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla …….

Znak żółty w kształcie
trójkąta

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ODWOŁUJĘ ALARM
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla …….

2. Postępowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
w Zakładach Tłuszczowych “Kruszwica” S.A. - Zakład Produkcyjny
w Kobylnikach, Kobylniki 35, 88-150 Kruszwica:
„W każdym przypadku ogłoszenia alarmu społeczeństwo powinno zachować się w
następujący sposób:
1. Nie zbliżać się do terenu zakładu, na którym wystąpiła awaria,
2. Przebywając na terenie otwartym:
 zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych,
telewizyjnych lub przekazywanych przez służby ratownicze,
 chronić drogi oddechowe.
3. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
 zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta
gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 zawiadomić sąsiadów,
 włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej
sytuacji,
 bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne
władze lub służby ratownicze,
 wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy
itp.),
 przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny
bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia
elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się
we wskazane miejsce.

