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I. Oznaczenia prowadzącego zakład 

Prowadzącym zakład jest spółka: 

KERSIA POLSKA Sp. z o.o. 

Siedziba spółki: Niepruszewo ul. Kasztanowa 4 64-320 Buk 

NIP 777 27 61 056 

REGON 634561408 

KRS KRS 0000198950 

www.kersia-group.com 

Adres zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii: Niepruszewo 

ul. Kasztanowa 4 64-320 Buk 

Kierującym zakładem w imieniu zarządu spółki jest prokurent Managing Director 

Poland Piotr Robak, mający siedzibę w zakładzie w Niepruszewie, przy ul. Kasztanowej 4. 

E-mail: piotr.robak@kersia-group.com 

 

II. Podległość przepisom w zakresie zapobiegania poważnym awariom 

przemysłowym  

Zakład KERSIA POLSKA Sp. z o.o. z uwagi na ilości magazynowanych substancji 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia, zagrożenie fizyczne oraz zagrożenie dla środowiska 

jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 

rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1396 z póź. zm.). Klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku (Dz. U. 

2016 poz. 138). 

Spółka KERSIA POLSKA Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zakładu zwiększonego ryzyka 

wystąpienia awarii przemysłowej Komendantowi Miejskiemu PSP w Poznaniu i przekazała 
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do wiadomości zgłoszenie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu 

(ostatnia aktualizacja grudzień 2019 r.). 

Spółka KERSIA POLSKA Sp. z o.o. opracowała, wdrożyła i przekazała Komendantowi 

Miejskiemu PSP w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w 

Poznaniu Program Zapobiegania Awariom (ostatnia aktualizacja grudzień 2019 r.). 

 

III. Opis działalności zakładu 

Podstawowym procesem prowadzonym w zakładzie jest produkcja środków do 

mycia i dezynfekcji przeznaczonych dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. Wyróżnić 

można następujące procesy: 

1. Przyjecie i magazynowanie surowców. Surowce magazynowane są w zbiornikach 

stacjonarnych znajdujących się poza budynkiem oraz w zbiornikach o pojemności 

do 1000 l w budynku. W procesie tym obecne są substancje i mieszaniny mające 

znaczenie przy klasyfikacji zakładu do zakładu zwiększonego ryzyka. 

2. Magazynowanie opakowań. Puste, czyste opakowania z tworzyw sztucznych 

magazynowane są w wiacie magazynowej.  

3. Mieszanie substancji kwaśnych i zasadowych. Proces polega na mieszaniu w trzech 

mieszalnikach substancji ciekłych. Ciecz po wymieszaniu stanowi gotowy produkt 

przelewany do opakowań jednostkowych. W procesie tym biorą udział substancje i 

mieszaniny mające znaczenie przy klasyfikacji zakładu do zakładu zwiększonego 

ryzyka. 

4. Produkcja cieczy dezynfekcyjnych i myjących w reaktorze. Powstające w tym 

procesie produkty oparte są na nadtlenkach organicznych klasy F i G oraz na 

nadtlenku wodoru. W procesie tym biorą udział substancje i mieszaniny mające 

znaczenie przy klasyfikacji zakładu do zakładu zwiększonego ryzyka. 

5. Magazynowanie wyrobów gotowych. Wyroby gotowe w opakowaniach o 

maksymalnej pojemności 1000 l magazynowane są w trzech pomieszczeniach 

magazynowych, stanowiących odrębne strefy pożarowe. W procesie tym obecne 
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substancje i mieszaniny mające znaczenie przy klasyfikacji zakładu do zakładu 

zwiększonego ryzyka. 

 

W instalacjach przewidziano następujące zabezpieczenia ograniczające ryzyko 

wystąpienia poważnej awarii i ograniczające jej skutki: 

Rozwiązania techniczne: 

1. Wykonanie zbiorników i armatury z materiałów odpornych na działanie 

magazynowanych mediów (wszystkie zbiorniki). 

2. Posadowienie stanowiska postoju cystern drogowych w szczelnej betonowej niecce 

o objętości około 50 m3, wyposażonej w zagłębiony punkt czerpalny do 

odpompowania wycieku; 

3. Posadowienie zbiorników magazynowych w szczelnych żelbetowych wannach o 

pojemności większej niż pojemność zbiornika; 

4. Czujniki przepełnienia zbiorników stacjonarnych; 

5. Czujniki temperatury cieczy w zbiorniku z nadtlenkiem wodoru, kwasem octowych i 

ścieków przemysłowych. 

6. System automatyki regulujący pracą zaworów pneumatycznych, pozwalający na 

przepływ wymaganej ilości cieczy zgodnie z zadaną procedurą (system ochrony 

przed przepełnieniem i reakcjami egzotermicznymi); 

7. System kontroli uziemienia cysterny w czasie spustu kwasu octowego. 

8. Wyłączniki awaryjne mieszalników i pomp. 

9.  Adsorber par kwasu octowego. 

10. Wykonanie instalacji elektrycznej na stanowisku spustu kwasu octowego w wersji 

przeciwwybuchowej (II 3G IIA T2). 

11. Uziemienie zbiorników stalowych oraz rurociągów. 

12. System kontroli temperatury w zbiorniku reaktora nadtlenków, przekazujący alarm 

o ponadnormatywnym wzroście temperatury do wybranych pracowników zakładu.  
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13. Wentylacja stanowiska przy otworach mieszalników oraz otworach zbiorników 

DPPL. W przypadku reaktora nadtlenków zastosowano również wentylację wnętrza 

reaktora nad lustrem cieczy.  

14. Wykonanie wiaty (zadaszania) z materiałów niepalnych (klasa A1). 

15. Bariery ograniczające zakres wycieków.  

16. Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice przenośne w budynku. 

17. Droga pożarowa i hydranty zewnętrzne. 

18. Urządzenia do usuwania dymu.  

19. Hydranty wewnętrzne 52; 

20. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

21. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

22. Instalacja odgromowa obiektów 

23. Magazynowanie wyrobów w opakowaniach odpornych na działanie 

magazynowanych mediów, odpowiednio oznakowanych zgodnie z ADR i CLP; 

24. Regały magazynowe systemowe dostosowane do magazynowanych wyrobów; 

25. Dostosowanie szerokości dróg transportowych do przewożonych ładunków, 

26. Podział magazynów na 3 strefy pożarowe. 

 

Rozwiązania organizacyjne 

1. Prowadzenie spustu surowców zbiorników w obecności pracownika zakładu i 

kierowcy cysterny drogowej. 

2. Prowadzenie procesu mieszania surowców w mieszalnikach pod nadzorem 

pracownika zakładu; 

3. Dostęp do sorbentów umożliwiających usunięcie małego wycieku. 

4. Procedury zakładowe (zakaz palenia tytoniu, procedury prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo, zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek 

technicznych). 



 

KERSIA POLSKA Sp. z o.o. 
Niepruszewo ul. Kasztanowa 4 64-320 Buk 

INFORMACJA O ZAKŁADZIE 
ZWIĘKSZONEGO RYZYKA 

WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ 
AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

Strona  5 z 10 

Data wydania 17.03.2015 

Data aktualizacji 23.01.2020 

 

5. Oznakowanie zbiorników, miejsc spustu surowców i rurociągów (rodzaj substancji, 

kierunki przepływu). 

6. Szkolenia personelu (szkolenia przeciwpożarowe i szkolenia bhp). 

7. Kontrole zbiorników przeznaczonych na ciecze toksyczne, zapalne i żrące 

wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego (dotyczy zbiorników: 

wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas azotowy, podchloryn sodu, kwas 

octowy, EDTA).  

8. Kontrola stanu pomieszczeń i instalacji po zakończeniu pracy, wykonywane przez 

brygadzistów i szefa produkcji. 

9. Kontrole stanu technicznego regałów. 

10. Uprawnienia operatorów wózków z napędem silnikowym. 

11. Okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektroenergetycznej. 

12. Kontrole stanu technicznego gaśnic i urządzeń ppoż. 

13. Magazynowanie surowców i produktów wyłącznie na nieuszkodzonych paletach 

oraz zabezpieczenie ładunku folią stretch (nie dotyczy zbiorników DPPL). 

14. Wyłączenie regału z eksploatacji w przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych 

uszkodzeń. 

15. Odpowiednia szerokość dróg transportowych. 

16. Kontrole stanu technicznego wózków jezdniowych z napędem. 

17. Wyłączenie wózka z eksploatacji w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 

18. Dopuszczenie do pracy operatora wózka widłowego wyłącznie po uzyskaniu 

orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy oraz po weryfikacji posiadanych 

uprawnień. 

19. Szkolenia pracowników.  

20. Oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych. 

21. Organizacyjne zasady ochrony przeciwpożarowej, opisane w Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego i Dokumencie Zabezpieczenia Stanowisk Pracy przed 

Wybuchem. 



 

KERSIA POLSKA Sp. z o.o. 
Niepruszewo ul. Kasztanowa 4 64-320 Buk 

INFORMACJA O ZAKŁADZIE 
ZWIĘKSZONEGO RYZYKA 

WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ 
AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

Strona  6 z 10 

Data wydania 17.03.2015 

Data aktualizacji 23.01.2020 

 

22. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

 

IV. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych 

Charakterystykę substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, przedstawiono w tabeli nr 1. 

Wszystkie magazynowane substancje niebezpieczne to ciecze. Oprócz właściwości 

opisanych w tabeli nr 1 większość cieczy wykazuje właściwości żrące i korozyjne dla 

metali. Substancje niebezpieczne dla środowiska, zawierające w swym składzie 

podchloryn sodu, przy ogrzewaniu oraz przy kontakcie z materiałami niekompatybilnymi 

wydzielają toksyczny chlor gazowy. 

 

Tabela 1. Charakterystyka substancji niebezpiecznych.  

L.p. 
Nazwa substancji/ 

mieszaniny 
Klasyfikacja mająca znaczenie przy 
zaliczeniu zakładu do ZZR lub ZDR 

Maksymalna 
masa w 

zakładzie 
[Mg] 

Sposób 
magazynowania 

 

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA 

1. DEPTACID UF 2* 
(mieszanina) 

H2 Ostro Toksyczne 
Kategorii 3 – narażenie drogą 
inhalacyjną 10,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 

2. DEPTACID NTH* 
(mieszanina) 

H2 Ostro Toksyczne 
Kategorii 3 – narażenie drogą 
inhalacyjną 25,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 
3. DEPTACID NT* 

(mieszanina) 
H2 Ostro Toksyczne 
Kategorii 3 – narażenie drogą 
inhalacyjną 10,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 
4. Kwas azotowy 60% 

(substancja) 
H2 Ostro Toksyczne 
Kategorii 3 – narażenie drogą 
inhalacyjną 

42,00 
Zbiornik 

stacjonarny 
30 m3 

ZAGROŻENIE FIZYCZNE 

1. DEPTIL PA 15PLUS* 
(mieszanina) 

P6b NADTLENKI ORGANICZNE 
Typ F 

25,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 
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2. Wodoru nadtlenek 

50% 
(substancja) 

P8 SUBSTANCJE CIEKŁE UTLENIAJĄCE 
Kategoria 2 36,00 

Zbiornik 
stacjonarny 

30 m3 

3. 2-PROPANOL 
(substancja) 

P5c CIECZE ŁATWOPALNE 
Kategoria 2 

2,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 

ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

1. Mieszaniny*: 
DEPTIL PA 5 
DEPTIL PA 15PLUS 
HYPROTANK ED 
Hyproclor plus 
Hyproclor ED 
HYPRA FC 
DEPTIL OXY DP 
DEPTIL CL 
CHIMLUB 
ANTI GERM FOAM 
CL-650 
ANTI GERM DES OXI 
25 
AGACID 5+ 
 
 

E1 Niebezpieczne dla środowiska 
wodnego w kategorii ostre 1 lub 
przewlekłe 1 

120,5 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 

2. Sodu podchloryn 
roztwór 14% 
 

E1 Niebezpieczne dla środowiska 
wodnego w kategorii ostre 1 lub 
przewlekłe 1 

40,00 
Zbiornik 

stacjonarny 
30 m3 

3. Mieszaniny*: 
Liq-io concentrate 
DEPTIL APM 
DEPTAL MCL 
DEPTAL G 
DEPTAL CMC 
ANTI GERM TOP CL 
ANTI GERM 
REMINOX 
ANTI GERM FOAM 
CL-K52 
ANTI GERM FOAM 
CL-520 
ANTI GERM FOAM 
CL-320 
ANTI GERM CLEAN 
CL-39K 
 

E2 Niebezpieczne dla środowiska 
wodnego w kategorii Przewlekłe 

85,00 

Zbiornik 
mobilny o 

maksymalnej 
pojemności 

1000 l 

* wybrano nazwę handlową mieszaniny reprezentatywną dla grupy produktów o zbliżonym składzie i 
właściwościach. Podana masa dotyczy wskazanej mieszaniny i innych mieszanin o zbliżonym składzie i 
właściwościach, ale innych nazwach handlowych. 
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V. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania 

społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 

Ostrzeganie wewnątrzzakładowe (pracownicy zakładu) 

1. Każdy kto zauważy lub spowoduje zdarzenie, mogące stać się poważną awarią 

przemysłową, powiadamia najbliższe otoczenie oraz przełożonego (Head of 

Production Line lub Plant Manager). Plant Manager powiadamia niezwłocznie 

Country Manager i Quality Manager. 

2. Kierującym akcją ratowniczą w pierwszej fazie jest Head of Production Line. 

Country Manager, a pod jego nieobecność Plant Manager po wstępnym 

rozpoznaniu zagrożenia przejmują kierowanie akcją ratowniczą.   

3. W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji Country Menager powiadamia 

telefonicznie kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy 

odpowiadają za kierowanie ewakuacją w podległych obszarach. 

4. Jeśli awarii nie udało się powstrzymać własnymi siłami Country Manager 

powiadamia PSP i pozostałe podmioty zewnętrzne. 

5. Kierujący akcją ratowniczą ze strony zakładu przekazuje dowodzenie przybyłym 

służbom ratowniczych i udziela im wszelkiej pomocy. 

Sposób powiadamiania wewnątrzzakładowego oraz służb ratowniczych i innych 

podmiotów zewnętrznych: ustnie oraz telefonicznie (telefony służbowe). 

 

Ostrzeganie wewnątrzzakładowe (osoby przebywające na terenie zakładu, niezatrudnione 

w Kersia Polska Sp. z o.o.) 

  Osoby wykonujące czynności na terenie zakładu, które nie są pracownikami spółki 

Kersia Polska Sp. z o.o. mają w trakcie wykonywania prac przydzielonego opiekuna ze 

strony zakładu, będącego osobą kierującą pracownikami. Osoby z poza zakładu w 

przypadku zauważenia zdarzenia awaryjnego zobowiązane są do natychmiastowego 

poinformowania najbliższego otoczenia i przekazania informacji opiekunowi ze strony 

Kersia Polska Sp. z o.o. Opiekun ze strony zakładu przekazuje natychmiast informację o 
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zdarzeniu Plant Menager. Dalej schemat powiadamiania przebiega według wzoru 

określonego powyżej. W przypadku ogłoszenia ewakuacji opiekun ze strony zakładu 

Kersia Polska Sp. z o.o. odpowiada za przekazanie informacji oraz koordynację ewakuacji 

osób nie zatrudnionych w zakładzie. 

Sposób powiadamiania wewnątrzzakładowego oraz służb ratowniczych i innych 

podmiotów zewnętrznych: ustnie oraz telefonicznie (telefony służbowe). 

 

Powiadamianie i ostrzeganie zewnętrzne 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (uwolnienia cieczy do wód 

lub ziemi, pożar, uwolnienie substancji toksycznych) niezwłocznie powiadomione zostaną 

w kolejności: 

− Państwowa Straż Pożarna (tel. 112), 

− najbliższy sąsiedni zakład Van Hagen (tel. 501 689 582) 

− najbliższy sąsiedni zakład Rejent Spedycja (tel. 691 768 609 lub 663 958 580) 

− sołtys Niepruszewa (tel. 660 560 770), 

− Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 84-10-760 czynny całą 

dobę), 

− Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (tel. 61 8 270 500 czynny całą dobę), 

− Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu (w przypadku możliwości 

przedostania się substancji do kanalizacji deszczowej) – tel. 614422216 

Powiadamianie poszczególnych podmiotów jest zadaniem kierującego akcją 

ratowniczą ze strony zakładu (Country Manager, w przypadku nieobecności Plant 

Manager). Sposób powiadamiania: telefon służbowy. 

Powiadamianie innych niż opisane powyżej służb i osób dokonywane będzie na 

podstawie decyzji i za pośrednictwem służb ratowniczych. 
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Postępowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii 

 W przypadku otrzymania informacji o poważnej awarii ze strony Kersia Polska Sp. z 

o.o. pracownicy sąsiednich zakładów nie powinni zbliżać się do zakładu. Jeśli nie ma 

innych wskazówek nie należy opuszczać budynku i oczekiwać na dalsze dyspozycje ze 

strony Kersia Polska Sp. z o.o. lub służb ratowniczych. Odwołanie alarmu: telefonicznie lub 

za pomocą służb ratowniczych. 

W przypadku awarii społeczność lokalna powinna stosować się do poleceń kierującego 

akcją ratowniczą z ramienia PSP lub policji. Z uwagi na fakt, że dymy powstałe w czasie 

pożaru są toksyczne, a uwolnione ciecze mogą stwarzać w postaci stężonej zagrożenie dla 

zdrowia po powzięciu informacji o poważnej awarii należy stosować się do następujących 

ogólnych wskazówek: 

− nie należy zbliżać się do terenu zakładu, 

− w promieniu 2 km nie należy wychodzić z domu i innych budynków, należy 

zamknąć okna, 

− należy śledzić wiadomości w mediach lokalnych.  

Szczegółowe informacje na temat awarii podawane będą na stronie internetowej zakładu. 

Odwołanie alarmu nastąpi za pomocą służb ratowniczych. 

 

 

 


