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Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa 

w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w Zakładzie Zwiększonego 

Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR w: 

 

Action Logistics Poland Sp. z o. o. 

Ul. Osła 1JB 

59 - 706 Osła 

 

 

Action Logistics Poland Sp. z o.o. wraz z partnerem logistycznym Fiege Sp. z o.o. 

od 1 Czerwca 2019 r prowadzą działalność związaną z nowo otwartym centrum 

logistycznym na terenie gminy Osła. 

Nasze centrum ze względu na magazynowanie między innymi produktów 

łatwopalnych, kosmetyków w postaci aerozoli oraz kartrydży turystycznych 

napełnianych gazem, zostało zaliczone zgodnie z Ustawą: Prawo Ochrony 

Środowiska do Zakładu Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej ZZR. 

W naszej broszurze znajdziecie państwo informacje o wdrożonych przez nas 

rozwiązaniach oraz zabezpieczeniach pozwalających na nasze bezpieczne 

funkcjonowanie. 

Przekazujemy również instrukcje jak zachować się w razie wystąpienia mało 

prawdopodobnego incydentu na naszym terenie. 
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Action jest szybko rozwijającym się międzynarodowym dyskontem z produktami 

niespożywczymi w ponad 900 sklepach w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, 

Luksemburgu, Austrii, a teraz również w Polsce.  

Oferta Action obejmuje ponad 6000 różnych produktów, głównie 

niespożywczych.  

Celem działalności zakładu jest zapewnienie kompleksowej obsługi logistycznej 

związanej z zaopatrzeniem sieci sklepów mało i wielkopowierzchniowych. 

 

Nasza działalność polega na: 

- Dostarczaniu na teren centrum szczelnie zamkniętych opakowań na 
paletach, transportem drogowym, 

- Przyjmowaniu towarów do magazynu, 

- Załadunku towarów na samochody celem dostarczenia do sieci sklepów. 

 

W naszym centrum logistycznym przechowujemy różne towary.  

W naszym asortymencie znalazły się również: 

- Kosmetyki zawierające ciecze łatwopalne, 

- Kosmetyki w postaci aerozolu zawierające gazy łatwopalne, 

- Kartrydże turystyczne napełniane gazami łatwopalnymi 

 

Wspomniane opakowania oznakowane są następującym piktogramami: 

 

 

 

 

Gazy, aerozole, ciecze łatwopalne 

 

 

 

 

 

Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska  
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Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie i ich 

potencjalne skutki: 

 

L.p. Nazwa zagrożenia Skutki 

1 Uwolnienie substancji 
niebezpiecznej z opakowania 
jednostkowego 

Niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne 

2 Zagrożenie pożarem wskutek 
zapalenia się substancji palnych 

Pożar - oddziaływanie termiczne na 
ludzi i środowisko naturalne 
(Możliwe poparzenia, narażenie na 
wydzielający się dym) 

 

 

Środki zapobiegawcze i działania jakie podjęto, aby zapobiegać 

i przeciwdziałać wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej 

 

- Wdrożono system bezpieczeństwa zapewniający odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa w zakładzie, 

- Opracowano Program Zapobiegania Awariom oraz Zgłoszenie 

i przedłożono je do właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Ochrony Środowiska, 

- Zapewniono skuteczne systemy ochrony przeciwpożarowej, 

- Zapewniono rozwiązania zapobiegające uwolnieniu do środowiska, 

- Zapewniono współpracę ze służbami ratowniczymi, 

- Przeprowadzono szkolenia pracowników zakresie zapobiegania 

wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej. 
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Sposoby powiadamiania i alarmowania podmiotów oraz 

społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej 

 

Rozwiązania organizacyjne i zabezpieczenia techniczne zastosowane 

w magazynie nie przewidują rozprzestrzeniania skutków awarii poza jego 

teren, niemniej jednak w razie wystąpienia zdarzenia: 

Podmioty zewnętrzne w tym ludność, powiadamiani będą za pomocą 

bezpośrednich środków komunikacji: 

- Megafonu 

- Komunikatu z dużą częstotliwością w mediach lokalnych 

 

Postępowanie w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

W przypadku zaobserwowania w magazynie lub jego otoczeniu sytuacji, która 

mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, tj.: 

- Unoszący się dym, 

- Wzmożony ruch pojazdów jednostek ratowniczych, 

- Usłyszenie komunikatu. 

 

Należy (w zależności od przebiegu zdarzenia): 

- Zachować spokój, 

- Stosować się do komunikatów wydawanych przez ekipy ratownicze oraz 

przekazane mediom, 

- Pozostać lub udać się do miejsca zamieszkania, 

- Zamknąć okna mieszkania, 

- Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia, 

 

Będąc na terenie otwartym: 

- Obserwować kierunek wiatru i przemieszczania się dymu 

- Opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru 

i przemieszczającego się z nim dymu. 
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W przypadku konieczności ewakuacji: 

- Ewakuować się ze strefy zagrożenia na polecenie kierującego akcją 

ratowniczą, 

- Opuścić mieszkanie lub teren objęty akcją ratowniczą, 

- Sprawdzić czy wszyscy domownicy (lokatorzy) opuścili mieszkanie/teren 

- Zamknąć mieszkanie, 

- Jeżeli jest możliwość, zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy, telefon, 

dokumenty, klucze do mieszkania i samochodu. 

 

Upewnij się, że wszyscy pracownicy twojej firmy, członkowie twojej rodziny 

wiedzą, jak zachować się na wypadek sytuacji zagrożenia!!! 

 

 

Wykaz telefonów alarmowych służb ratowniczych: 

Telefon alarmowy:   112 

Pogotowie ratunkowe:   999  

Straż pożarna:   998  

Policja:    997  

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie wodociągowe: 994 

Pogotowie gazowe:  992 
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Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i 
służb odpowiedzialnych za podjęcie działań ratowniczych 

1.  Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 

59-700 Bolesławiec 

tel. 75 735 18 50 
tel. całodobowy: 533 900 112 

2.  Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Bolesławcu, 

ul Wesoła 2 

59 - 700 Bolesławiec 

Stanowisko Kierowania Komendanta 

Powiatowego 

tel. 75 644 33 00 

 
 

3. Wojewódzki Inspektorat    

Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

ul Chełmońskiego 14 

51-630 Wrocław 

tel. 71 327 30 00 

4.  Komenda Powiatowa Policji w 

Bolesławcu 

ul. Zygmunta Augusta 20 

59-700 Bolesławiec 

tel. 75 649 63 45 

 

 


