ANALIZA
Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego
Terminalu Przeładunkowo Składowego Gazu "ALEKSANDRA"
w Małaszewiczach
Sprawozdanie z ćwiczeń
przeprowadzonych na Terminalu Przeładunkowo - Składowym Gazu
"ALEKSANDRA" w Małaszewiczach w dniu 04 grudnia 2013 r.
Komisja Bezpieczeństwa powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Budownictwa "TRASA" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
realizując zapisy art. 261 ust. 3 ustawy Prawo o ochronie środowiska / tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. Poz. 1232 / dokonała w listopadzie 2013 r. analizy Wewnętrznego Planu Operacyjno –
Ratowniczego. Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy prowadzący zakład dużego ryzyka
powstania awarii przemysłowej jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy wewnętrznego planu
operacyjno - ratowniczego w celu jego aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian oraz
przećwiczenia jednego z wariantów sytuacji awaryjnej ujętych w planie.
Scenariusz ćwiczeń opracowano uwzględniając założenia do ćwiczeń aplikacyjnych
sprawdzających założenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego jak i ćwiczeń ratowniczo
- gaśniczych przeprowadzonych w listopadzie 2010 r.
Przyjęte założenia miały na celu sprawdzenie przygotowania pracowników terminalu do
prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jak również ich postępowania w czasie ogłoszenia
alarmu pożarowego.
1
• termin i miejsce ćwiczeń: 04 grudnia 2013 r. Terminal Przeładunkowo Składowy Gazu
"ALEKSANDRA " w Małaszewiczach,
• rodzaj ćwiczeń:

aplikacyjne i praktyczne,

• uczestnicy ćwiczeń:

pracownicy terminalu i jednostki PSP ,

• temat ćwiczeń:

działania ratowniczo – gaśnicze w sytuacji awarii na terminalu
gazowym.

Szczegółowy opis ćwiczeń zawarty jest w załączonym programie.

Wnioski:
1. Awaria zaistniała przy stanowisku pompy i kompresora w wyniku której nastąpił wyciek a
następnie zapalenie i pożar strumieniowy zostały zdefiniowane jako awaria chemiczna
spowodowały powstanie zagrożenia dla ludzi i mienia.
2. Opisane zdarzenie zostało przewidziane w scenariuszu wystąpienia zdarzeń
prawdopodobnych na terminalu.

3. Działania podjęte przez pracowników terminalu wykazały właściwe przygotowanie
załogi do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i dobrą umiejętność obsługi sprzętu.
W ćwiczeniach wzięli udział jako obserwatorzy:
1. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Terespolu
- Pan Władysław Kowal.
2. Przedstawiciele firmy GASPOL S.A. Terminal Gazu w Małaszewiczach
- Pan Mariusz Smoliński
- Pan Sławomir Rafał.
3. Dowódca JRG PSP w Małaszewiczach
- Pan Szymon Semeniuk.
4. Kierownictwo i Członkowie Komisji Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Przeprowadzona szczegółowa analiza Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego
wykazała co następuje:
- nie dokonywano zmian w instalacji i technologii przeładunku,
- stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii
przemysłowej nie uległ zmianie,
- postęp naukowo – techniczny określony w obowiązujących i dotyczących Terminalu
przepisach nie uległ zmianom,
W n i o s k i:
1. Analiza Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego jak i ćwiczenia praktyczne
przeprowadzone w oparciu o ujęty w planie scenariusz wykazały właściwe przygotowanie
pracowników Terminalu do podjęcia skutecznych działań zmierzających do usunięcia awarii.
2. Realizacja działań ratowniczo – gaśniczych nastąpiła w realnym wymiarze siłami i środkami
jakimi dysponował Terminal w dniu ich prowadzenia.
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