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INFORMACJA1 

O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ  

W OCYNKOWNI ŚLĄSK SP. Z O.O. – ZAKŁAD CHRZANÓW 

UL. KROCZYMIECH 38,32-500 CHRZANÓW 

 

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład 

Prowadzący Zakład 

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o 

ul. Kroczymiech 38  

32-500 Chrzanów 

tel.: 32 649 70 00 

fax: 32 649 70 02 

e-mail: info@ocynkownia.pl 

 

Adres Zakładu 

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. 

Zakład Chrzanów 

ul. Kroczymiech 38  

32-500 Chrzanów 

tel.: 32 649 70 00 

fax: 32 649 70 02 

e-mail: info@ocynkownia.pl 

 

Osoba udzielająca informacji 

Krzysztof Symiec – Koordynator ds. BHP i Ochrony Środowiska  

Jacek Zasada – Dyrektor d/s Handlowych i Produkcyjnych, Prokurent 

 

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania 

awariom przemysłowym 

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. – Zakład Chrzanów podlega przepisom w zakresie 

przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 799, z późn. zm.) oraz dokonał 

stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. 

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. – Zakład Chrzanów przekazał również Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Program Zapobiegania Awariom. 

W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

w Krakowie. 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 799, z późn. 

zm.) 
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3. Opis działalności Zakładu 

Główną działalnością Ocynkowni Śląsk Chrzanów jest cynkowanie ogniowe elementów 

o ciężarze do 20 ton w przeciągu 24 godzin po uprzednim uzgodnieniu oraz elementów 

ciężarze jednostkowym do 7,5 ton techniką podwójnego zanurzenia.  

Ocynkownia Śląsk Chrzanów została uruchomiona w marcu 2000 r. Zakład posiada wannę 

cynkowniczą o wymiarach nominalnych: 16,5 m długości, 2,00 m szerokości oraz 3,2 m 

głębokości. Cały proces technologiczny, od przyjęcia czarnego materiału aż do wydania 

ocynkowanego materiału odbywa się w zadaszonych halach. 

Na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów eksploatowana jest instalacja do nakładania powłok 

metalicznych oraz instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw 

sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych.  

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących 

o zaliczeniu Zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich 

nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują 

Na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów występują substancje niebezpieczne klasyfikowane 

jako niebezpieczne dla środowiska wodnego (dział „E” – stwarzające zagrożenie dla 

środowiska) w ilości kwalifikującej Zakład w Chrzanowie jako zakład o zwiększonym ryzyku 

(ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przekraczającej wartość 1 wg zasady 

sumowania określonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 2 (Dz. U. 2016, poz. 138). 

 

Podstawowe zagrożenia:  

Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego – działa toksycznie na organizmy 

wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa 

w przypadku wystąpienia awarii 

W przypadku wystąpienia awarii w Ocynkowni Śląsk Chrzanów, jeśli jej skutki obejmują 

swym zasięgiem teren zakładu lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się 

alarm.  

 

Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie zakładu odbywa się przy użyciu: 

 syreny alarmowej, 

 łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej, 

 głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu. 

 

                                                           
2
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138) 
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Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Ocynkowni Śląsk 

Chrzanów zastosowano trzy stopnie alarmowe: 

 I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło, 

 II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia 

mogące wykroczyć poza ogrodzony teren zakładu, 

 III stopień – zagrożenie wykraczające poza teren zakładu. 

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub 

środowiska, alarm o zagrożeniu w Ocynkowni Śląsk Chrzanów ogłaszany jest przez syrenę 

alarmową sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie 

alarmu – dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub 

związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do 

kilkudziesięciu sekund).  

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki 

ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, 

pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie 

zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. Ogólne wytyczne zamieszczono 

poniżej. 

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Ocynkowni Śląsk Chrzanów zleca się wszystkim 

osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych 

wskazówek: 

1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;  

2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;  

3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;  

4. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku 

wiatru;  

5. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Ocynkowni Śląsk Chrzanów;  

6. Przebywając w terenie otwartym: 

 opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym do 

kierunku wiatru; 

7. Przebywając w pomieszczeniach: 

 pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, 

mokrych ręczników lub prześcieradeł); 

 wyłączyć urządzenia wentylacyjne; 

 oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika itp.; 

 włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do 

przekazywanych poleceń i instrukcji; 
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 słuchać ogłoszeń przekazywanych przez głośniki samochodowe służb ratowniczych; 

 nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia; 

 nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu; 

 czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach; 

8. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - 

zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon 

zadymienia możliwie najkrótszą drogą;  

9. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;  

10. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;  

11. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana 

w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu. 


