
 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania 

w przypadku wystąpienia poważnych awarii 

   

1. Oznaczenie prowadzącego zakład  oraz adres 
 
Oznaczenie prowadzącego zakład 

Prowadzący zakład:  Jacek Cichosz – Prezes Zarządu  
Adres:  ul. Komitetu Obrony Robotników 48  

02-146 Warszawa  
Telefon 22 440 32 00 
Email: cichosj@airproducts.com 

 

Oznaczenie kierującego zakładem 
Kierujący zakładem:  Dariusz Wysocki – Kierownik Zakładu  
Adres zakładu: Air Products Sp. z o.o.  

 Brzeg Dolny  
 Sienkiewicza 29 

 56-120 Brzeg Dolny 
Telefon: +48 605 124 204   

 
 
2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie 

przeciwdziałania awariom przemysłowym 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 
poz. 138), firma Air Products – Zakład w Brzegu Dolnym została zaliczona do 

grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

zakład dokonał zgłoszenia zakładu właściwej jednostce Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, którym 

przekazano również Program Zapobiegania Awariom.  
 
 

3. Opis działalności prowadzonej w zakładzie  

 

W zakładzie zlokalizowanym w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 29 (dalej: 

Zakład) ma miejsce napełnianie gazami przenośnych zbiorników ciśnieniowych 
(butli) w zakresie:  
• Gazy sprężone – butle i ich wiązki;  

• Gazy skroplone – butle;  

• Gazy silnie schłodzone – zbiorniki z izolacją cieplną metodą przelewową;  

• Gazy: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla i ich mieszaniny, w tym z helem.  
 
Na terenie Zakładu magazynowane są również opakowania z gazami palnymi i 

ich mieszaninami oraz gazy specjalne.  
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4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku 

 
 

Charakterystyka substancji chemicznych składowanych na terenie Zakładu 
przedstawiona jest w Kartach Charakterystyki Produktów dostępnych na stronie 
https://sds.airproducts.com/ 

 
 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania 
społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej  
 

W przypadku wystąpienia awarii okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą 
syreny alarmowej umieszczonej na terenie Zakładu. Osoby przebywające w 

pobliżu Zakładu, w przypadku usłyszenia syreny alarmowej, winny oddalić się 
możliwie jak najdalej od terenu Zakładu.  
 

Właściwa dla Zakładu jednostka Państwowej Straży Pożarnej:  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie  

tel. 071-389-27-02 wew.38  
 
Właściwy dla Zakładu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
tel. 071-327-030-00  

 
Straż Pożarna 998; sieć GSM: 663 890 017  

 

Numer alarmowy 112 

https://sds.airproducts.com/

