
INSTRUKCJA  
o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej 

 
 
1. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia 

awarii przemysłowej. 

 
Zakłady dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej 

 

Lp. Nazwa obiektu, adres Powiat 
Instrukcje postępowania na 
wypadek wystąpienia awarii 

1 Wytwórnia Kwasu Tereftalowego 

ORLEN S.A. Włocławek, Krzywa Góra 
13,15,17 
 ul. Toruńska 302, 304 

87-805Włocławek 

włocławski  www.orlen.pl  

2 Gas Storage  

Poland Sp. z o.o. 
Oddział Kawernowy Podziemny 
Magazyn Gazu „Mogilno” 

Palędzie Dolne 
88-314 Józefowo 

mogileński  
www.ipi.gasstoragepoland.pl/pl

/strona-glowna/ 

3 Inowrocławskie Kopalnie Soli  „SOLINO” 
S.A. 
ul. Św. Ducha 26a  

88-100 Inowrocław 
Wydział KS i  PMRiP „Góra” w Górze 

inowrocławski  

www.solino.pl/PL/OFirmie/Stro
ny/Informacja-na-temat-

srodkow-bezpieczenstwa-i-

sposobu-postepowania-w-
przypadku-wystapienia-
powaznych-awarii.aspx 

4 Gaspol S. A.  
Region Północny 

Rozlewnia Gazu Płynnego 
Starorypin 
87-500 Starorypin 

rypiński  www.gaspol.pl  

5 BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.  
Centrum Regionalne  

Północ 
Magazyn Gazu 
Skroplonego 

ul. Ołowiana 41 
85-461 Bydgoszcz 

bydgoski  
www.baltykgaz.pl/informacje-

bezpieczenstwa 

6 BARTER S. A. 
Regionalne Centrum  
Dystrybucji Gazu 

Rozlewnia Gazu Płynnego 
ul. Portowa 8 
85-757 Bydgoszcz 

bydgoski  
www.bartergaz.pl/dokumenty/

bezpieczenstwo/ 

7 ANWIL S.A. 
ul. Toruńska 222 

87-805Włocławek 

włocławski  
www.anwil.pl/PL/Odpowiedzial
nyBiznes/OchronaSrodowiska/S

trony/default.aspx 

8 PERNS.A. 
Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej 
ul. Przemysłowa 1 
86-060 Nowa Wieś Wielka  

bydgoski  www.pern.pl/bezpieczenstwo/ 

9 PERN S.A. Baza Paliw 

Nr 11 Zamek Bierzgłowski  
toruński  www.pern.pl/bezpieczenstwo/ 



 
2. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia 

zagrożenia. 
 

Rodzaje alarmów 
 

RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW 

 

 
 
 
 

Ogłoszenie alarmu 
 
 

 
 
 
 

Odwołanie alarmu 

Akustyczny sygnał 

alarmowy 

Środki masowego 

przekazu 

Wizualny sygnał 

alarmowy 

 
Sygnał akustyczny – 

modulowany dźwięk 

syreny w okresie trzech 

minut 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Ogłaszam alarm (podać 

przyczynę, rodzaj alarmu 

itp.) dla 

Znak żółty w kształcie 

trójkąta lub 

w uzasadnionych 

przypadkach innej figury 

geometrycznej 

 

Sygnał a kustyczny – 

ciągły dźwięk syreny 

w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję alarm (podać 

przyczynę, rodzaj  alarmu 

itp.) dla 

 

 
 

- 

 

Rodzaje komunikatów ostrzegawczych 
 

RODZAJ 

KOMUNIKAT U 
SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU 

 AKUSTY CZNY 
SYSTEM 

ALARMOW Y 

ŚRODKI MASOWEGO 

PRZEKAZU 

AKUSTY CZNY 
SYSTEM 

ALARMOW Y 

ŚRODKI MASOWEGO 

PRZEKAZU 

  Powtarzana trzykrotnie   

 zapowiedź słowna:  

 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Powtarzana trzykrotnie 

Uprzedzenie 

o zagrożeniu 

skażeniami  

Osoby znajdujące się na 

terenie … około godz. … min. … 

Może nastąpić skażenie … 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu … (podać 

 (podać rodzaj skażenia) rodzaj skażenia) dla … 

 W kierunku …  

 (podać kierunek)  

 
Formę i treść komunikatu 

Powtarzana trzykrotnie 

ul. Łukasiewicza 1 
Zamek Bierzgłowski  
87-152 Łubianka  

10 SALINEX Sp. z o.o. Magazyn Gazu 

Płynnego w Szarleju Szarlej 18 
88-150 Kruszwica 

inowrocławski  
www.salinex.home.pl/atsmarke

ting/kontakt/ 

11 SALINEX Sp. z o.o. Magazyn Gazu 
Płynnego w Piechcinie 
88-192 Piechcin 

żniński  
www.salinex.home.pl/atsmarke

ting/kontakt/ 



Uprzedzenie uprzedzenia o zagrożeniu zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję uprzedzenie 

o zagrożeniu … (podać 

rodzaj zakażenia) dla … 

o zagrożeniu zakażeniami ustalają 

zakażeniami  organy Państwowej  

 Inspekcji  Sanitarnej  

 Powtarzana trzykrotnie  
Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję uprzedzenie o 

zagrożeniu … (podać 

rodzaj klęski) dla … 

 zapowiedź słowna: 

Uprzedzenie Informacja o zagrożeniu i  

o klęskach sposobie postępowania 

żywiołowych mieszkańców … (podać 

I zagrożeniu rodzaj zagrożenia, 

środowiska  spodziewany czas 

 wystąpienia i  wytyczne 

 dla mieszkańców) 

 

3. Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagroŜenia  
 

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach: Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia ! 

 

Przebywając na terenie otwartym: 

 zwrócić uwagę na kierunek wiatru, 

 opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, 

 postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, 

telewizyjnych lub przekazywanych w inny sposób, 

 chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów.  

 

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: 

 

 zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze 

zamknąć w ich pomieszczeniach, 

 zawiadomić sąsiadów, 

 włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,  

 bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub 

służby ratownicze, 

 wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.), 

 uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub 

okleić taśmą klejącą, 

 przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z 

dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej 

chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je gdy zajdzie potrzeba, 

 przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas 

żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.), 

 zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody, 



 po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, 

zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce zachowując 

spokój. 

 

Odwołanie alarmu:  

 

Ściśle stosować się do poleceń wydawanych przez władze lokalne lub służby ratownicze. W 

razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym i przeprowadzić odkażanie odzieży. 

Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych. Informować o poszkodowanych i 

zniszczeniach oraz zagrożeniach. 

 

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu wybuchem lub pożaru: Nie zbliżać się do rejonu 

zagrożenia. 

 

Przebywając na terenie otwartym: 

 opuścić zagrożony teren, 

 postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, 

telewizyjnych lub przekazywanych w inny sposób. 

 

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: 

 włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, 

 bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub 

służby ratownicze, 

 osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i 

ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej 

bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę, 

 osoby pozostałe w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia powinny 
ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc 
ratowników, 
 
3. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych 

 

Telefony alarmowe 

 

pogotowie ratunkowe - 999 lub 112 pogotowie wodociągowe - 994 
 

   
 

straŜ poŜarna - 998 lub 112 pogotowie gazowe - 992 
 

    
 

policja - 997 lub 112 pogotowie energetyczne - 991 
 

    
 

 
 
   

 



 

Wojewó dzkie Centrum Zarządzania Kryzysow ego   
 

Wojewo dy Kujawsk o-Pom orskiego, Bydgoszcz, ul. (052) 349 77 76 do 77 
 

Jagielloń ska 3    
 

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa  
(056) 658 01 00 do 04  

Państwowej Straży Pożarn ej w Toruniu, ul. Prosta 32 
 

  
 

Oficer Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w 
(052) 588 11 92 do 94  

Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 
 

  
 

 

 

5. Inne informacje ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Dostęp do informacji podczas jakiegokolwiek zagrożenia jest bardzo istotny, a szczególnie 
gdy zachodzi konieczność ewakuacji. Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają szybką  i 
ogólnodostępną informację, dlatego też należy zaopatrzyć się w radioodbiornik z 

możliwością zasilania go bateriami. 
 

Ewakuacja:  
Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka. Jeśli jest jeszcze 
czas, skontaktuj się z rodziną i przekaż im informację gdzie się udajesz i kiedy spodziewasz się 
przybycia. Odetnij dopływ wody i elektryczności, pozostaw jednak gaz dopóki władze lokalne 

nie zdecydują inaczej. Tylko wyspecjalizowana uprawniona osoba może ponownie włączyć 
dopływ gazu. 
  
Jeśli musisz szybko zdecydować co zabrać ze sobą, zabierz: 

 ważne dokumenty, środki medyczne, niezbędne leki, 

 latarkę, radioodbiornik na baterie, zestaw pierwszej pomocy, wodę w butelce, 

 odzież na zmianę, materac, śpiwór dla każdego członka rodziny, 
 klucze do domu i samochodu. 
 
Jeśli zamierzasz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi 
trasami wyjazdu z obszaru zagrożonego, główne drogi mogą być nieprzejezdne. Słuchaj 
radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu drogowego. 

 
Gdy zostanie ogłoszona ewakuacja wykonuj ściśle polecenia osób ją przeprowadzających. 
Możesz spotkać się także z poleceniem pozostania w mieszkaniu, uszczelniania okien itp. , 
zaufaj, że wykonując instrukcje zapewnisz sobie możliwie największe bezpieczeństwo. 


