
Poważne awarie 

Inspekcja Ochrony Środowiska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze 



Definicja poważnej awarii - UE 
Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 

niebezpieczeństwa poważnych awarii 

związanych z substancjami 

niebezpiecznymi –  

tzw. Dyrektywa Seveso II 

 
Art. 3 ust. 5  
poważna awaria" oznacza każde zdarzenie, 

takie jak: poważne zanieczyszczenie, pożar lub 

wybuch, powstałe podczas pracy zakładu 

objętego niniejszą dyrektywą i będące 

konsekwencją niekontrolowanych zdarzeń oraz 

stwarzające poważne niebezpieczeństwo dla 

zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, 

natychmiastowe lub opóźnione, w którym 

istotną rolę odgrywają jedna lub kilka 

niebezpiecznych substancji i które powstało na 

terenie zakładu lub poza nim; 

  



Definicja poważnej awarii - Polska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz,. 150 z późn. zm.) 

Art. 3 pkt 23  
ilekroć w ustawie jest mowa o poważnej awarii 

- rozumie się przez to zdarzenie,  

w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzi lub środowiska lub powstania 

takiego zagrożenia z opóźnieniem  



Podstawowe kryteria poważnej awarii 

nagłość 

jej przejawem jest emisja, pożar lub wybuch 

z reguły nieprzewidywalność i niepowtarzalność 

przebiegu, 

mnogość skutków – dla środowiska i dla ludzi 

jest związana z toczącym się procesem 

przemysłowym przy udziale substancji 

niebezpiecznych, 

musi być związana z magazynowaniem lub 

transportem substancji niebezpiecznych 

 



Poważna awaria 

Prowadzi do natychmiastowego uwolnienia 

substancji niebezpiecznych do środowiska. 

W wyniku tego uwolnienia powstaje 

natychmiastowe zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska, albo 

zagrożenie to powstanie z opóźnieniem. 

 



Poważnymi awariami są zdarzenia, które miały miejsce w 

kraju i spełniają jedno z następujących kryteriów: 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 

przemysłowego co najmniej 5% ilości jednej z substancji 

niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 

dużym ryzyku wystąpienia awarii na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 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. Nr 58, poz. 535), 

 

• były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu dowolnej ilości co 

najmniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w 

przepisach, o których mowa w pkt 1, jeżeli powodują co najmniej 

jeden ze skutków spośród następujących rodzajów skutków: 

 

 



 

 

Kryteria poważnej awarii – zawarte zostały w  rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58) 

  
a) skutki wobec osób , tj. śmierć co najmniej 1 osoby, zranienie co 

najmniej 6 osób, hospitalizacja co najmniej jednej osoby spoza 

zakładu przez co najmniej 24 godziny, ewakuacja przynajmniej 

250 osób ,uwięzienie rozumiane jako odcięcie od otoczenia 

zewnętrznego przynajmniej 250 osób na czas dłuższy niż 2 

godziny albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i czasu 

uwięzienia (określonego w godzinach) wynosi co najmniej 500, 

pozbawienie przynajmniej 500 osób wody do picia, energii 

elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych przez czas dłuższy 

niż 2 godziny albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i 

czasu przerwania dostaw wody do picia, energii elektrycznej, gazu 

lub połączeń telefonicznych (określony w godzinach) wynosi co 

najmniej 1.000. 

 



Kryteria poważnej awarii 

b) szkody w środowisku, tj. trwałe uszkodzenie lub zniszczenie 

środowiska, o powierzchni co najmniej 1 ha, trwałe uszkodzenie 

lub zniszczenie obiektu poddanego pod ochronę, na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, trwałe uszkodzenie lub 

zniszczenie jednego lub kilku elementów przyrodniczych 

środowiska, bez względu na wielkość uszkodzonej lub zniszczonej 

powierzchni, na obszarze poddanym pod ochronę na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody,  zanieczyszczenie śródlądowych 

wód powierzchniowych lub wód morskich, cieku naturalnego lub 

kanału, na długości co najmniej 5 km, jeziora lub innego 

naturalnego zbiornika wodnego albo sztucznego zbiornika 

usytuowanego na wodach płynących, o powierzchni co najmniej 1 

ha, delty o powierzchni co najmniej 2 ha, morskich wód 

wewnętrznych lub wód morza terytorialnego albo strefy wybrzeża 

morskiego, o powierzchni co najmniej 2 ha, zanieczyszczenie 

poziomów wodonośnych wód podziemnych na obszarze ich 

zalegania, o powierzchni co najmniej 1 ha. 

 



c) szkody w mieniu, tj. uszkodzenie lub zniszczenie mienia w 

zakładzie, w którym wystąpiła awaria, o wartości strat w 

wysokości przynajmniej 8 mln zł, uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia poza terenem zakładu, w którym 

wystąpiła awaria, o wartości strat w wysokości 

przynajmniej 2 mln zł lub uszkodzenie zabudowań 

mieszkalnych w stopniu uniemożliwiającym dalsze ich 

użytkowanie. 

Kryteria poważnej awarii 



Jeżeli negatywne skutki pożaru, eksplozji lub 

uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu dowolnej ilości 

substancji niebezpiecznych wymienionych  w 

Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 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. Nr 58, poz. 535), 

wykraczają poza terytorium Polski, to jest to również 

poważna awaria. 

 



Poważną Awarią nie jest 

• Zdarzenie drogowe (wypadek, kolizja) z udziałem 

materiałów niebezpiecznych jeżeli nie były one 

przedmiotem transportu – np. uwolnienie się paliwa ze 

zbiornika paliwowego pojazdu – w takich wypadkach 

ewentualne zanieczyszczenie środowiska powinno być 

usunięte w trybie  art. 362 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 

378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z 

późn. zm.) 

• Organem właściwym w tych sprawach sprawie jest 

starosta 



Zakłady z powodu magazynowani i używania w procesach  

przemysłowych substancji i środków niebezpiecznych, a 

także ich potencjalnego zagrożenia, dzielimy na:   

 

Zakłady dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZDR) – 

posiadają one w swoich instalacjach szczególnie dużo substancji 

niebezpiecznych, których wartości graniczne zostały określone w 

przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 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. Nr 58, poz. 535). 

Zakłady zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZZR) – 

posiadają one w swoich instalacjach mniej substancji niebezpiecznych 

niż w ZDR-ach, ale nadal stanowią potencjalnie wysokie zagrożenie dla 

otaczających je obszarów. 

 

 

 



Dla celów kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska 

wprowadzony został dodatkowy podział zakładów na: 

 

Zakłady z trzeciej grupy ryzyka – posiadają one w swoich instalacjach 

substancje niebezpieczne w takiej ilości, że nie podlegają one wymogom 

dyrektywy SEVESO II, ale w przypadku ich uwolnienia mogą w dalszym 

ciągu stanowić potencjalnie znaczące niebepieczeństwo dla ludzi i 

środowiska. 

Zakłady inne – posiadają one w swoich instalacjach substancje 

niebezpieczne w ilościach, które w ocenie kontrolujących, mogą być 

niebezpieczne dla ludzi i środowiska. 
 

 

 

 

 
 



 

 

Rozmieszczenie zakładów 

podlegających pod Dyrektywę 

Seveso II 

 

6 zakładów dużego ryzyka 

2 zakłady zwiększonego ryzyka 
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2. AmeriGas Polska – Powiat 

Międzyrzecki - LPG 

 3. Orlen Gaz Krosno Odrzańskie – 

Powiat Krośnieński - LPG 

 4. Rocwool Cigacice – Powiat 

Zielonogórski – formalina,  

formaldehyd, olej impregnacyjny, tlen 

ciekły 

 5. Kronopol Żary– Powiat Żarski – 

metanol, formalina, żywice 

 6. Apexim Mirostowice Dolne – 

Powiat Żarski – paliwa 

ropopoochodne 

 

1. ZZGNiG – KRNiGZ Lubiatów –

Powiat Strzelecko-Drezdenencki 
– ropa naftowa, LPG, kondensat 
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Na terenie województwa 

funkcjonują 2 zakłady 

zwiększonego ryzyka poważnej 

awarii, tj.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Baza paliw płynnych PKN 

ORLEN w Nowej Soli 

2. PW Jersak w Żaganiu – LPG 

 

 

 

 



Najważniejsze drogi, po których 

przewożone są materiały 

niebezpieczne 
 

Nr 3 – Myślibórz-Nowe Miasteczko 

Nr 2 – Świecko-Trzciel 

Nr 18 – Olszyna-Luboszów 

Nr 22 – Kostrzyn nad Odrą-Gdańsk 

Nr 27 – Przewóz-Zielona Góra 

Nr 29 – Słubice –Krosno Odrzańskie 

Nr 31 – Kostrzyna nad Odrą-Słubice 

Nr 32 – Gubinek-Kargowa 

 

Do tego zestawienia należy dodać 

paliwa płynne przewożone po 

praktycznie wszystkich drogach, 

wszędzie tam, gdzie znajdują się 

stacje paliw płynnych. 
 

 



 

 

Najważniejsze szlaki 

kolejowe, po których 

przewożone są materiały 

niebezpieczne 
 

Nr 203 – Kostrzyn nad Odrą-Krzyż 

Nr 351 – Szczecin-Poznań 

Nr 273 – Szczecin-Wrocław 

Nr 358 – Gubin-Czerwieńsk 

Nr 275 – Gubin-Żagań 

Nr 363 – Skwierzyna-Międzychód 

Nr 31 – Kostrzyna nad Odrą-Słubice 

Nr 32 – Gubinek-Kargowa 
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Na obszarach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz 

obszarach szczególnego zagrożenia 

powodziowego zidentyfikowano 

m.in.: 

-22 stacje paliw płynnych, 

-4 oczyszczalnie ścieków, 

-9 zakładów przemysłowych. 

 

 

 
 

 

 



Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska 

w zakresie PA 

• kontrole podmiotów, których działalność może stanowić 

przyczynę powstania poważnej awarii, 

• wydawanie zarządzeń pokontrolnych, 

• wydawanie decyzji administracyjnych,  

• zarządzanie przeprowadzenia właściwych badań 

dotyczących przyczyn i skutków awarii 

• badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji 

skutków poważnych awarii dla środowiska 

• nadzór nad likwidacją skutków PA, 

• wydawanie zakazów lub ograniczeń w korzystaniu ze 

środowiska w przypadku wystąpienia awarii (art. 247 ust. 

1 – ustawy Prawo ochrony środowiska) 

 



Właściwość Inspekcji Ochrony Środowiska w 

zakresie PA 
 

• przyjmowanie zgłoszeń zakładów Dużego i Zwiększonego 

Ryzyka PA, 

• opiniowanie raportów o bezpieczeństwie dla ZDR, 

• prowadzenie szkoleń w zakresie PA, 

• prowadzenie baz informatycznych sprawców PA, 

• opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie lokalizacji zakładów Seveso, 

• udział w pracach w zespołów reagowania kryzysowego, 

• prowadzenie dyżurów telefonicznych związanych z systemem 

alarmowania i powiadamiania alarmowego, 

 

 

 



występuje do sprawcy zanieczyszczenia o przeprowadzenie 

badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii, 

 

Jeśli przeprowadzona akcja ratownicza nie doprowadziła 

środowiska do stanu właściwego, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska podejmuje następujące działania: 

zobowiązuje sprawcę zanieczyszczenia do doprowadzenia 

zanieczyszczonego środowiska do stanu właściwego (w 

przypadku stwierdzenia, że sprawca zanieczyszczenia nie 

prowadzi takich działań, lub prowadzi je niewłaściwie i 

opieszale), 

kontroluje działania sprawcy zanieczyszczenia mające na 

celu doprowadzenie środowiska do stanu właściwego, 



nadzoruje działania mające na celu ograniczenie wtórnego 

skażenia środowiska, 

 
prowadzi badania w zakresie stopnia zanieczyszczenia środowiska 

lub zarządza ich przeprowadzenie przez sprawcę zanieczyszczenia, 

 

dokonuje ocen szkód w środowisku oraz zgłasza szkody do 

RDOŚ, 

 
współpracuje z organami ścigania w zakresie wnioskowania o 

ukaranie sprawców poważnej awarii, 

 
w uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska prowadzi nadzór nad doprowadzeniem środowiska 

do stanu właściwego we współpracy z innymi organami 

administracji publicznej. 



Kontrole ZDR i ZZR 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. 

zm.) wioś dokonuje kontroli w zakładach ZDR raz w roku, w 

zakładach ZZR co najmniej raz na dwa lata.  

 

W lubuskim WIOŚ od lat obowiązuje porozumienie pomiędzy 

LWIOŚ i KW PSP w Gorzowie Wlkp., w oparciu o które 

kontrole w ZDR prowadzone są wspólnie z przedstawicielami 

właściwych miejscowo komendantów powiatowych PSP, czasem 

również przy udziale przedstawiciela KW PSP. 



Nowe uwarunkowania 

prawne  
dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 201218/UE  

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

kontroli zagrożeń poważnymi 

awariami związanymi z 

substancjami niebezpiecznymi, 

zmieaniająca, a następnie 

uchylająca dyrektywę Rady 

98/82/WE - SEVESO III 
Artykuł 31  

Transpozycja  

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają w życie przepisy 

ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy w 

terminie do dnia 31 maja 2015 r.  



Definicje poważnej awarii 

 

 

Art. 3 pkt 13  
„poważna awaria” oznacza zdarzenie, takie 

jak poważna emisja, pożar lub wybuch, do 

którego doszło w wyniku niekontrolowanych 

zdarzeń z udziałem jednej lub kilku substancji 

niebezpiecznych mających miejsce podczas 

eksploatacji zakładu objętego niniejszą 

dyrektywą i stwarzające poważne zagrożenie 

dla zdrowia ludzkiego lub środowiska o 

skutkach natychmiastowych lub powstaniu 

takich skutków z opóźnieniem na terenie 

zakładu lub poza nim;  

Art. 3 ust. 5  
„poważna awaria" oznacza każde zdarzenie, 

takie jak: poważne zanieczyszczenie, pożar lub 

wybuch, powstałe podczas pracy zakładu 

objętego niniejszą dyrektywą i będące 

konsekwencją niekontrolowanych zdarzeń oraz 

stwarzające poważne niebezpieczeństwo dla 

zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, 

natychmiastowe lub opóźnione, w którym 

istotną rolę odgrywają jedna lub kilka 

niebezpiecznych substancji i które powstało na 

terenie zakładu lub poza nim; 

  

Seveso II Seveso III 



Dziękuję za uwagę 


