
Kwestionariusz oceny ryzyka pożarowego 

DOTYCZY: SPALARNIA i SUSZARNIA w Zielonej Górze - Łężycy 

Wykaz produktów:              pelet (wysuszony i zgranulowany osad komunalny) po spaleniu popiół 

Krótki opis technologii: pelet zostaje poddany spaleniu w piecu z ruchomym rusztem 

Stosowane surowce i materiały: olej opałowy + pelet 

Rodzaj spalanych odpadów granulat z wysuszonego osadu komunalnego 

Rok budowy obiektów: najstarszy:2006 

Wiek podstawowych maszyn i urządzeń:     najstarsze: 13 lat 

                                                                      Najmłodsze: 1 rok 

 

Opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu. Klatek schodowych 

Konstrukcja szkieletowa żel-betonowa, ściany wypełnione cegłą kratową, ocieplony styropianem, konstrukcja dachu struno-

betonowa, dach pokryty papą termo-zgrzewalną 

 

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):      gaśnice proszkowe, hydranty wewnętrzne 

OCHRONA 

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 8 km 

2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): PSP nr 2 Zielona Góra, ul. Sulechowska 

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: 12 min. 

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej:. 12 min. 

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk 

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? TAK 

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? TAK 

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? TAK 

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE 

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: TAK 

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: 

magazynów ? TAK 

całego terenu ?  TAK 

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? TAK 

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? NIE 

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? TAK Jeśli tak, podać objętość: 18.000 m3 

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? TAK 

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? TAK 

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? TAK 

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy) 

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? TAK 

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? TAK 

Liczba hydrantów: na zewnątrz 5 , w budynkach: 8 

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? TAK 

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 30 m 

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? TAK 

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? NIE 

20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? TAK (elektronicznie) 

21. Rodzaj warty: monitoring z automatyczną rejestracją 

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: 



rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny 

23 Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? TAK 

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia 

położonych towarów ? TAK 

25. Sposób składowania towarów: NIE DOTYCZY proporcje w % 

- w belach, paczkach, kontenerach itp. 

- luzem 

26. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? TAK 

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? jeżeli tak proszę o 

załączenie opisu zdarzenia  NIE 

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne: 

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością 

natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej 
 
 
       □ Tak                                                                               
                                                                                                …………………………………… 

(rodzaj, obszar dozorowany) 

X NIE 

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas 

środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej 

fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp) 

□ Tak 
□ uruchamiane ręcznie  ..........................................................  

□ uruchamiane automatycznie  .........................................................  
(rodzaj, obszar chroniony) 

x Nie 
 

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające 

własnego zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego 

□Tak 

(rodzaj, obszar chroniony) 

X   Nie 

• samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z 
urządzeniem technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i 
ograniczenie wzrostu ciśnienia w urządzeniu bądź jego stłumienie 
 
X Tak 

instalacja dawkowania azotu 

(rodzaj urządzenia/instalacji ) 

□Nie 

 

       Instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem: 

       X TAK   □ NIE  

 

      Czy podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje 

samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych: 

       □TAK    X NIE 

 

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka: 

X  klasa I 

□ klasa II 

 
Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych: 
Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, 

tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. 

oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z 

materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.) 
Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z 



materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy 

również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) 

ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu. 

     W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo 

       X  TAK (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania) 

         □  NIE  

 

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości       fizykochemiczne stwarzają zagrożenie 

wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru: 
a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 

Informacje dodatkowe 

1. Czy w skład mienia przedstawionego do ubezpieczenia wchodzą namioty lub mienie znajdujące się w namiotach. 

Jeżeli tak, prosimy o podanie informacji o wartości namiotów, wartości oraz rodzaju zgromadzonego w nich 

mienia. 

X nie dotyczy 

□ tak, 

wartość namiotów ..............................................................................................................................................  

wartość mienia w namiotach ..............................................................................................................................  

rodzaj mienia w namiotach .................................................................................................................................  

2. Czy w skład mienia przedstawionego do ubezpieczenia wchodzą obiekty: 

a) o konstrukcji lub elementach konstrukcji wykonanych z drewna (za wyjątkiem obiektów których jedynym 

elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop), 

b) o ścianach zewnętrznych drewnianych, 

c) kryte strzechą, gontem/wiórem itp.. 

Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tego typu obiektów oraz zgromadzonego w nich mienia. 

X nie dotyczy 

□ tak, 

       opis obiektów .....................................................................................................................................................                      

wartość obiektów ................................................................................................................................................                       

wartość mienia w obiektach ...............................................................................................................................  

rodzaj mienia w obiektach  ................................................................................................................................  

3. W przypadku ubezpieczenia magazynów, prosimy o podanie czy w magazynach tych składowane jest mienie 

kupców prowadzących działalność w centrach kupieckich lub centrach handlu kupieckiego. 

X     nie dotyczy 

□ tak 

4. W przypadku ubezpieczania magazynów (będących w posiadaniu lub wykorzystywanych, niezależnie od rodzaju 

działalności) prosimy o podanie informacji: 

a) o wysokości magazynu (liczonej od poziomu posadzki do najwyższej krawędzi dachu), 

 X  nie dotyczy 

□ .. ...................... m 

b) czy w konstrukcji obiektu/ materiałach z jakich obiekt jest wykonany występuje styropian lub pianka 

poliuretanowa (w szczególności czy występują panele lub płyty warstwowe z wypełnieniem/rdzeniem 

styropianowym lub pianką poliuretanową), 



X  nie 

□ tak, rodzaj materiału: ................................................................................................................................  

czy obiekt posiada zabezpieczenia w postaci automatycznego systemu detekcji pożaru, 

 

X    nie 

□ tak - dla wszystkich obiektów 

□ tak - dla części obiektów (prosimy wymienić) 

d) czy obiekt posiada zabezpieczenia w postaci automatycznego systemu gaszenia pożaru (system tryskaczy), 

X nie 

□ tak - dla wszystkich obiektów 

□ tak - dla części obiektów (prosimy wymienić) ..............................................................................................  

e) o usytuowaniu magazynów w odniesieniu do pozostałych ubezpieczanych obiektów (jeżeli istnieje taka 

możliwość - prosimy załączyć szkic sytuacyjny), 

f) o łącznej sumie ubezpieczenia (składowane mienie + budynek + maszyny/wyposażenie). 

 
 

Aktualizacja danych na dzień: 20 września 2021 r. 

Specjalista ds. oc i ppoż. 

Robert Bartoszewski 
 

DOTYCZY: siedziby „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110 A 

Niebezpieczne technologie: Nie dotyczy 

Stosowane ciecze/gazy palne: Nie dotyczy 

Stosowane materiały wybuchowe: Nie dotyczy 

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1980 , najnowszy , 2016, 

Lokalizacja : 

• W obrębie miasta w pobliżu obiektów szczególnie wrażliwych np.: szpitali, szkół itp. 

Elektrociepłowni 

 

OCHRONA 

1. Czy firma ma własną straż pożarną ? tak    nie 

2. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 2 km 

3. Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 2 km 

4. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 5 min. 

5. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 5 min. 

6. Czy są oznakowane: 

- drogi pożarowe: tak nie 

- drogi ewakuacyjne tak nie 

- wyjścia ewakuacyjne tak nie 

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż. tak  nie 

7. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk 

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak nie 

8. Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące 

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ? tak nie 

9. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie 

z wymaganiami ?                                                                                                           tak nie 

10. Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ? tak nie 

11. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ? tak nie 

12. Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie 

jego sprawności ? tak nie      

                                              

13. Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ? tak nie 

13. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu 



bezpieczeństwa ppoż. ? tak nie 

14. Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ? tak nie 

15. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? tak nie 

16. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne 

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? tak nie 

17. Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż., 

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ? tak nie 

18. Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru 

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ? tak nie 

19. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony 

personel firmy ? tak nie 

20. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: 

Specjalista ds. oc i ppoż. 

Robert Bartoszewski 

22. Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom: 

□ systemy tryskaczy tak nie 

□ armatki wodne tak nie 

□ systemy alarmowe tak nie 

23. Sposób zabezpieczenia mienia: 

 

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: 

magazynów ? tak nie 

całego terenu ? tak nie 

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? tak nie 

Czy ww. zakazy są przestrzegane ? tak nie 

WODA 

25. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje 

brak wody ?               tak  nie 

26. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów 

przeciwpożarowych ?   tak  nie 

27. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?   tak nie 

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?                  tak nie dotyczy 

28. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? 

Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego 

Wartość lub % mienia 

podlegającego ochronie 

Środki trwałe Środki obrotowe 

System hydrantów 100 % 100 % 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm 

w miejscu ubezpieczenia. 
- - 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu 

odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). 
- - 

Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 

powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring 

pożaru) 

- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

ręcznie 
- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

automatycznie. 
- - 

Własna straż pożarna - - 

Inne: - - 



- wodociąg publiczny tak nie 

- studnia głębinowa tak nie 

- zbiornik zaporowy tak nie 

29. Czy istnieje system hydrantów? tak nie 

□ jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić) 

a czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne w pobliżu hydrantów ? tak nie 

□ liczba hydrantów: na zewnątrz _ 3 _w budynkach _ 7 

□ czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? tak nie 

□ odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: _ 10 m . 

□ ciśnienie wody w hydrantach:  ___________ 3 at. . 

BUDYNKI, BUDOWLE 

30. Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem zaliczane 

są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie zakładu?  ZL-III i PM 

31. Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów, opakowań, odpadów ? tak nie 

32. Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem: ____________  

33. Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: 7 m  

34. Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od: 

□ najbliższych zabudowań mieszkalnych  ____________ 10 m ______________  

□ najbliższych zakładów przemysłowych 

lub innych budynków niemieszkalanych ______ 30 m_ 
□ najbliższego obszaru leśnego ___________________ 4 km_ 
 

35. Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ?             tak nie 

36. Czy materiały palne gromadzone są osobno ?                                                            tak nie 

Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ?                                      7 m 

37. Konstrukcja budynków: 

- materiały palne: tak nie 

- materiały niepalne: tak nie 

- materiały mieszane: tak nie 

38. Ściany działowe wykonane są: 

z materiałów niepalnych tak nie 

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie    tak nie 

z materiałów palnych tak nie 

39. Czy są ogniomury ?                       tak nie 

40. Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są: 

      - niepalne                                          tak nie 

      - palne zabezp. ognioochronnie       tak nie 

      - palne                                               tak nie 

41. Czy jest własna stacja paliw?           tak nie 

     Jeśli tak, to proszę podać usytuowanie, sposób przechowywania paliwa, pojemność zbiorników, sposoby zabezpieczenia: 

 

1. Pomiędzy budynkiem biurowym a magazynem. 

2. Zbiornik stalowy podziemny o pojemności 40 t. 

3. Zabezpieczona zgodnie z wymogami określonymi w Dz. U. Nr 98 poz. 1067 

z dnia 17.11.2000 r. 

 

INSTALACJE 

42. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osobę (instytucję) posiadającą 

uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu) ? tak nie 

 



43. Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane 

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ? tak nie 

44. Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji 

elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ? tak nie 

45. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające 

dopływ energii do wszystkich urządzeń ? tak nie 

46. Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja oświetleniowa i 

elektryczna jest w wykonaniu EX?                                             tak nie 

47. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej: 

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ? tak nie 

- czy przewody są osłonięte tak nie 

48. Rodzaj instalacji grzewczej: 

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe): tak nie 

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe): tak nie 

49. Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ? 

(np. na halach produkcyjnych)            tak nie 

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ?                                                  tak nie 

50. Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu: 

farele, "słoneczka" itp. ?                                                                                                   tak nie 

51. Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się 

w odległości 0.6m od mat. palnych ?                                                                            tak nie dotyczy 

52. Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ?                                        tak nie 

53. Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ?                          tak nie 

54. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?    tak nie 

(aktualne protokoły badania) 

DOZÓR 

55. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? tak nie 

56. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? tak nie 

57. Czy dozorowanie jest całodobowe ? tak nie 

58. Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer? tak nie 

59. Częstotliwość patrolowania obiektów: 

rzadziej niż co godzinę tak -nie 

co godzinę tak nie 

co pół godziny tak nie 

60. Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza poszczególnych 

pomieszczeń poza godzinami pracy? tak nie 

61. Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków 

alarmowych ? tak nie 

62. Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu 

lub przycisków alarmowych: ____ 5 ___ min. 

 

INNE ZAGROŻENIA 
 
63. Czy wymiary korytarzy i otworow umożliwiają ewakuację mienia ?                           tak nie 

64. Czy środki transportu (wozki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć 

do ewakuacji mienia ?                                                                                                      tak nie 

65. Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach 

wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ?                   tak nie 

66. Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ?                                   tak nie 

67. Czy w procesie technologicznym mogą występować bodźce zdolne 

zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, iskrzenie, nagrzewanie powierzchni 

maszyn, urządzeń itp. ?                                                                                         tak nie 

68. Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu 



materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ? tak nie 

69. Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ? tak nie 

70. Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest 

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ? tak  nie dotyczy 

71. Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać) 
           Klatki schodowe automatycznie oddymiane. 

72. Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ? 

Jeśli tak, to jakie: 

- stałe systemy gaśnicze 

- ściany przeciwpożarowe 

- inne: wydzielone komory transformatorów dostępne z zewnątrz 

73. Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ?                                         tak nie 

74. Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach: gaz ziemny, energia elektryczna 

75. Czy są kompresory sprężonego powietrza ?                                      tak nie 

Jeśli tak: 

- rodzaj/liczba: sprężarki tłokowe 4 szt. 

- zastosowanie: do prac ogólnych (pompowanie opon itp.) 

- ciśnienia: do 8 at 

76. Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo?                                         tak nie dotyczy 

77. Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej –  

czy jest oddzielona od przyległych stref ogniowych ścianami 

 przeciwpożarowymi? tak nie dotyczy 

78. Czy występują pyły wybuchowe ? tak nie dotyczy 

79. Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?             tak nie 

80. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów?                                 tak nie 

81. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: 

- pożarem tak nie 

- deszczem nawalnym tak nie 

- powodzią tak nie 

- huraganem tak nie 

- osuwaniem, zapadaniem się ziemi     tak nie 

- wybuchem tak nie 

- upadkiem statku powietrznego            tak nie 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

82. Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład? zachodnie 

83. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych 

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? zachód 10 m 

84. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż mieszkalne ( w km, w 

kierunku geograficznym np. pn itp.)? południe 30 m 

85. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np. pn 

itp )? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: połud. zach. 2 km 

• pod powierzchnią ziemi: - 

86. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np. 

pn itp .... )? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: połud. wsch. 7 km 

• pod powierzchnią ziemi: -  

tak nie 

tak nie 

tak nie 

 

elektryczna 

nie 



87. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km, 

w kierunku geograficznym np. pn itp... )? północny zachód 4 km 

88. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku 

geograficznym np. pn itp. )?            północ 4 km 

89. Czy zakład usytuowany jest ? 

 

90. Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone?          tak  nie 

91. Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                                        nie dotyczy 

92. Postępowanie z odpadami: 

- spalanie w spalarni na terenie zakładu tak nie dotyczy 

- spalanie w spalarni poza zakładem tak  nie dotyczy 

- unieszkodliwianie wstępne i składowanie                                            tak nie dotyczy 

- dalsze zagospodarowanie tak nie dotyczy 

93. Odpady składowane: 

- w pojemnikach/silosach   tak nie dotyczy 

- w dostarczanych pojemnikach                                                                  tak  nie dotyczy                                

w otwartych pojemnikach                                                                          tak nie dotyczy 

- w rurociągach   tak nie dotyczy 

- inne ..................................................................... - ......................................................................  

94. Przedsięwzięcia zabezpieczające w postępowaniu z odpadami: nie dotyczy 

 

   Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne: 

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością 

natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej 

□ TAK  .............................................................................................................  

(rodzaj, obszar dozorowany) 

         X Nie 

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas 

środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej 

fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp) 

□ Tak 
□ uruchamiane ręcznie  ..........................................................................  

□ uruchamiane automatycznie  .........................................................................  

                                                                                                                   (rodzaj, obszar chroniony) 

         X Nie 

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego 

zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego 

 

□Tak 

                                                                                                                 ………………………………………. 
(rodzaj, obszar chroniony) 

       X  Nie 

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem 
technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w 
urządzeniu bądź jego stłumienie 

 

□TAK 
 

                                                                                                                …………………………………… 

                                                                                                                   (rodzaj urządzenie/instalacji) 

 

        X NIE  

na równinie; tak nie 

w dolinie; tak nie 

na wzgórzu; tak nie 

na zboczu; tak nie 

inne 
 



• instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem 
□Tak    X Nie 

• Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje 

samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych : 
□Tak    X Nie 

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka: 

 X  klasa I 

□ klasa II 
Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych: 

Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, 

tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. 

oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z 

materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożuniepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.) 
Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z 

materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy 

również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw  sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) 

ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu. 

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo 

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania) 

 

 X  Nie 

 

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne 

stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru: 
a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 

Aktualizacja danych na dzień: 20 września 2021 r. 

sporządzona przez: Specjalista ds. oc i ppoż. 

Robert Bartoszewski 

Dotyczy: SUW - w m. Zielona Góra - Zawada 

Rodzaj produkcji: Woda - oczyszczanie i uzdatnianie 

Rodzaj surowców: Woda 

Produkt gotowy: Woda 

Niebezpieczne technologie: brak 

Stosowane ciecze/gazy palne: Chlor 

Stosowane materiały wybuchowe: brak 

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1966 r. , najnowszy , 1994 r. 

Lokalizacja : 

• W obrębie miasta w pobliżu obiektów szczególnie wrażliwych np.: szpitali, szkół itp. 

• W obrębie lub w pobliżu wsi ( odległość w km): = 500 m 

• Poza terenem zabudowanym ( odległość do najbliższych zabudowań w km):500 m 

• Inne : - 

OCHRONA 

1. Czy firma ma własną straż pożarną ? tak nie 

2. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej:                           km. 2,5 km  



3. Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 10 km 

4. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 10 min. 

5. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 15 min. 

6. Czy są oznakowane: 

- drogi pożarow tak nie 

- drogi ewakuacyjne tak nie 

- wyjścia ewakuacyjne tak nie 

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż. tak nie 

7. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk 

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak nie 

8. Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące 

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ? tak nie 

9. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie 

z wymaganiami ? tak nie 

10. Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ? tak nie 

11. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ? tak nie 

12. Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie 

jego sprawności ? tak nie 

13. Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ? tak nie 

14. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu 

bezpieczeństwa ppoż. ? tak nie 

15. Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ? tak nie 

16. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ?                       tak nie 

17. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne 

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? tak nie 

18. Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż., 

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ? tak nie 

19. Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru 

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ? tak nie 

20. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony 

personel firmy ?                                                                                                              tak nie 

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: , drużyna ratownictwa chemicznego . 

21. Osoba odpowiedziolana za ochronę przeciwpożarową: , kierownik obiektu 

22. Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom: 

□ systemy tryskaczy tak nie 

□ armatki wodne tak nie 

□ systemy alarmowe tak nie 

23. Sposób zabezpieczenia mienia: 

  

Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego 

Wartość lub % mienia 

podlegającego ochronie 

Środki trwałe Środki obrotowe 

System hydrantów 100 % 100 % 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm 

w miejscu ubezpieczenia. 
- - 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu 

odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). 
- - 

Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 

powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring 

pożaru) 

- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

ręcznie 
- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

automatycznie. 
- - 



 

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: 

magazynów ? tak nie 

całego terenu ? tak nie 

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? tak nie 

Czy ww. zakazy są przestrzegane ? tak nie 

WODA 

25. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje 

brak wody ? tak nie 

26. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów 

przeciwpożarowych ? tak nie 

Jeśli tak, objętość: 600 m3 

27. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?                     tak nie dotyczy 

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? tak nie dotyczy 

28. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? 

- wodociąg publiczny tak nie 

- studnia głębinowa tak nie 

- zbiornik zaporowy tak nie 

29. Czy istnieje system hydrantów?                          tak nie 

□ jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić) 

a czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne w pobliżu hydrantów ?   tak nie 

□ liczba hydrantów: na zewnątrz _ 7 _w budynkach _ -2 

□ czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? tak nie 

□ odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: _ 7 m . 

□ ciśnienie wody w hydrantach:  ___________ 6 at. . 

BUDYNKI, BUDOWLE 

31. Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem zaliczane 

są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie zakładu? 

31. Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów, 

opakowań, odpadów ? tak nie 

32. Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem: ___________  

33. Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: 5 m  

34. Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od: 

□ najbliższych zabudowań mieszkalnych  ______________ 500 m ______________  

□ najbliższych zakładów przemysłowych 

lub innych budynków niemieszkalnych          - 

□ najbliższego obszaru leśnego _____________________ 10 m 

35. Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ?                                         tak nie 

36. Czy materiały palne gromadzone są osobno ? tak nie dotyczy 

Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ? 

37. Konstrukcja budynków: 

- materiały palne: tak nie 

- materiały niepalne: tak nie 

- materiały mieszane: tak nie  

Własna straż pożarna - - 

Inne: - - 



38. Ściany działowe wykonane są: 

z materiałów niepalnych tak nie 

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie tak nie 

z materiałów palnych tak nie 

39. Czy są ogniomury ?             tak nie 

40. Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są: 

- niepalna tak nie 

- palne zabezp. ognioochronnie tak nie 

- palne tak nie 

41. Czy jest własna stacja paliw ? tak nie dotyczy 

INSTALACJE 

42. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było 

przez osobę (instytucję) posiadającą uprawnienia w tym zakresie 

(potwierdzone w postaci dokumentu) ?                                                                         tak nie 

43. Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane 

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ? tak nie 

44. Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji 

elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ? tak nie 

45. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające 

dopływ energii do wszystkich urządzeń ?                                                                       tak nie 

46. Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja oswietleniowa i 

elektryczna jest w wykonaniu EX?                                              tak nie dotyczy 

47. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej: 

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ? tak nie 

- czy przewody są osłonięte tak nie 

48. Rodzaj instalacji grzewczej: 

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe): tak nie 

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe): tak nie 

49. Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ? 

(np. na halach produkcyjnych)            tak  nie dotyczy 

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ?                                                tak nie 

50. Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu: 

farele, "słoneczka" itp. ?                                                                                                tak nie 

51. Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się 

w odległości 0.6m od mat. palnych ? tak nie dotyczy 

52. Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ?                                             tak nie 

53. Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ?                              tak nie 

54. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?         tak nie 

(aktualne protokoły badania) 

DOZÓR 

55. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? tak nie 

56. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? tak nie 

57. Czy dozorowanie jest całodobowe ? tak nie 

58. Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer? tak nie 

59. Częstotliwość patrolowania obiektów: 

rzadziej niż co godzinę                                                               tak   nie dotyczy 

co godzinę                                                                       tak nie 

co pół godziny                                                                      tak nie 

60. Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza poszczególnych 

pomieszczeń poza godzinami pracy?     tak nie dotyczy 

61. Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków  



alarmowych ? tak  nie dotyczy 
62. Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu lub przycisków alarmowych:-. 

63. Rodzaje występujących substacji: palnych/wybuchowych, toksycznycyh, trujących, żrących 

 

Magazyn chlorowni zabezpieczenia absorbery 

65. W jaki sposób odbywa się transport substancji niebezpiecznych w obrebie zakładu? 
Wózek widłowy 

INNE ZAGROŻENIA 

66. Czy wymiary korytarzy i otworów umożliwiają ewakuację mienia ?              tak nie 

67. Czy środki transportu (wózki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć 

do ewakuacji mienia ?                                                                                                                  tak nie 

68. Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach 

wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ?                              tak nie 

69. Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ? tak nie 

70. Czy w procesie technologicznym mogą występować bodźce zdolne 

zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, iskrzenie, 

nagrzewanie powierzchni maszyn, urządzeń itp. ?                tak nie 

71. Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu 

materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ? tak nie 

72. Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ?               tak nie 

73. Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest 

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ?                     tak  nie dotyczy 

74. Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać) 
Nie dotyczy 

75. Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ? tak nie 

Jeśli tak, to jakie: 

- stałe systemy gaśnicze tak nie 

- ściany przeciwpożarowe tak nie 

76 Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ?                                                                                 tak nie 

77. Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach: ______ propan - butan _____  

78. Czy są kompresory sprężonego powietrza ?              tak nie 

Jeśli tak: 

- rodzaj/liczba: 3 sprężarki tłokowe 

- zastosowanie: pompowanie kół 

- ciśnienia: do 8 at 

79. Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo? tak nie 

80. Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej - czy jest oddzielona od 

przyległych stref ogniowych ścianami przeciwpożarowymi?               tak nie 

81. Czy występują pyły wybuchowe ?               tak nie 

82. Czy występują w obrębie zakładu instalacje szczególnie niebezpieczne 

□ pod względem cisnienia: 

Maksymalne ciśnienie: _______ - ______ Mpa - dział: _________ nie dotyczy __________________  

□ pod względem temperatury: 

Najwyższa temperatura: ____ - ________ st. C - dział: ______ nie dotyczy ___________________  

83. Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?                                    tak nie  

NAZWA SUBSTANCJI PRZECHOWYWANA ILOŚĆ (średnio) 

Chlor gazowy do 9 ton (4,5 tony) 

Chloryn sodowy do 12 ton 

Olej napędowy (ul. Zjednoczenia) 15 ton 

Etylina 95 (ul. Zjednoczenia) 6 ton 

Olej opałowy – Zielona Góra – Łężyca   
 
64. Proszę podać sposób magazynowania w/w substacji i stosowane zabezpieczenia. 



84. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów?                        tak     nie 
85. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: 

 

SRODOWISKO NATURALNE 

86. Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład?zachodnie 

87. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych 

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? zachód 500 m 

88. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż mieszkalne ( w km, w 

kierunku geograficznym np. pn itp.)? północ 500 m 

89. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np. pn 

itp )? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: północ 1 km 

• pod powierzchnią ziemi: - 

90. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km, 

w kierunku geograficznym np. pn itp....)? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: północ 8 km 

• pod powierzchnią ziemi: - 

91. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km, 

w kierunku geograficznym np. pn itp... )? obiekt położony na skraju lasu 

92. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku 

geograficznym np. pn itp.........  )? północ 1 km 

93. Czy zakład usytuowany jest ? 

na równinie;                                                                                                         tak nie 

w dolinie; tak nie 

na wzgórzu; tak nie 

na zboczu; tak nie 

inne ..............  

94. Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone?                                            tak nie 

95. Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                              nie dotyczy 

96. Postępowanie z odpadami: 

- spalanie w spalarni na terenie zakładu tak nie 

- spalanie w spalarni poza zakładem tak  nie dotyczy 

- unieszkodliwianie wstępne i składowanie tak  nie 

- dalsze zagospodarowanie tak nie 

97. Odpady składowane: 

- w pojemnikach/silosach                         tak nie 

- w dostarczanych pojemnikach tak   nie dotyczy                                  

w otwartych pojemnikach                                                                              tak nie 

- w rurociągach   tak nie 

- inne ...........................................................................................................................................  

98. Przedsięwzięcia zabezpieczające w postępowaniu z odpadami:       nie dotyczy 

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne: 

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością 

natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej 

       □ Tak    

- pożarem                                                    tak nie  

- deszczem nawalnym                                tak nie  

- powodzią                                                  tak nie  

- huraganem                                               tak nie  

- osuwaniem, zapadaniem się ziemi          tak nie  

- wybuchem tak nie 

- upadkiem statku powietrznego tak nie 



                                                                                                   ……………………………………………….. 

                                                                                                                  (rodzaj, obszar dozorowany) 

      X Nie 

 

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas 

środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej 

fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp) 

□ Tak 

□uruchamiane ręcznie  ..........................................................................  

□uruchamiane automatycznie  .........................................................................  
                                                                                                                   (rodzaj, obszar chroniony) 

 X Nie 

 

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego 

zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego 

□Tak 

                                                                                                             (rodzaj, obszar chroniony) 

 X Nie 

 

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem 
technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w 
urządzeniu bądź jego stłumienie 

 

□Tak 

                                                                                                              ……………………………….. 

                                                                                                                      (rodzaj urządzenia/instalacji ) 

X  Nie 

 

instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem 

□Tak;        X Nie 

 

• Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje 

samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych : 

□ Tak;      X Nie 

 

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka: 

X klasa I 

□ klasa II 
Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych: 
Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, 

tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. 

oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z 

materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.) 
Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z 

materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy 

również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) 

ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu. 

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo 

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania) 

 X  Nie 

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne 

stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 

Aktualizacja danych na dzień: _09 10 2012 

sporządzona przez: Specjalista ds. O.C i P.Poż 



Dotyczy: Budynek Wodomierzy 

Rodzaj produkcji: Naprawa i legalizacja wodomierzy 

Rodzaj surowców: - 

Produkt gotowy: - 

Niebezpieczne technologie: brak 

Stosowane ciecze/gazy palne: brak 

Stosowane materiały wybuchowe: brak 

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1994 r. , najnowszy , - . 

OCHRONA 

1. Czy firma ma własną straż pożarną ? tak nie 

2. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: km. 2 km 

3. Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 2 km 

4. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 5 min. 

5. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 5 min. 

6. Czy są oznakowane: 

- drogi pożarowe: tak nie 

- drogi ewakuacyjne tak nie 

- wyjścia ewakuacyjne tak nie 

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż. tak nie 

7. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk 

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? tak nie 

8. Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące 

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ? tak nie 

9. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie 

z wymaganiami ? tak nie 

10. Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ? tak nie 

11. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ? tak nie 

12. Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie 

jego sprawności ? tak nie 

13. Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ? tak nie 

14. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu 

bezpieczeństwa ppoż. ? tak nie 

15. Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ? tak nie 

16. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? tek nie 

17. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne 

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?                                                         tak nie 

18. Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż., 

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ? tak nie dotyczy 

19. Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru 

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ? tak nie 

20. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? tak nie 

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: , - . 

21. Osoba odpowiedziolana za ochronę przeciwpożarową: - 

22. Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom: 

□ systemy tryskaczy tak nie 

□ armatki wodne tak nie 

□ systemy alarmowe tak nie 

23. Sposób zabezpieczenia mienia: 



 

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: 

magazynów ? tak nie 

całego terenu ? tak nie 

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? tak nie 

Czy ww. zakazy są przestrzegane ? tak nie 

WODA 

25. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje 

brak wody ? tak nie 

26. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów 

przeciwpożarowych ? tak nie 

27. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? tak nie 

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? tak nie 

28. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? 

- wodociąg publiczny tak nie 

- studnia głębinowa tak nie 

- zbiornik zaporowy tak nie 

29. Czy istnieje system hydrantów? tak nie 

□ jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić) 

□ czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne 

w pobliżu hydrantów ? tak nie 

□ liczba hydrantów: na zewnątrz , 1 _w budynkach , 2 

□ czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?                       tak nie 

□ odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: i - . 

□ ciśnienie wody w hydrantach:  ___________ 3 Mp. .

Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego 

Wartość lub % mienia 

podlegającego ochronie 

Środki trwałe Środki obrotowe 

System hydrantów 100 % 100 % 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm 

w miejscu ubezpieczenia. 
- - 

Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu 

odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). 
- - 

Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 

powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring 

pożaru) 

- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

ręcznie 
- - 

Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane 

automatycznie. 
- - 

Własna straż pożarna - - 

Inne: - - 



BUDYNKI, BUDOWLE 

32. Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem 

zaliczane są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie 

zakładu? – III kategoria  

31. Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów, 

opakowań, odpadów ? tak nie 

32. Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem: ___________  

33. Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: - 

34. Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od: 

□ najbliższych zabudowań mieszkalnych 15 m 

□ najbliższych zakładów przemysłowych 

lub innych budynków niemieszkalnych 100 m 

□ najbliższego obszaru leśnego 5 km 

35. Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ? tak nie dotyczy 

36. Czy materiały palne gromadzone są osobno ? tak nie dotyczy 

Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ? 

37. Konstrukcja budynków: 

- materiały palne: tak nie 

- materiały niepalne:                                                  

tak nie 

- materiały mieszane: tak nie 

38. Ściany działowe wykonane są: 

z materiałów niepalnych tak nie 

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie tak nie 

z materiałów palnych tak nie 

39. Czy są ogniomury ?              tak nie 

40. Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są: 

- niepalne tak nie 

- palne zabezp. ognioochronnie tak nie 

- palne tak nie 

41. Czy jest własna stacja paliw ? tak nie 

INSTALACJE 

42. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo 

prowadzone było 

przez osobę (instytucję) posiadającą uprawnienia w tym 

zakresie 

(potwierdzone w postaci dokumentu) ? tak nie 

43. Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane 

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ?               tak nie 

44. Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji 

elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ?            tak nie 

45. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające 

dopływ energii do wszystkich urządzeń ? tak nie 

46. Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja 

oswietleniowa i 

elektryczna jest w wykonaniu EX?                                                      tak nie dotyczy 

47. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej: 

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ?                 tak nie 

- czy przewody są osłonięte                tak nie 

48. Rodzaj instalacji grzewczej: 

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe): tak nie 

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe): tak nie 



49. Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ? 

(np. na halach produkcyjnych) tak- nie dotyczy 

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ? tak nie 

50. Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu: 

farele, "słoneczka" itp. ? tak nie 

51. Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się 

w odległości 0.6m od mat. palnych ? tak nie dotyczy 

52. Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ? tak nie 

53. Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ? tak nie 

54. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? tak nie 

(aktualne protokoły badania) 

DOZÓR 

55. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? tak nie 

56. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? tak nie 

57. Czy dozorowanie jest całodobowe ? tak nie 

58. Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer? tak nie 

59. Częstotliwość patrolowania obiektów: 

rzadziej niż co godzinę tak- nie 

co godzinę tak nie 

co pół godziny tak nie 

60. Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza 

poszczególnych 

pomieszczeń poza godzinami pracy? tak- nie 

61. Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków 

alarmowych ? tak  nie 

62. Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu lub przycisków alarmowych: - min. 

INNE ZAGROŻENIA 

63. Czy wymiary korytarzy i otworów umożliwiają ewakuację mienia ? tak nie 

64. Czy środki transportu (wózki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć 

do ewakuacji mienia ? tak nie 

65. Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach 

wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ? tak nie 

66. Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ? tak nie 

67. Czy w procesie technologicznym mogą występować 

bodźce zdolne 

zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, 

iskrzenie, 

nagrzewanie powierzchni maszyn, urządzeń itp. ? tak nie 

68. Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu 

materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ? tak nie 

69. Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ? tak nie 

70. Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest 

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ? tak  nie 

71. Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać) 

Nie dotyczy 

72. Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ? tak nie 

Jeśli tak, to jakie: 

- stałe systemy gaśnicze tak nie 

- ściany przeciwpożarowe tak nie 

73. Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ? tak nie 



74. Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach: _____________ - ______________  

75. Czy są kompresory sprężonego powietrza ? tak nie 

76. Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo? tak nie 

77. Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej - czy jest oddzielona od 

przyległych stref ogniowych ścianami przeciwpożarowymi?             

tak nie dotyczy 

78. Czy występują pyły wybuchowe ? tak nie 

79. Czy występują w obrębie zakładu instalacje szczególnie niebezpieczne 

□ pod względem cisnienia: 

Maksymalne ciśnienie: ______ - ______ Mpa - dział: _________ - __________________________  

□ pod względem temperatury: 

Najwyższa temperatura: _____ - ________ st. C - dział: _______ - ___________________________  

80. Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?                                  tak nie 

81. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów? tak nie 

82. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: 

- pożarem tak nie 

- deszczem nawalnym tak nie 

- powodzią tak nie 

- huraganem tak nie 

- osuwaniem, zapadaniem się ziemi    tak nie 

- wybuchem tak nie 

- upadkiem statku powietrznego            tak nie 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

83. Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład? zachodnie 

84. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych 

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? otoczony zabudową 20 m 

85. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż 

mieszkalne ( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp.)? - 

86. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku 

geograficznym np. pn itp....)? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: południe 8 km 

• pod powierzchnią ziemi: - 

87. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km, 

w kierunku geograficznym np. pn itp....)? 

• znajdującego się na powierzchni ziemi: południe 8 km 

• pod powierzchnią ziemi: - 

88. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km, 

w kierunku geograficznym np. pn itp... )? wschód 5 km 

89. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku 

geograficznym np. pn itp.... )? wschód 8 km 

90. Czy zakład usytuowany jest ? 

na równinie; tak nie 

w dolinie; tak nie 

         na wzgórzu; tak nie 

 na zboczu; tak nie 

inne...............  

91. Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone? tak nie 

92. Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                                 nie dotyczy 

93. Postępowanie z odpadami: 

- spalanie w spalarni na terenie zakładu                                              tak nie 

- spalanie w spalarni poza zakładem                                                    tak- nie dotyczy 



- unieszkodliwianie wstępne i składowanie                                           tak- nie 

- dalsze zagospodarowanie                                                                  tak nie 

94. Odpady składowane: 

- w pojemnikach/silosach                                                                              tak- nie 

- w dostarczanych pojemnikach tak- nie dotyczy                                                    

w otwartych 

pojemnikach                                                                                               tak nie 

- w rurociągach tak nie 

- inne ...........................................................................................................................................  

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne: 

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością 

natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej 

□ Tak   
(rodzaj, obszar dozorowany) 

X  Nie 

 

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas 

środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej 

fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp) 

□ Tak 

□uruchamiane ręcznie  .........................................................................  

□uruchamiane automatycznie  ..........................................................................  

                                                                                                           (rodzaj, obszar chroniony) 

X  Nie 

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego 

zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego 

□Tak 

                                                                                                             (rodzaj, obszar chroniony) 

 X Nie 

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem 
technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w 
urządzeniu bądź jego stłumienie 

□Tak 

 

                                                                                                               (rodzaj urządzenia/instalacji ) 

 X Nie 

 

instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem 

□Tak;  X Nie 

 

Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje 

samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych : 

□ Tak;  X Nie 

 

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka: 

X  klasa I 

□ klasa II 

Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych: 
Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano 

z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, 



silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej 

grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu 

niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.) 
Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub 

przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki 

poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw 

sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu. 

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo 

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania) 

X Nie 

 

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości 

fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia; 
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Ilu zmianowa jest praca w zakładzie: jednozmianowa. 

czterobrygadowa, trzyzmianowa 

Statystyka wypadków przy pracy: 

 

ZWiK sp. z o.o. dzierżawi (powierza) pomieszczenia 

- magazyn w którym przechowywane są materiały obce (kształtki do rur) 

Jeżeli dzierżawią Państwo / powierzają pomieszczenia, maszyny lub inne składniki majątku osobom 

trzecim, to: 

X   firma ubezpieczeniowa ma mieć prawo do regresu wobec użytkownika / najemcy gastronomii 

 

 

Rodzaj substancji ilość przeznaczenie 

Chlor 4.5 tony 
produkcja dwutlenku 

chloru 

Chloryn sodu 14 ton 
produkcja dwutlenku 

chloru 

Podchloryn sodu 1000 l 
dezynfekcja studni 

i zbiorników 

Zielona Góra – Zawada ; Wykaz substancji toksycznych / niebezpiecznych: 

Rok ilość wypadków przy pracy łączny uszczerbek [%] 

2005 3 7 

2006 2 0 

2007 5 2 

2008 6 6 

2009 7 12 

2010 6 31 

2011 7 4 

2012 3 1 

2013 6 8 

2014 3 18 

2015 5 Brak danych  

2016 12 Brak danych 

2017 7 Brak danych 

2018 5  

2019 6  

2020 3  



 

Przedmiot działalności "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. szczegółowo zawarty 

został w Akcie założycielskim spółki.  

 

Zaopatrzenie miasta Zielona Góra „Stare Miasto" w wodę oparte jest na: 

- ujęciu wody powierzchniowej „Sądowo" na rzece Obrzycy w pobliżu miejscowości Głuchów. 

Jest to typowe ujęcie brzegowe. Na wlocie wody do komór czerpalnych znajdują się kraty i sita. Ujęta 

woda przetłaczana jest magistralą DN 800 o długości ok 10 km na stację uzdatniania wody w 

Zawadzie. Pozwolenie wodnoprawne tego ujęcia wynosi 14 950 m3/d. 

- ujęciu wód podziemnych „Stary Lewar" z pradoliny rzeki Odry w rejonie sołectwa Zawada i Jany 

Ujęcie to składa się z 10 studni o głębokościach od 18 do 30 m. Ujęta woda przetłaczana jest 

rurociągiem DN 500 do stacji uzdatniania wody w Zawadzie. Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza 

pobór wody w ilości 10 000 m3/d. 

- ujęcie wód podziemnych „Zjednoczenia". Woda ujmowana z tego ujęcia składa się z trzech studni, 

nie wymaga uzdatniania i wtłaczana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Pozwolenie 

wodnoprawne dopuszcza pobór wody z tego ujęcia w ilości 4560 m3/d. 

- ujęcie wód podziemnych „Zacisze". Woda ujmowana jest z 8 otworów (w tym 4 rezerwowych). 

Posiada ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Pozwolenie wodnoprawne wynosi 5664 m3/d. 

 

Nowe Miasto Zielona Góra zaopatrywane jest z następujących ujęć: 

- ujęcie wody podziemnej w Janach składające się z dwóch studni, w tym jednej rezerwowej. 

Pozwolenie wodnoprawne wynosi 115 m3/d. Woda nie wymaga uzdatniania. 

- ujęcie wody podziemnej w Zawadzie ul. Kożuchowska składa się z dwóch studni w tym jednej 

rezerwowej. Pozwolenie wodnoprawne wynosi 960 m3/d. Woda nie wymaga uzdatniania. 

- ujęcie wody podziemnej w Zawadzie ul. Szkolna. Na tym ujęciu eksploatowane są dwie studnie. 

Pozwolenie wodnoprawne wynosi 350 m3/d. Woda nie wymaga uzdatniania. 

- ujęcie wody podziemnej w Łężycy. Z dwóch otworów studziennych pobierana jest woda nie 

wymagająca uzdatniania. Pozwolenie wodnoprawne wynosi 150 m3/d. 

- ujęcie wody podziemnej w Stary Kisielin - Zatorze. Ujęcie to posiada jedną studnię, z której woda 

wtłaczania jest do sieci bez uzdatniania. Pozwolenie wodnoprawne wynosi 550 m3/d. 

- ujęcie wody podziemnej w Jarogniewicach składające się z dwóch studni ujmuje wodę z 

ponadnormatywnymi ilościami żelaza manganu i amoniaku. Pozwolenie wodnoprawne wynosi 250 

m3/d. 

- ujęcie wody podziemnej w Ochli. Posiada jeden otwór studzienny plus jeden rezerwowy. 

Ujmowana woda charakteryzuje się ponadnormatywnymi ilościami żelaza i manganu. Pozwolenie 

wodnoprawne wynosi 1152 m3/d. 

- ujęcie wody podziemnej w Zatoniu z trzema studniami w tym jedną wyłączoną z eksploatacji. W 

pobliżu ujęcia zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, która usuwa żelazo i mangan. Pozwolenie 

wodnoprawne wynosi 2400 m3/d. 



 

Uzdatnianie 

-Stacja uzdatniania wody w Zawadzie 

  

 Do SUW Zawada dopływa woda z ujęcia wody powierzchniowej „Sądowo" i podziemnej „Stary 

 Lewar". Woda powierzchniowa jest w pierwszej kolejności cedzona na mikrositach o wielkości 

 prześwitu 10 mikrometrów, z kolei woda z ujęcia podziemnego jest poddawana na początku uzdatniania 

procesom napowietrzania. Woda po napowietrzeniu w czterech kaskadach z  wymuszonym przepływem 

powietrza spływa do dwóch zbiorników kontaktowych i następnie dokomór szybkiego mieszania. Do 

komór tych doprowadzana jest również woda powierzchniowa i reagenty i zawracany osad 

pokoagulacyjny. Woda zmieszana z reagentami przepływa do dwóch połączonych szeregowo komór, 

w których podlega wolnemu mieszaniu - etap flokulacji. Następnie woda przepływa do komór 

osadników. W pierwszej części osadników proces klarowania odbywa się jak w osadnikach poziomych, 

w drugiej części osadników zamontowano separatory lamella. W kolejnym etapie procesu uzdatniania 

wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Zachodzą tam procesy fizyczne ( usuwanie 

zawiesin), chemiczne (katalityczne usuwanie żelaza i manganu) i biologiczne (przetwarzanie form azotu 

i związków organicznych). Do komór napływowych filtrów w okresach pogarszania jakości wody 

ujmowanej dawkuje się zawiesinę aktywnego węgla pylistego. Po filtrach piaskowych woda 

oczyszczana jest dodatkowo na drugim stopniu filtracji na filtrach dolomitowych. Do wody wpływającej 

do zbiorników wody czystej dawkowany jest dezynfekant- roztwór dwutlenku chloru. W razie potrzeby 

możliwe jest dawkowanie roztworu sody kalcynowanej w celu uzyskania stabilizacji chemicznej wody. 

Przeciętna ilość wody uzdatnianej ok 17 000 m3/d.  

 

 - Stacja uzdatniania wody Zacisze Układ technologiczny usuwający ponadnormatywne ilości żelaza i 

manganu składa się z następujących procesów: 

• Napowietrzanie zamknięte ciśnieniowe ze zbiornikiem reakcji 

• Jednostopniowa filtracja w filtrach ciśnieniowych 

• Dezynfekcja podchlorynem sodu 

 - Stacja uzdatniania wody w Jarogniewicach i Ochli wykorzystuje w uzdatnianiu wody te same trzy 

 procesy co stacja Zacisze. 

 

 - Stacja uzdatniania wody w Zatoniu 

 

 W schemacie technologicznym zastosowano procesy: 

• Napowietrzanie otwarte 

• Dwustopniowa filtracja w filtrach ciśnieniowych 

• Dezynfekcja podchlorynem sodu 

 

Łężyca 

Instalacja spalania osadu zlokalizowana jest w budynku instalacji suszenia i spalania osadów. 

W budynku instalacji suszenia i spalania osadów pomieszczenie instalacji spalania osadu kwalifikuje 

się jako niezagrożone wybuchem ze względu na pracujące w zamkniętym układzie urządzenia 

technologiczne objęte wysokosprawnym systemem dozoru. 

W budynku zostały wykonane instalacje technologiczne, wodociągowe w tym p.poż. i kanalizacyjne. 

Powierzchnie posadzek oraz ścian do wysokości 2,0 m zostały wykonane z materiałów łatwo 

zmywalnych. 

W normalnych warunkach eksploatacyjnych nie występują źródła powstawania metanu, siarkowodoru 

lub innych gazów np. (H2). W suszarce stężenie tlenu wynosi poniżej 9%, temperatura poniżej 250oC 

a stężenie pyłu poniżej 50g/m3. 

Do neutralizacji atmosfery mogącej powodować zagrożenie wybuchem istnieje instalacja dozowania 

azotu do układu technologicznego suszenia osadów. Instalacja suszenia pracuje w lekkim podciśnieniu, 



więc nie występuj ą żadne emisje z procesu suszenia do pomieszczenia. 

Transport wszelkich mediów w procesie suszenia i spalania odbywa się w zamkniętych, szczelnych 

przewodach rurowych poprzez pompowanie lub przenoszenie przenośnikami kubełkowymi lub 

ślimakowymi. Wszystkie urządzenia mechaniczne zamontowane na obiekcie są napędzane silnikami 

elektrycznymi. Silniki urządzeń pracują wewnątrz pomieszczeń. Jednak z uwagi na specyfikę procesu 

suszenia część napędów urządzeń jest w wykonaniu EX. 

W związku z powyższym nie było konieczności sporządzenia dodatkowego opracowania analizy 

zagrożenia wybuchem. 

ETAPY PROCESU PROD. 

Instalacja termicznej przeróbki osadów  

 
Suszarnia 
 
Opis technologii suszenia 

Zastosowana technologia nazywana przez producenta firmę VOMM turbo-suszarką oparta jest 
na wytwarzaniu w suszarce trzech faz materiału (wilgotna, gęstoplastyczna, sucha). Osad wewnątrz 
suszarni znajduje się w ciągłym ruchu wytworzonym przez turbulencje wywołane przez obracający się 
z dużą prędkością wał z zainstalowanymi na nim łopatami wewnątrz cylindra z płaszczem grzewczym. 
Podczas przylegania cienkiej warstwy osadu do ścianek cylindra możliwe jest dokonanie wymiany ciepła 
przy dużej sprawności termicznej. Proces suszenia jest procesem pośrednim i nie wpływa on na 
modyfikację osadu i w rzeczywistości obróbka cieplna polega na przepływie gorącego gazu 
procesowego i utrzymaniu produktu w temperaturze 80°C ÷ 90°C oraz w podciśnieniu 30 ÷ 35 mbar. 
Czas przebywania osadu wewnątrz suszarki to około 2 ÷5 minut.  

 
Układ technologiczny 

Osad po odwodnieniu w prasie komorowej lub taśmowej transportowany przenośnikiem trafia 
do zbiornika S1(1) osadu mokrego o pojemności 190 m3. Zbiornik jest wyposażony w ruchome 
urządzenie rozładunkowe. Dalej osad surowy transportowany jest do dozownika przed suszarką i dalej 
do wnętrza turbo suszarki (2). 
Turbo suszarka charakteryzuje się:  

− Przepustowość 3,4 m3/h osadu surowego (850 kg s.m.o/h) 

− Czas pracy 8000 h/r 

− Ilość odparowanej wody 2422kg/h 

− Ilość osadu wysuszonego 20,7 m3/d 

− Uwodnienie osadu wysuszonego 10% 
Po przejściu przez suszarkę wysuszony pył osadowy zmieszany z gazem procesowym trafia do 

cyklonu(3) i dalej do filtra workowego (4) gdzie następuje oddzielenie pyłu od gazu. Po oddzieleniu 
wysuszony osad transportowany jest dalej do peletyzatora (8) skąd po oddzieleniu od pozostałego pyłu 
na wytrząsarce trafia w postaci peletu do zbiornika osadu wysuszonego S2 (9) o pojemności czynnej 
100m3. 

Gaz procesowy recyrkulowany jest z filtra workowego do suszarki poprzez system rurociągów 
i wentylator procesowy o wydajności 25 000 m3/h. Na rurociągu ssawnym zainstalowana jest 
przepustnica umożliwiająca usuwanie nadmiaru gazu z układu do kolumny kondensacyjnej i 
wymiennika powietrze - woda (5) w celu odzysku ciepła. Na rurociągu tłocznym za wentylatorem 
zainstalowano wymiennik ciepła olej-gaz procesowy służący do utrzymania odpowiedniej temperatury 
gazu procesowego. 

Nadmiar gazu po schłodzeniu w kolumnie kondensacyjnej poddawany jest oczyszczaniu w 
filtrze chemicznym (6) i odprowadzany do atmosfery. 

Jako czynnik grzewczy zastosowano olej diatermiczny ogrzewany do temperatury 280°C÷ 
300°C 

Do wytwarzania ciepła potrzebnego do procesu suszenia osadów (w przypadku pracy bez 
udziału opalarki) zainstalowano kocioł o mocy 2326 kW opalany olejem opałowym. 

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody suszarnia osadów została wyposażona w instalację 
wody technologicznej, o wydajności 120 m3/h ujmowanej z osadnika wtórnego i poddawanej filtracji oraz 
dezynfekcji przy użyciu głowicy ultrafioletowej. 

 
 



Spalarnia 
 
 
Opis technologii spalania 

Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system sterowania prędkością przesuwu wewnątrz 
komory spalania oraz palnik olejowy modulujący poziom temperatury do wymaganych wartości. 
Instalacja wyposażona jest w system do selektywnej nie katalitycznej redukcji NOx do cząsteczek N2 
przy pomocy 35 % roztworu mocznika. 

Wymiennik ciepła spaliny/olej odzyskuje ciepło spalania dla instalacji suszenia osadów. Spaliny 
po opuszczeniu wymiennika spaliny/olej kierowane są do cyklonu w celu oddzielenia frakcji stałych a 
następnie do wymiennika ciepła spaliny/ powietrze w celu podgrzania powietrza podmuchowego do 
komory spalania. Jednocześnie następuje schłodzenie spalin przed kolumną reakcyjną.  

W celu zobojętnienia kwasów oraz do absorpcji metali ciężkich i dioksyn dozowany jest do 
kolumny reakcyjnej sorbent. Po opuszczeniu wieży reakcyjnej oczyszczone spaliny przechodzą przez 
filtr workowy i dalej przez komin do atmosfery. Na kominie zamontowana jest instalacja do ciągłego 
pomiaru emisji spalin. 
 
 
Układ technologiczny 
Osad wysuszony zmagazynowany w silosie S2 (9) podawany jest do leja zasypowego spalarki (10). 
Następnie trafia  na ruszt ruchomy (10b) gdzie następuje spalanie osadu. Spaliny przepływają przez 
komorę adiabatyczną (10a) gdzie przetrzymywane są przez 3 sekundy. 

Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system sterowania prędkością przesuwu, regulowany 
system dozowania powietrza i regulację warstwy paliwowej w celu optymalizacji pracy spalarki.  

Komora adiabatyczna wyposażona jest w palnik olejowy oraz instalację dozowania roztworu 
mocznika. 

Z komory spaliny przechodzą do wymiennika ciepła spaliny/olej (12) podgrzewając olej 
diatermiczny do temperatury 280°C stanowiąc źródło ciepła dla suszarni osadów.  

W skład sekcji oczyszczania gazów odlotowych wchodzą cyklon, wieża reakcyjna, filtr workowy, 
wentylator i komin. 

Spaliny po wydostaniu się z wymiennika spaliny/olej (12) przenoszone są do cyklonu (13) gdzie 
następuje oddzielenie substancji pylistych i dalej poprzez rekuperator (14) -wymiennik spaliny/powietrze 
gdzie następuje podgrzanie powietrza podmuchowego oraz schłodzenie spalin do temperatury 180°C - 
do filtra workowego (15).  

Przed filtrem workowym spaliny przechodzą przez wieżę reakcyjną, w której zachodzi proces 
mieszania z sorbentem w celu wyeliminowania ze spalin niebezpiecznych substancji lotnych (metali 
ciężkich, dioksyn, substancji kwaśnych). 

Spaliny po wyjściu z filtra są przenoszone przy pomocy wentylatora do komina (16) i dalej do 
atmosfery. 

Podczas procesu w komorze spalania powstające żużle usuwane są spod rusztu w sposób 
automatyczny, schładzane wodą i przenoszone do kontenera.  Pyły spod cyklonu i filtra workowego 
zbierane są do big-bagów i ręcznie transportowane do miejsca tymczasowego składowania. 
Wybrane parametry spalarni: 

− Wydajność:                                                       850 kg s.m.o/h 

− Temperatura procesu w komorze:                     850°C 

− Powierzchnia paleniska:                                      5 m2 

− Przepływ powietrza i spalin powrotnych : 12 000 kg/h 

− Czas pobytu w komorze adiabatycznej:              2 s     

 


