Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do
publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka
poważnej awarii przemysłowej.
1. Oznaczenia prowadzącego zakład.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65 – 034 Zielona Góra
Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor
PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.
Adres zakładu: Krzywopłoty, 78-230 Karlino, gmina: Karlino, woj. zachodnioporskie.
2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom
przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1,
właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze dokonał zgłoszenia Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Karlino – PMG Daszewo właściwym organom, tj. Komendantowi Wojewódzkiemu
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (Delegatura w Koszalinie) oraz Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Karlino – PMG Daszewo posiada opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom
(PZA). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach,
stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń. Prowadzący przekazał
Program Zapobiegania Awariom właściwym organom.
3. Opis działalności zakładu.
Koncepcja przekształcenia złoża Daszewo w Podziemny Magazyn Gazu zakłada wykorzystanie
istniejącej infrastruktury KRNiGZ Karlino oraz dwóch odwiertów jako zasilająco-odbiorczych.
Odwierty te zostały przystosowane technicznie do możliwości odbioru wraz z gazem
ziemnym również ropy naftowej. Zadaniem PMG jest kompensowanie sezonowanych
nierówności poboru gazu ziemnego podgrupy Ls w krajowym systemie gazowniczym przez
napełnianie magazynu gazu (zatłaczanie gazu ziemnego) oraz opróżnianie magazynu
(oddawanie gazu ziemnego). Proces zatłaczania magazynu odbywa się w sezonie wiosennoletnim. Magazyn gazu opróżniany jest w szczytach sezonowych (okres jesienno-zimowy).
4. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw
lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.
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Gaz ziemny
Rodzaj stwarzanego zagrożenia
 Stan fizyczny
 Barwa
 Zapach

H220; H280;
gaz
bezbarwna
uzdatniony gaz jest bez zapachu

Numer CAS

8006-14-2

Numer WE

232-343-9

Substancja skrajnie łatwopalna - Kategoria zagrożenia 1; ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrożenia dla człowieka wynikające z toksyczności i analizy skutków specyficznych dla zdrowia
człowieka: Nie dotyczy.
Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy.
Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z właściwości fizykochemicznych
Gaz łatwopalny (kategoria zagrożenia 1). Skrajnie łatwopalny gaz.
Gaz pod ciśnieniem (gaz sprężony). Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Ropa naftowa
Rodzaj stwarzanego zagrożenia

H225; H350; H340; H361fd; H336; H315; H304; H411

Numer CAS

8002-05-9

Numer WE

232-298-5

Wysoce łatwopalna ciecz i pary; może powodować raka i wady genetyczne. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność i dziecko w łonie matki. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty
głowy. Działa drażniąco na skórę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić
śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Metanol
Rodzaj stwarzanego zagrożenia:

H225

Numer CAS

67-56-1

Numer WE

200-659-6

Wysoce łatwopalna ciecz i pary– kategoria zagrożenia 3. Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie
ze skórą lub w następstwie wdychania. Powoduje uszkodzenie narządów. Po narażeniu inhalacyjnym
toksyczność ostra. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku
wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży
Pożarnej.
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Ostrzeganie o awarii przemysłowej będzie realizowane przez jednostki Państwowej Straży
Pożarnej po otrzymaniu zawiadomienia od prowadzącego zakład o wystąpieniu awarii.
Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:
Znajdując się w terenie otwartym:
 nie zbliżać się do terenu zakładu,
 określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w
kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby
poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.
Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:
 wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
 wygasić otwarty ogień,
 zamknąć okna, drzwi,
 wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub
prowadzących ewakuację.
Znajdując się w pojazdach samochodowych:
 nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 oddalić się od terenu zakładu,
 słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.
Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do
poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.
Odwołanie alarmu nastąpi w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez
służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.
6. Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze opracował dla Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Karlino – PMG Daszewo Raport o Bezpieczeństwie i przedłożył go Komendantowi
Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (Delegatura w Koszalinie) oraz
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.
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7. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków
bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
8.
Główne scenariusze awarii przemysłowej.
Scenariusz nr 1.
Rozszczelnienie połączenia kryzowego rurociągu, zbiornika ciśnieniowego lub uszkodzenie
zasuwy – w efekcie nastąpi emisja gazu palnego (metan) do atmosfery, powstanie atmosfery
wybuchowej, w przypadku obecności czynnika inicjującego powstanie pożaru (otwarty ogień,
ładunek elektrostatyczny, iskry) może nastąpić wybuch, pożar powstałej chmury mieszaniny
wybuchowej, promieniowanie termiczne, hałas.
Środki bezpieczeństwa:
- monitoring ciśnienia w instalacji,
- system alarmowania o przekroczeniu poziomu założonego wysokiego i niskiego ciśnienia
- system detekcji gazów palnych i detekcji płomienia,
- czujki wykrywające dym.
Rozszczelnienie połączeń kryzowych lub zasuw powoduje emisję gazu poza instalację.
Zdarzenie takie jest wykrywane przez system kontroli ciśnienia w poszczególnych elementach
instalacji, który zamyka automatyczne zasuwy odcinające część instalacji
w której wystąpiła nieszczelność.
Odcięta część instalacji jest rozgazowywana na pochodnię do spalania gazu.
System automatycznego odcięcia części instalacji, włącza alarm w dyspozytorni
nadzorowanej stale przez operatora, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego toku
postępowania, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla PMG
Daszewo.
W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach agregatów sprężarkowych następuje
włączenie automatycznego urządzenia gaszącego „INERGEN” które wypierając
z pomieszczeń tlen gasi pożar.
Scenariusz nr 2.
Uszkodzenie głowicy eksploatacyjnej na jednym z odwiertów (całkowite zniszczenie głowicy,
zasuw poziomych lub pionowych) – w efekcie nastąpi emisja gazu palnego (metan) do
atmosfery, powstanie atmosfery wybuchowej, w przypadku obecności czynnika inicjującego
powstanie pożaru (otwarty ogień, ładunek elektrostatyczny, iskry) może nastąpić wybuch,
pożar powstałej chmury mieszaniny wybuchowej, promieniowanie termiczne, hałas.
Środki bezpieczeństwa:
- podpowierzchniowy zawór bezpieczeństwa (PZB),
- automatyczny zawór odcinający i sterujący ESDV,
- automatyczna zasuwa robocza w głowicy eksploatacyjnej,
- system wykrywania płomienia,
Uszkodzenie lub zniszczenie głowicy eksploatacyjnej powoduje emisję gazu poza instalację.
W przypadku takiej sytuacji zadziała automatyczny zawór zamykający ESDV blokując
przepływ gazu.
Całkowite zniszczenie głowicy połączone ze zniszczeniem zaworu ESDV umieszczonego
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w bezpośrednim sąsiedztwie głowicy powoduje gwałtowny spadek ciśnienia w odwiercie, co
automatycznie zamyka podpowierzchniowy zawór bezpieczeństwa całkowicie blokując
możliwość wypływu gazu z odwiertu.
Zamknięcie się zarówno podpowierzchniowego zaworu bezpieczeństwa PZB jak zaworu
odcinającego ESDV lub sygnał alarmu z detektora płomienia włącza alarm w dyspozytorni
nadzorowanej przez operatora, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego toku
postępowania, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla PMG
Daszewo.
Scenariusz nr 3.
Przerwanie, rozerwanie rurociągu (przerwanie ciągłości ścian rurociągu), uszkodzenie
zbiornika ciśnieniowego, kolumny absorbera, separatora, zasuw, wymiennika,
filtroseparatora, odgazowywacza - w efekcie nastąpi emisja gazu palnego (metan) do
atmosfery, powstanie atmosfery wybuchowej, w przypadku obecności czynnika inicjującego
(otwarty ogień, ładunek elektrostatyczny, iskry) może nastąpić wybuch, pożar powstałej
chmury mieszaniny wybuchowej, promieniowanie termiczne, hałas.
Środki bezpieczeństwa:
- monitoring ciśnienia w instalacji,
- system alarmowania o przekroczeniu poziomu założonego wysokiego i niskiego ciśnienia
- system detekcji gazów palnych i detekcji płomienia,
- czujki wykrywające dym.
Rozerwanie lub rozszczelnienie rurociągu wywołuje emisję gazu poza instalację. System
sterujący wykrywa taką sytuację i zamyka automatyczne zasuwy odcinające fragment
instalacji gdzie nastąpiła awaria.
Jednocześnie zamknięta część instalacji jest rozgazowywana przez zrzut gazu na pochodnię
do spalania gazu.
Zadziałanie systemu odcięcia części instalacji lub systemu detekcji płomienia wywołuje
alarm w dyspozytorni nadzorowanej przez operatora, który podejmuje decyzję dotyczącą
dalszego toku postępowania, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno –
Ratowniczego dla PMG Daszewo.
W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach agregatów sprężarkowych następuje
włączenia automatycznego urządzenia gaszącego „INERGEN” które wypierając
z pomieszczeń tlen gasi pożar.
Dalsze prowadzenie działań ratowniczych dla każdego ze scenariuszy będzie realizowane
zgodnie z Wewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym przy wykorzystaniu służb
ratowniczych Oddziału i Państwowej Straży Pożarnej w zależności od wielkości zagrożenia, o
czym zadecyduje Kierownik Akcji Ratowniczej.
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