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NIETECHNICZNE STRESZCZENIE
Informacji przekazanych do PSP iWIOŚ w związku z realizacją obowiązków,
o których mowa W art. 250 ust. 1 i 9, art. 251 ust. 5 Prawa ochrony środowiska

]. Prowadzący zakład, nazwa i lokalizacja zakładu

Prowadzący zakład
System Gazociągów Tranzytowych

EuRoPol GAZ s.a.

Adres SiedZiby ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

NIP 113-00-68-959 KRS 60709

Prowadzący zakład, jest W pełni świadomy spoczywającego na nim obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa W zakładzie, a co za tym idzie zapewnienia, aby Tłocznia Gazu były
zaprojektowane, wykonane, eksploato'wane i likwidowane W sposób zapobiegający awariom
i ograniczający ich skutki dla ludzi, środowiska i mienia.

Adresy zakładów:
Tłocznia i Pomiarownia Gazu Kondratki
Kondratki 60, 16-050 Kondratki
Kierujący zakładem: Kierowmk Tłoczni Gazu

Tłocznia Gazu Zambrów
Grzymały 23, 18-300 Zambrów,
Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu

Tłocznia Gazu Ciechanów
Lekowo 65, 06—461 Regimin,
Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu

Tłocznia Gazu i SSRP Włocławek
Gąbinek 7B, 87-732 Lubanie
Kierujący zakładem: Kieroka Tłoczni Gazu

Tłocznia Gazu Szamotuły
Przyborowo, ul. Baśniowa 36, 64-500 Szamotuły,
Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu
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2. Krótka charakterystyka działalności
W skład SGT na terytorium Polski wchodzi:

' Gazociąg o długości ok. 684 km i średnicy 1400 mm oraz 34 zespoły zaporowo—upustowe
oddane do eksploatacji W 2000 r.,

. Pięć tłoczni gazu przeznaczonych do sprężania gazu:

/ Tłocznia Gazu Kondratki oddana do eksploatacji W 1999 r.

/ Tłocznia Gazu Zambrów oddana do eksploatacji W 2005 r.

/ Tłocznia Gazu Ciechanów oddana do eksploatacji W 2005 r.

/ Tłocznia Gazu Włocławek oddana do eksploatacji w 2000 r.

J Tłocznia Gazu Szamotuły oddana do eksploatacji W 2005 r.

. Pomiarownia gazu W Kondratkach oddana do eksploatacji W 1999 r. Zlokalizowana na
wejściu do polskiego odcinka SGT, wyposażona jestw urządzenia do pomiaru ilości i jakości
gazu dostarczanego z Białorusi.

. Systemowa Stacja Regulacyjno-Pomiarowa we Włocławku (SSRP Włocławek) oddana do
eksploatacji W 2000 r., wykorzystywana jest do pomiaru ilości i jakości gazu dostarczanego
z SGT do krajowego systemu przesyłowego.

Tłocznie gazu przeznaczone są do sprężania gazu przesyłanego gazociągami
wysokociśnieniowymi na znaczne odległości. W trakcie transportu gazu, na skutek oporów
przepływu, spada ciśnienie gazu. Dla podwyższenia ciśnienia, na trasie gazociągów magistralnych
buduje się tłocznie gazu znajdujące sięw odległości około 120 km jedna od drugiej. Gaz do tłoczni
dostarczany jest gazociągiem DN 1400, zaś główne gazociągi technologiczne tłoczni mają
średnicę DN 1200.

3. Kwalifikacja i zgłoszenia Tłoczni Gazu

Zgodnie z art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) Tłocznie
Gazu ze względu na ilość i rodzaj substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie (gaz
ziemny) zaliczane są do zakładów o zwiększonym ryzyku gZZR) wystąpienia awarii.

Na podstawie art. 250 POŚ Spółka dokonała zgłoszenia Tłoczni Gazu właściwym terenowo
Państwowym Strażom Pożarnym oraz Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska.

Do WW. organów przekazano również Programy Zapobiegania Awariom opracowane
oddzielnie dla każdej z Tłoczni Gazu. '

Zgodnie z art. 251 ust. 2 POŚ Programy Zapobiegania Awariom zostały wdrożone za pomocą
systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony
ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania.

2/4



4. Charakterystyka substancji niebezpiecznej — gazu ziemnego
W Systemie Gazociągów Tranzytowych zagrożenie wynika z właściwości gazu ziemnego, który
zalicza się do substancji niebezpiecznych.
Gaz ziemny o zawartości metanu W granicach 96% + 98,5%, występuje W SGT W postaci gazowej
pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, lecz nie przekraczającym 8,4 MPa. Temperatura

gazu waha się W granicach od 400 do 400C. Nieznaczne ilości gazu mogą być upuszczane do

atmosfery przez kolumny wydmuchowe zespołów technologicznych podczas prac
eksploatacyjnych lub zadziałania systemów bezpieczeństwa.

5. Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia awarii
Dla każdej Tłoczni Gazu przeprowadzono analizę zagrożeń, wskazującą potencjalne miejsca i

przyczyny wystąpienia awarii przemysłowej, jak również określono prawdopodobieństwa jej
wystąpienia awarii. Analizy opracowano W oparciu o:

. Wiedzę inżynierską i doświadczenie nabyte W czasie eksploatacji istniejących tłoczni,

. dane literaturowe, dotyczące usterkowości poszczególnych elementów instalacji,
o dane statystyczne, dotyczące awarii W branży gazowej.

Wykonane analizy uwzględniają rzeczywiste warunki występujące w zakładach, W tym
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, techniczne i organizacyjne systemy
zabezpieczeń oraz lokalizacje zakładu._

W celu określenia stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
przyjęto następującą 5 stopniową skalę ocen:

0 bardzo prawdopodobne - co najmniej raz W roku,

' prawdopodobne — <10"1 / rok (wydarzyło się W zakładzie),

' możliwe - <10'3 / rok (wydarzyło się W firmie),
o mało prawdopodobne - <10'5 / rok (wydarzyło się W branży),

. nieprawdopodobne
.

- nigdy się nie wydarzyło.

W wyniku przeprowadzonych analiz określono prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jako
mało prawdopodobne.

6. Techniczne i organizacyjne systemy zabezpieczeń stosowane W celu
zapobiegania i ograniczania skutków awarii

Celem prowadzącego zakład jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, a tym samym utrzymanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii na poziomie tak
niskim, jak jest to tylko możliwe i ekonomicznie uzasadnione — ALARP (As Low As Reasonably
Practicable — utrzymanie poziomu ryzyka tak niskiego, jak to tylko praktycznie możliwe).
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Techniczne systemy zabezpieczeń oraz urządzenia zabezpieczające dostosowane są do poziomu
występujących zagrożeń. Zostały one dobrane, zaprojektowane i wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz standardami światowymi, awięc zgodnie z najlepszą, dostępną
obecnie wiedzą techniczną.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie każdej tłoczni, oprócz
zastosowania rozwiązań technicznych, opartych na najlepszej, dostępnej obecnie wiedzy
technicznej, prowadzący zakład wprowadził także szereg rozwiązań organizacyjnych mających
ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz jej skutki. Rozwiązania te są
zintegrowane i uzupełniają techniczne systemy zabezpieczeń, mając tym samym prowadzić do

realizacji założonego w polityce zakładu celu => minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii.

7. Określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi
i środowiska w przypadku jej zaistnienia

W celu ograniczenia skutków awarii przemysłowej w przypadkujej zaistnienia prowadzący zakład:

> Utrzymuje w stałej gotowości własne służby ratownicze —Grupy ReagowaniaAwaryjnego
(GRA),

> Ustanowił i ciągle doskonali procedury postępowania na wypadek awarii,
> Okresowo organizuje, wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ćwiczenia na terenie zakładu.

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych przez EuRoPol GAZ s.a. działań jest przyznanie
przez Bureau Veritas Certilication w dniu 12.09.2017 r. certyfikatu zgodności Zintegrowanego
SystemuZarządzania SGT z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 :2015, PN-EN ISO 14001 :2015

oraz PN-N-18001z2004.
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