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STRESZCZENIE  PROJEKTU 
 

Praca z substancjami i preparatami (produktami) chemicznymi, szczególnie zawierającymi palne i 
lotne rozpuszczalniki organiczne, gazy i palne materiały stałe wysoce rozdrobnione (pyły, proszki, 
granulaty, ulegające pyleniu materiały naturalne i produkty rolno-spoŜywcze) stwarza moŜliwość 
wytworzenia w miejscu pracy chmury parowo/gazowo/pyłowo-powietrznej. Jest to dynamiczny układ 
paliwowo-powietrzny stwarzający potencjalne zagroŜenie wybuchowym spalaniem w przypadku 
pojawienia się w jego obszarze aktywnego źródła zapłonu o energii wystarczającej do zainicjowania 
w nim reakcji spalania. Skutki takiego wybuchowego spalania są z reguły bardzo powaŜne i pociągają 
za sobą konsekwencje w postaci śmierci lub powaŜnego zranienia i uszkodzenia zdrowia 
pracowników, zniszczenia czy uszkodzenia urządzeń i wytwarzanych materiałów oraz 
zanieczyszczenia środowiska. Generują one w związku z tym wysokie straty finansowe. 

Aby skutecznie zapobiegać tego typu sytuacjom, w Unii Europejskiej ustanowiono Dyrektywę 
99/92/EC w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa. 
Jej implementacją w prawie krajowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić 
atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 z 2003 r. ze zmianami Dz. U. Nr 121, poz. 836 
z 2006 r.). JednakŜe zapisy te podają tylko najwaŜniejsze wytyczne w przedmiotowej sprawie i brak 
w nich urzędowego wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. W praktyce istnieje duŜa 
rozbieŜność interpretacyjna i wykonawcza co do jego formy i szczegółów zawartości, co zostawia 
wiele dowolności, szczególnie w obszarze metod oceny zagroŜenia i ryzyka oraz działań techniczno-
organizacyjnych. Powstała więc pilna potrzeba kompleksowego rozwiązania wielu problemów 
praktycznych, bardzo istotnych dla pracodawcy, jak teŜ dla organów opiniujących i zatwierdzających 
takie dokumenty na terenie kraju. Wyniki uzyskane w niniejszym zadaniu mają wypełnić tę lukę 
merytoryczną i formalno-prawną. 

Celem zadania jest opracowanie zestawu wzorcowych metod oceny ryzyka dla wybranych, typowych 
grup stanowisk pracy zagroŜonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej. Metody te mogą róŜnić się 
rodzajem i stopniem uszczegółowienia w zaleŜności od stopnia złoŜoności elementów stanowiska 
w danej grupie, kategorii zagroŜenia stosowanych mediów niebezpiecznych (wg dyrektywy 
2006/121/WE i rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz obecnie 



obowiązujących przepisów krajowych) i złoŜoności otoczenia miejsca pracy, co wiąŜe się teŜ 
z charakterem danego przedsiębiorstwa.  

Stanowiska pracy skomplikowane technicznie i procesowo, zlokalizowane w środowisku duŜych 
instalacji operujących powaŜnymi ilościami niebezpiecznych substancji wymagają bardziej 
precyzyjnych i skomplikowanych metod oceny ryzyka, natomiast dla stanowisk prostych z tego punktu 
widzenia wystarczą metody uproszczone, np. półilościowe, a więc szybsze i tańsze w wykonaniu.  

Zostanie więc przeprowadzona analiza metod oceny zagroŜenia i ryzyka wybuchu na stanowisku 
pracy, uwzględniająca ogólny charakter danej grupy stanowisk pracy i wybór optymalnej metody 
oceny ryzyka dla danej grupy lub opracowanie takiej modyfikacji typowanej metody, która pozwoliłaby 
na efektywne jej stosowanie w przedsiębiorstwach posiadających tę grupę stanowisk pracy 
potencjalnie zagroŜonych wybuchem. 

Zaproponowana zostanie procedura klasyfikacji stanowisk pracy zagroŜonych wybuchem oraz 
kategoryzacji poziomów ryzyka wybuchu wraz z projektem kryteriów akceptacji dopuszczalnego 
poziomu ryzyka wybuchu na stanowisku pracy w Polsce.  

Innym waŜnym celem zadania jest usystematyzowanie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny 
wszystkich elementów składających się na wystąpienie zagroŜenia wybuchem na stanowisku pracy. 
Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza takich elementów jak n.p.: prawdopodobieństwo 
powstania atmosfery wybuchowej w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, czy teŜ 
wystąpienia źródła zapłonu o energii wystarczającej do zainicjowania wybuchu tej atmosfery.  

Sporządzona będzie lista typowych zdarzeń inicjujących prowadzących do rozszczelnienia 
aparatu/urządzenia i wycieku palnej cieczy i/lub emisji palnego gazu wytwarzających w mieszaninie 
z powietrzem atmosferę potencjalnie wybuchową. TakŜe zestawienie typowych stanowisk pracy 
potencjalnie zagroŜonych wybuchem oraz lista stosowanych podstawowych zabezpieczeń.  

Jako efekt końcowy zadania opracowane zostaną szczegółowe wytyczne dla wzorcowego 
„Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” w przedsiębiorstwach, w których wstępna analiza 
zagroŜenia stanowisk pracy potwierdzi ryzyko zaistnienia wybuchu i wskaŜe potrzebę wykonania 
takiego dokumentu. Powinien on być swoistym programem zapobiegania awariom na stanowisku 
pracy u danego pracodawcy i pełnić rolę analogiczną do „Programu zapobiegania awariom” 
opracowywanym w skali całego zakładu na bazie raportu o bezpieczeństwie tworzonego według 
wymagań dyrektywy 2003/105/WE (ostatnia nowelizacja Dyrektywy Seveso II). W tym kontekście jego 
zawartość moŜna w duŜej mierze wzorować właśnie na tego typu raporcie, z uwzględnieniem 
specyficznych elementów związanych z wydzielonym stanowiskiem pracy. PoniewaŜ róŜne waŜne 
informacje z tej dziedziny są rozproszone w wielu normach ISO, EN i PN-EN i aktach prawnych, 
zostaną one zgrupowane w jedną funkcjonalną całość. 

Efektem końcowym realizacji zadania będą teŜ „Wytyczne techniczne dla oceny ryzyka wybuchu na 
stanowisku pracy”, które pozwolą ujednolicić formę dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 
podadzą jego szczegółowy zakres merytoryczny, wskaŜą optymalne metody oceny dla róŜnych grup 
stanowisk pracy występujących w przedsiębiorstwach i wskaŜą powiązanie z wymaganiami innych 
aktów prawnych związanych z tą tematyką, których wymagania naleŜy uwzględnić. Pozwoli to dalej na 
opracowanie projektu załącznika i nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, zawierającego 
urzędowy wzór „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy”. 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU 
 

Etap Zadania etapu projektu Termin realizacji 

1 2 3 

1.* 1.1. Analiza róŜnorodnych stanowisk pracy pod kątem 
potencjalnego zagroŜenia wybuchem i zestawienie ich w 
grupy z uwzględnieniem specyficznych warunków działania  
(n.p.:normalne i awaryjne warunki pracy) 

1.2. Analiza metod oceny zagroŜenia i ryzyka wybuchu na 
stanowiskach pracy, uwzględniająca dokonany podział 
stanowisk na grupy 

2008 r. 



1.3. Szczegółowa analiza wszystkich istotnych elementów 
składowych zagroŜenia wybuchem wymaganych 
obowiązującymi aktami prawnymi i normami w tej 
dziedzinie. Opracowanie niezbędnych zestawień i list 

1.4. Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych 
instytutów uczestniczących w realizacji projektu bieŜących 
materiałów dotyczących realizowanego zadania 

2.* 2.1. Opracowanie procedury klasyfikacji stanowisk pracy  
       zagroŜonych wybuchem i kategoryzacji poziomów ryzyka  
       wybuchu 

2.2. Opracowanie projektu kryteriów akceptacji dopuszczalnego  
       poziomu ryzyka wybuchu na stanowisku pracy w Polsce 

2.3. Dobór optymalnej metody oceny zagroŜenia i ryzyka dla  
       wydzielonej grupy stanowisk pracy zagroŜonych wybuchem 

2.4. Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych  
       instytutów uczestniczących w realizacji projektu bieŜących  
       materiałów dotyczących realizowanego zadania 

2009 r. 

3*. 3.1. Opracowanie bazy danych informacji niezbędnych do  
       prawidłowej oceny wszystkich elementów składających się  
       na wystąpienie zagroŜenia wybuchem na stanowisku pracy 

3.2. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie „Wytycznych  
       technicznych dla oceny ryzyka wybuchu na stanowisku  
       pracy” (forma drukowana i/lub elektroniczna) 

3.3. Opracowanie elementów „Wzorcowego dokumentu  
       zabezpieczenia przed wybuchem” (forma drukowana i/lub 
       elektroniczna) 

3.4. Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych  
       instytutów uczestniczących w realizacji projektu końcowych  
       materiałów dotyczących realizacji niniejszego zadania 

2010 r. 

 

*- etapy wykonane  


