BEZPIECZEŃSWO W ZAKŁADZIE
1. Oznaczenie prowadzącego Zakład
Jednostka Organizacyjna

STOCK POLSKA SP. Z O.O.

Adres Zakładu

Ul. Spółdzielcza 6
20-402 Lublin

Rodzaj Działalności - PKD

11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie
i mieszanie alkoholi

Członkowie Zarządu

Bradley Holder
Jakub Ogórek
Marek Sypek
Paul Bal

Adres strony internetowej

https://www.stock-polska.pl/

NIP

701-00-35-475

REGON

140665998

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania
poważnym awariom, oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia odpowiednim organom
i przekazał im program zapobiegania awariom
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., zakład Stock Polska Sp.
z o.o. ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej, został zakwalifikowany do
kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zgodnie z art., 250
i 251 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 9Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), zakład dokonał
zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży
Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

3. Opis działalności zakładu
Zakład Stock Polska w Lublinie prowadzi działalność z zakresu produkcji wyrobów alkoholowych
w postaci wódek czystych i gatunkowych.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich
nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują
Substancją niebezpieczną, decydującą o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest alkohol etylowy (etanol).

Nazwa: Alkohol etylowy
Numer CAS: 64-17-5
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]
R11- Produkt wysoce łatwopalny
Elementy oznakowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa
w przypadku wystąpienia poważnej awarii
W przypadku wystąpienia awarii lub stanu wskazującego na taką możliwość, okoliczna ludność
będzie alarmowana za pomocą:
▪ urządzeń rozgłoszeniowych na samochodach policji, straży pożarnej, straży miejskiej,
▪ lokalnych rozgłośni radiowych,
▪ lokalnych stacji telewizyjnych.
W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej należy:
a) znajdując się w pobliżu awarii:
▪ opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
▪ powiadomić inne osoby o zagrożeniu,
▪ objąć opieką osoby niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
▪ stosować się do poleceń służb ratowniczych;
b) znajdując się w zamkniętym pomieszczeniu:
▪ pozostać wewnątrz pomieszczenia do odwołania alarmu,
▪ włączyć odbiornik radiowy/telewizyjny na częstotliwości kanału stacji lokalnej,
▪ szczelnie zamknąć drzwi, okna i otwory wentylacyjne,
▪ wyłączyć nadmuchy, wentylatory oraz inne urządzenia wentylacji mechanicznej,
▪ oczekiwać na odwołanie alarmu.

