
 

Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PL 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24  

www.carlsbergpolska.pl, tel. +48 22 543 1400 , fax + 48 22 543 1460 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 43669  

Kapitał Zakładowy: 666 200.000 PLN, REGON: 851638844, NIP 869-163-74-82 
 

 
Sierpc, 23 października 

 

 

Informacja prasowa   

Browar Kasztelan                                                            

 

 

 

We wtorek, 23 października 2012 r., na terenach Browaru Kasztelan oraz 

Słodowni Danish Malting Group Polska w Sierpcu zostały przeprowadzone 

ćwiczenia z udziałem Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 

specjalistycznej grupy Ratownictwa Chemicznego, Policji oraz zakładowych 

służb ratowniczych Browaru Kasztelan. W symulację zdarzeń zaangażowane 

zostało również Starostwo Powiatowe. 

Tematem prewencyjnych ćwiczeń była likwidacja wycieku amoniaku w 

leżakowni piwa i pożar w budynku warzelni. Celem tej akcji było sprawdzenie 

współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami ratownictwa w poczuciu 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników browaru, okolicznych 

mieszkańców i środowiska naturalnego. 

 

 

"W Carlsberg Polska przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa. W 

poczuciu odpowiedzialności za pracowników i otoczenie, tego rodzaju ćwiczenia 

prowadzimy w Browarze Kasztelan konsekwentnie i regularnie od lat" – mówi Piotr 

Zając, Dyrektor Browaru Kasztelan, który w trakcie akcji pełnił funkcję szefa 

zakładowego sztabu antykryzysowego. 

 

Tegoroczne szkolenie w Browarze Kasztelan obejmowało wszystkie etapy akcji, 

począwszy od chwili ogłoszenia za pomocą sygnałów dźwiękowych alarmów pożarowego i 

chemicznego, poprzez ewakuację wszystkich pracowników browaru w bezpieczne miejsce 

i usunięcie awarii amoniakalnej instalacji chłodniczej poprzez zamknięcie zaworu dopływu 

amoniaku do uszkodzonego odcinka instalacji, a następnie neutralizacja amoniaku i 

gaszenie pożaru. 

  

Przeprowadzenie akcji z udziałem jednostek zewnętrznych oraz zakładowych służb 

ratowniczych Browaru Kasztelan pozwoliło zweryfikować i ocenić w praktyce plan działań 

ratowniczych. Zaangażowani w ćwiczenia pracownicy browaru mieli sposobność 

przećwiczyć system alarmowania, powiadamiania pracowników i służb zewnętrznych, 

gaszenia pożaru oraz ewakuacji pracowników ze stref zagrożonych w miejsca bezpieczne. 

 

"W naszej ocenie akcja została przeprowadzona sprawnie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz naszymi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników, z należytą dbałością o każdy detal. Pracownicy, świadomi 

wagi bezpieczeństwa, aktywnie i z pełną odpowiedzialnością uczestniczyli w tej symulacji 

zdarzeń" - komentuje Włodzimierz Ptasik, Specjalista ds. BHP w Browarze Kasztelan, 

który podczas akcji nadzorował zakładowe służby ratownicze. 

  

 

"Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń symulujących 

potencjalne sytuacje awaryjne są ogromnie ważne w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa pracowników i okolicznych mieszkańców oraz ograniczania ryzyka 

wystąpienia szkód w zakładzie i w najbliższym otoczeniu. Odczuwamy też ogromną 

satysfakcję, iż nasze wysiłki w tym obszarze bezpieczeństwa są doceniane przez 

ekspertów. Szczycimy się niedawno zdobytym I miejscem przyznanym nam w konkursie 
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"Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej", zorganizowanym lokalnie na Mazowszu 

przez Państwową Inspekcję Pracy" –podkreśla Piotr Zając. 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Jagoda Jastrzębska 
 
Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu 
w Carlsberg Polska 
tel. 601 89 98 05 

e-mail: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl 


