
1) Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład: Dariusz Kwieciński – Prezes Zarządu 

Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A. 

ul. Boczna 10 

82-200 Malbork

Telefon: (055) 270 12 00

Fax: (055) 270 12 34

Email: malbork@organika.pl 

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

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. - Zakład w Malborku przy ul. Bocznej 10 

potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym 

oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący zakład przekazał Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Malborku oraz Wojewódzkiemu 

Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład 

przekazał również Program Zapobiegania Awariom. 

3) Opis działalności zakładu

Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji elastycznych pianek poliuretanowych 

eterowych głównie dla przemysłu meblowego oraz jej przetwórstwo: produkcja płyt 

i kształtek z pianki. 

Na terenie Zakładu w Malborku znajdują się: instalacja do produkcji bloków elastycznej 

pianki poliuretanowej metodą ciągłą, instalacji do produkcji pianki wtórnie spienionej 

(rebond) oraz maszyny do przetwórstwa pianki. W skład instalacji wchodzą: zbiorniki 

magazynowo - produkcyjne, rurociągi przesyłowe, pompy, agregat spieniający, maszyna 

do produkcji bloków piany wtórnie spienionej, aparatura kontrolno-pomiarowa. Pianka 

produkowana w technologii MaxFoam. 

Całość produkcji firmy jest wykorzystywana przez następujące branże: 

➢ 99%- meblarska (zestawy wypoczynkowe, fotele, krzesła, kanapy, materace),

➢ 1%- przemysł budowlany (maty pod wykładziny, maty pod panele podłogowe).

4) Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym

ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie

powodują

O zaliczeniu Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. - Zakład w Malborku do 

grupy zakładów o zwiększonym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na 

jej terenie materiałów niebezpiecznych. Poniżej przedstawiono charakterystykę tych 

substancji oraz podano ich nazwy i zagrożenia, jakie powodują. 



Nazwa substancji Powodowane zagrożenia 

IZOCYN T-80 (TDI)   

IZOMERY 

TOLUILENODIIZOCYJANIANU 

Bezbarwna lub jasnożółta ciecz o ostrym zapachu. 

U ludzi głównymi skutkami narażenia  ostrego 

inhalacyjnego na toluilenodiizocyjanian (TDI) jest 

działanie drażniące związku na: oczy, błony śluzowe 

górnych i dolnych dróg oddechowych,  a także 

zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Obserwowano również 

takie mniej  specyficzne  objawy zatrucia, jak: bóle 

głowy i bezsenność, nerwice lękowe i depresję 

psychiczną oraz zaburzenie równowagi. Objawy 

chorobowe mogą pojawiać się z opóźnieniem i trwać 

przez kilka dni, miesięcy,  a  nawet  lat. 

OLEJ OPAŁOWY LEKKI 

Ciecz o czerwonej barwie. W postaci par lub aerozolu 

wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, 

kaszel. W dużych stężeniach może spowodować ból i 

zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, 

zaburzenia równowagi, mdłości, wymioty, senność, 

zaburzenia świadomości, drgawki. W razie pracy w 

zbiornikach z oparami produktu występujące tam 

wysokie stężenia powodują szybką utratę 

przytomności i zejście śmiertelne. W zatruciu 

doustnym mogą wystąpić pieczenie w gardle i 

przełyku, bóle brzucha, wymioty. 

PROPAN-BUTAN 

Skrajnie łatwopalny gaz. Gaz nie jest drażniący na 

oczy i skórę jednak ciecz może spowodować 

odmrożenia. Nie powoduje uczulenia skóry. Niskie 

stężenie gazu powoduje kaszel, bóle, zwroty głowy, 

nudności, czasami pobudzenie psychoruchowe, 

senność, utratę przytomności. 

INTERCOLL L1703 

KLEJ 

Mieszanina ciekła łatwopalna. Przy narażeniu 

inhalacyjnym na wysokie stężenia par/aerozoli 

preparatu może wystąpić podrażnienie oczu 

(zaczerwienienie spojówek, łzawienie, ból oczu) i błon 

śluzowych dróg oddechowych (kaszel, uczucie 

pieczenia w gardle i w nosie, spłycenie oddechu). Pary 

mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Preparat wykazuje stosunkowo niewielką toksyczność 

po dostaniu się do żołądka, niebezpieczne natomiast 

jest zachłyśnięcie podczas połykania lub wymiotów i 

przedostanie się preparatu do płuc – może 

spowodować poważne uszkodzenie płuc. Ponadto po 

połknięciu mogą wystąpić objawy podrażnienia błon 

śluzowych przewodu pokarmowego (nudności, 

wymioty, biegunka, bóle brzucha) oraz objawy 

działania narkotycznego i inne objawy działania 

narządowego. 

 

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie Malborskich Zakładów Chemicznych 

„Organika” S.A. - Zakład w Malborku znajdują się również inne niebezpieczne materiały 

chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów 

o zwiększonym ryzyku. 

 



5) Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa 

w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej  

a) Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane 

przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej 

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE* 

Lp. 
Rodzaj 

alarmu 

Sposób ogłoszenia alarmów 

akustyczny system 

alarmowy 

środki masowego 

przekazu 

wizualny sygnał 

alarmowy 

1 
Ogłoszenie 

alarmu 

Sygnał akustyczny – 

modulowany dźwięk 

syreny w okresie 

trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Ogłaszam alarm 

(podać przyczynę, rodzaj 

alarmu itp.) 

dla 

Znak żółty 

w kształcie trójkąta 

lub  

w uzasadnionych 

przypadkach innej 

figury 

geometrycznej 

2 
Odwołanie 

alarmu 

Sygnał akustyczny – 

ciągły dźwięk syreny 

w okresie trzech 

minut 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję alarm 

(podać przyczynę, rodzaj 

alarmu itp.) 

dla 

- 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE* 

Lp. 
Rodzaj 

komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu 
Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny 

system 

alarmowy 

środki masowego 

przekazu 

akustyczny 

system 

alarmowy 

środki masowego 

przekazu 

1. 

Uprzedzenie 

o zagrożeniu 

skażeniami 

- 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby 

znajdujące się na 

terenie 

około     godz.     min 

może nastąpić skażenie 

(podać rodzaj skażenia) 

w kierunku 

(podać kierunek) 

- 

Powtarzana 

trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję 

uprzedzenie o 

zagrożeniu 

 

(podać rodzaj 

skażenia) 

dla 



Lp. 
Rodzaj 

komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu 
Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny 

system 

alarmowy 

środki masowego 

przekazu 

akustyczny 

system 

alarmowy 

środki masowego 

przekazu 

2. 

Uprzedzenie 

o zagrożeniu 

zakażeniami 

- 

Formę i treść 

komunikatu uprzedzenia 

o zagrożeniu 

zakażeniami ustalają 

organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej 

- 

Powtarzana 

trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję 

uprzedzenie o 

zagrożeniu (podać 

rodzaj zakażenia) 

dla 

3. 

Uprzedzenie 

o klęskach 

żywiołowych 

i zagrożeniu 

środowiska 

- 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Informacja o zagrożeniu 

i sposobie postępowania 

mieszkańców  

………………  

(podać rodzaj 

zagrożenia, 

spodziewany czas 

wystąpienia i wytyczne 

dla mieszkańców) 

- 

Powtarzana 

trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! 

Odwołuję 

uprzedzenie o 

zagrożeniu (podać 

rodzaj klęski) dla 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 

sprawach. 

 

 

b) Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii 

przemysłowej 

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach: 

➢ Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia 

➢ Przebywając na terenie otwartym: 

− zwróć uwagę na kierunek wiatru, 

− opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, 

− postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, 

telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające, 

− chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów, 

➢ Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: 

− zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze 

zamknąć w ich pomieszczeniach, 

− zawiadomić sąsiadów, 

− włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, 

− wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej 

sytuacji, 

− bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne 

władze lub służby ratownicze, 

− wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.), 



− uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, 

tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną), 

− przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny 

z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody 

oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak 

zajdzie potrzeba, 

− przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, 

zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.), 

− zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody, 

− po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia 

elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we 

wskazane miejsce. 

 

 

Odwołanie alarmu 

➢ Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby 

ratownicze. 

➢ W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić 

odkażanie odzieży. 

➢ Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, 

zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych. 

 

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub 

pożaru: 

➢ Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia. 

➢ Przebywając na terenie otwartym: 

− opuścić zagrożony teren, 

− postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, 

telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. 

➢ Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: 

− włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, 

− wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej 

sytuacji, 

− bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne 

władze lub służby ratownicze. 

➢ Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego 

wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się 

w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę. 

➢ Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia 

ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na 

pomoc ratowników. 

➢ Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny 

ewakuować się w miejsce bezpieczne. 

➢ Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów  

i stabilizowania się sytuacji. 

➢ Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, 

a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników. 


