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NAZWA ZAKŁADU 
 

Oznaczenie prowadzącego zakład: 

 

(miejsce na logo zakładu) 

Nazwa prowadzącego 
zakład 

MESKO Spółka Akcyjna  

Adres siedziby ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko Kamienna 

Telefon  041-253 30 00 

Fax 041-252 02 80 

Strona WWW www.mesko.com.pl 

e-mail dn@mesko.com.pl 

NIP 663-000-20-96 

REGON 290539889 

Adres zakładu: 

Nazwa MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej Oddział w Pionkach 

Kierujący Zakładem Józef Nawolski 

Adres ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki 

Telefon 048-3852175 

FAX 048-3852255 

Osoba udzielająca i przekazująca informacje: 

Stanowisko Marek Majewski 

Telefon kontaktowy 048-3852657 

FAX 048-3852255 

e-mail m.majewski@zps.com.pl 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE 
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1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, 
rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie. 

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej Oddział w Pionkach jest  zakładem dużego ryzyka. 
 Prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów: 
� wybuchowego materiału plastycznego, 
� prochu czarnego, 
� amunicji czołgowej i artyleryjskiej,  
� kostek trotylowych,  
� wyrobów pirotechnicznych, 
� ładunku wydłużonego, 
� prochu,  

� oczyszczanie alkoholu i produkcja eteru etylowego,  

� nitrogliceryny, 

� ciasta prochowego 

Rodzaj zagrożeń: 
− pożarowe – substancje wysoce łatwopalne i łatwopalne (ciecze i ciała stałe), 
− wybuchowe – detonacja/eksplozja materiałów wybuchowych, wybuch oparów cieczy 

łatwopalnych i pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, 
− działanie toksyczne dla człowieka i środowiska - emisja substancji szkodliwych dla 

zdrowia (rozpuszczalniki, amoniak), wyciek/rozlanie substancji niebezpiecznych (np. 
kwasy nieorganiczne, olej opałowy). 

 
2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe  

do przewidzenia. 
 

L p .  N a z w a  z a g r o ż e n i a *  S k u t k i * *  

1. Pożar  
Poparzenie termiczne, działanie 
toksyczne dla człowieka, skażenie 
środowiska 

2. Wybuch  
Utrata życia lub poważne obrażenia, 
zniszczenie/uszkodzenie budynków, 
obiektów, maszyn, urządzeń 

3. Działanie toksyczne dla człowieka i środowiska  
Poparzenie chemiczne, działanie 
toksyczne dla człowieka, skażenie 
środowiska (gleba, woda, powietrze) 

  
*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp. 
**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp. 

 
3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie 

postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków. 
3.1. Państwowa Straż Pożarna:  
- Komenda Miejska PSP w Radomiu, 
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Pionkach 
3.2.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Radomiu, 
3.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu,  
3.4. Inne:  
- Komisariat Policji w Pionkach, 
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- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, 
- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu, 
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu  
 

4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii. 
- zawiadomienie służb ratowniczo-gaśniczych, 

- ustalenie stopnia zagrożenia na terenie awarii, 

- udzielenie pomocy poszkodowanym, 

- ewakuacja osób z rejonu zagrożenia, 

- skuteczne zabezpieczenie miejsca awarii w celu zminimalizowania skutków (zgodnie z 

posiadanymi instrukcjami), 

- identyfikacja substancji stanowiącej źródło awarii w celu podjęcia odpowiednich czynności 

związanych z bezpiecznym transportem, magazynowaniem i unieszkodliwianiem, 

- rozpoznanie i sposób podjęcia działań mających na celu możliwość neutralizacji substancji w 

miejscu awarii, 

- bezpieczny transport odpadów pozostałych w wyniku likwidacji zanieczyszczenia do miejsc 

czasowego ich magazynowania lub składowania, 

- monitoring miejsca wystąpienia awarii (kontrola wpływu awarii na środowisko - badanie stopnia 

zanieczyszczenia), 

- unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych przez wyspecjalizowane jednostki posiadające 

odpowiednie instalacje lub urządzenia do ich utylizacji, 

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie 

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej Oddział w Pionkach 

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz  
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia 

 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Sygnały alarmowe (alarmy): 
 

Rodzaj alarmu Syrena Megafon Gong 
Alarm o 
zagrożeniach 
czasu pokoju 

Dźwięk ciągły 
trwający 3 min nie 
poprzedzony 
ogłoszeniem innego 
alarmu 

UWAGA, UWAGA 

zagrożenie …  Podany 
sposób postępowania dla 
mieszkańców, miejsce.  

Szybkie uderzenia 
trwające 3 min 

Alarm o 
skażeniach 

Dźwięk trwający 10 
sek. Powtarzany 
przez trzy minuty z 
przerwami 15-25 sek. 

UWAGA, UWAGA 

ogłaszam alarm o 

skażeniach … Podany 
rodzaj skażenia, terenu. 
Powtarzany trzykrotnie 

Szybkie uderzenia  
w czasie po 10 sek. z 
przerwami 20 sek.  
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2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych: 
2.1. Dla pracowników zakładu: 
- Wydział PG 910 – plac przy biurach wydziału, 
- Wydział PH 920 – plac przy bramie wydziału, 
- Dyrekcja – przy bramie wjazdowej  
2.2. Dla mieszkańców – wskazane przez Miejski Zespół Reagowania w 

komunikatach poprzez media, służby ratownicze, kurierów;  
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami  

i instrukcjami); 
 Przekazywany ustnie, telefonicznie, poprzez urządzenia nagłaśniające: 
„ UWAGA! Pożar/wybuch/emisja substancji …. na Wydziale …. Proszę przygotować się do 
ewakuacji i czekać na dalsze polecenia” 
 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby 

wskazywać na wystąpienie awarii, np..: 
• silny odgłos wybuchu, eksplozji od strony zakładu; 
• płomienie lub dym unoszący się nad zakładem;  
• żrących/duszących oparów/mgły unoszących się w powietrzu,  
• wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych itp. jadących w kierunku (z) 

zakładu; 
należy: 

• nie opuszczać bez polecenia miejsca zamieszkania, pracy, nauki; 
• słuchać bieżących komunikatów w mediach lokalnych;  
• podporządkować się zaleceniom podawanym w komunikatach przez media; 
• przygotować się do ewentualnej ewakuacji; 
• opuść jak najszybciej rejon zagrożenia i udać się w bezpieczne miejsce z 

dostępem do masmediów (radio, TV, internet); 
 
 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI 
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, 

zachowując spokój, bezzwłocznie: 
• poinformuj otoczenie o alarmie (współmieszkańcy, współlokatorzy); 
• wyłącz/zamknij dopływ wszystkich mediów (gaz, prąd, woda) do budynku, 

lokalu; 
• upewnij się czy nikt nie pozostał w budynku, lokalu (zwróć szczególną uwagę 

na dzieci, osoby niepełnosprawne); 
• zabierz ze sobą ważne dokumenty, niezbędne leki, telefon komórkowy, klucze 

(mieszkanie, samochód); 
• zamknij okna, drzwi w budynku, lokalu; 
• udaj się w podane miejsce ewakuacji; 
• wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację; 

 
W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność. 

Pamiętaj akcja ratownicza trwa! 
 
 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, 
POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE 
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DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH 

NAZWA JEDNOSTKI ADRES 
NUMERY 

ALARMOWE 
UWAGI 

Państwowa Straż Pożarna – 
JRG Nr 4 

ul. Zakładowa 3 
26-670 Pionki 

998 
112 

Najbliższa terenowo 
jednostka organizacyjna 
PSP 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie 

ul. Polna 1 
00-622 Warszawa 

tel. (22) 31 99 106 
fax. (22) 84 40 072  

Wojewódzkie Stanowisko 
Koordynacji Ratownictwa – 
dyżury 24h 

Komenda Powiatowa 
(Miejska) w Radomiu 

ul. Traugutta 57 
26-600 Radom  

tel. (48) 36 88 915 
fax. (48) 36 88 912 

Powiatowe Stanowisko 
Kierowania – dyżury 24h 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pionkach 

ul. Sienkiewicza 29 
26-670 Pionki 

tel (48) 612 49 84 
fax (48) 612 13 81 

 
Szpital ul. 15 Stycznia 

Urząd Miasta w Pionkach – 
Miejski Zespół Reagowania 

ul. Jana Pawła II 15, 
26-670 Pionki 

tel. (48) 34 14 201 
fax (48) 34 41 204 

godz. 8,30-15,30 

Urząd Gminy w Pionkach – 
Zarządzanie kryzysowe 

ul. Zwycięstwa 6A 
26-670 Pionki 

tel. (48) 612 15 14 
fax (48) 612 12 34 

godz. 8,30-15,30 

 
 
 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 
 

TELEFONY ALARMOWE: 
 

1. Pogotowie ratunkowe  – 999 
2. Straż Pożarna   – 998 
3. Policja    – 997  
4. Numer ratunkowy   – 112  
 

UWAGA!!! 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY 

WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK  

POWSTANIA ZAGROŻENIA 

 
Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy 
z prowadzącym zakład o dużym  ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej 

Oddział w Pionkach). 


