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WSTĘP 

 

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego 

zagrożenia ma umożliwić wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Wójta  art. 5 ust. 2 pkt 3 

lit. e ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zrządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1166 z pożn. zm.). 

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia  

i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju 

zagrożeń. Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych. 

 W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub 

bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia 

niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub 

na terenach.  

Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona  

z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego  

z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa 

chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń 

wojennych. 

 Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów,  

w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.  

Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem niebezpieczeństwa możemy wyróżnić 

ewakuację I i II stopnia. 

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia)  

z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego do rejonów bezpiecznych.  

Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia. 

Organizuje się ją na polecenie szefów zespołów zarządzania kryzysowego. Ponadto może ją 

także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją. Kierujący akcją 

ratowniczą jest zobowiązany każdorazowo powiadomić właściwy organ o podjętej takiej 

decyzji, podając w szczególności: 

1) rejon, teren, obiekty lub zespół budynków dla którego zarządził ewakuację, 

2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji, 

3) szacunkową liczbę ewakuowanych. 
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Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o dokumentację przygotowaną dla 

ewakuacji II stopnia. 

Cechą charakterystyczną ewakuacji I stopnia jest sytuacja, w której dostępne na co 

dzień siły i środki są wystarczające. 

Ponieważ ewakuacja I stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej 

prowadzenia mogą być wykorzystywane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony 

ludności nie dysponujące specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do 

wykonywania działań w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 

Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności 

(mienia) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref 

zalewowych oraz innych rejonów w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz rejonów przyległych do innych obiektów 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności (mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub 

awarii.  

Realizuje się ją  w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. 

W ramach ewakuacji I i II stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuację 

zorganizowaną, jak i samoewakuację. 

Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może 

wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia do rejonów 

bezpiecznych, oparta przede wszystkim na posiadanych własnych możliwościach 

(transportowych, zakwaterowania, itd.). 

W związku z dynamicznym rozwojem motoryzacji, wiążącym się z posiadaniem 

własnych samochodów przez coraz większą liczbę rodzin (gospodarstw domowych),  

w procedurach ewakuacji I i II stopnia należy uwzględniać znaczącą rolę samoewakuacji –  

w większości przypadków ten rodzaj ewakuacji będzie elementem dominującym w procesie 

planowania i przeprowadzania ewakuacji. Może ona wystąpić jeszcze przed podjęciem 

decyzji o ewakuacji, jak również w czasie jej trwania. 

W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie: 

– oszacowania możliwej skali samoewakuacji, 

– rozpoznania potencjalnych kierunków i rejonów samoewakuacji – w tym powiązania 

rodzinne, posiadanie działek rekreacyjnych, możliwość zakwaterowania (w wyznaczonych 

zasobach mieszkalnych – szkoły, dokwaterowanie do rodzin zamieszkałych w rejonie 

rozmieszczenia), 

– wyznaczenia dróg ewakuacji, 

– zapewnienie zaopatrzenia w wodę, żywność i udzielanie pomocy medycznej. 
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Kierowanie przebiegiem samoewakuacji ogranicza się do podawania zaleconych 

kierunków i rejonów (docelowych miejsc) dla ewakuowanych.  

Założeniem, które należy przyjąć przy rozmieszczaniu ludności, jest nie rozdzielanie 

rodzin. 

Przemieszczanie ludności w drodze ewakuacji powinno odbywać się w obrębie terenu 

gminy.  

Ważnym elementem jest ochrona ochotników, którzy biorą udział w działaniach 

związanych z ewakuacją. 

W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia kierujący akcją 

ratunkową może realizować ewakuację I stopnia polegającą na niezwłocznym 

przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło 

bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. 

Praktyczne realizowanie ewakuacji I stopnia polega na samoewakuacji czyli 

poinformowaniu mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Zakłada się, że 

mieszkańcy dokonują tzw. samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego 

„obciążenia” logistycznego, natomiast niewielka część niesamodzielnych mieszkańców 

wymagać będzie pomocy socjalno – bytowej organizowanej w sposób doraźny z 

wykorzystaniem również zasobów lokalnych. 

Ewakuację II stopnia zarządza się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia w oparciu  

o aktualny plan ewakuacji ludności II stopnia.  

Ewakuacji I i II stopnia podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. 

Pierwszeństwo ewakuacji mają: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby 

niepełnosprawne, podopieczni pomocy społecznej. 

Ewakuacji nie podlegają: 

- osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb 

porządku publicznego, 

- osoby niezbędne dla zapewnienie ciągłości funkcjonowania życia lokalnej 

społeczności, 

- osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej 

nie wchodzącej w skład sił zbrojnych, 

- funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych, 

- osoby, które otrzymały przydział do militaryzacji lub jednostek zmilitaryzowanych, 

- osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony 

cywilnej, 

- osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne. 
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W przypadku ewakuacji I i II stopnia decyzję o jej przeprowadzeniu, w zależności od 

rodzaju i skali zagrożenia podejmują: 

a. wójt, starosta, wojewoda z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 

b. organy kierujące działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia (w czasie stanu klęski żywiołowej); w zależności od obszaru objętego klęską są to: 

– wójt – jeżeli stan wprowadzono tylko na obszarze gminy,  

– starosta – jeżeli stan wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej  

w skład powiatu, 

– wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego 

powiatu wchodzącego w skład województwa, 

 minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny (właściwy) minister – jeżeli stan 

wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa, 

c. wojewoda w przypadku zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim, 

d. minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku zdarzeń radiacyjnych o zasięgu 

krajowym, 

e. osoba kierująca akcją ratunkową; w tym przypadku zakres oraz sposób organizacji działań 

określa organ władzy publicznej. 

W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dla ludności wynikającego  

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992r. w sprawie zakresu i trybu korzystania 

z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. z 1992r., Nr 54, poz. 259), 

kierujący akcją ratowniczą może zarządzić ewakuację, która nie będzie mieściła się  

w definicji ewakuacji I i II stopnia.  

W tym wypadku kierujący akcją ratowniczą jest z obowiązany każdorazowo 

powiadomić właściwy organ o podjętej takiej decyzji, podając w szczególności: 

1) rejon, teren, obiekty lub zespół budynków dla którego zarządził ewakuację, 

2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji, 

3) szacunkową liczbę ewakuowanych. 
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Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego 

zagrożenia dla Gminy Samborzec opracowano w celu zapewnienia zmniejszenia stopnia 

zagrożenia oraz zapewnienia podstawowych warunków przetrwania społeczeństwu gminy. 

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić na terenie Gminy Samborzec dochodzimy 

do wniosku, że najbardziej niebezpiecznym i realnym zjawiskiem, wymagającym 

przeprowadzenia ewakuacji znacznej liczby osób w jednym czasie, jest zagrożenie 

spowodowane przepływem wód katastrofalnie wysokich w rzece Wiśle i rzece Koprzywiance, 

a w związku z tym wystąpieniem zagrożenia powodziowego i możliwym przerwaniem wałów 

przeciwpowodziowych – lewego wału rzeki Wisły i wałów rzeki Koprzywianki.  

W wyniku przerwania wałów może zostać zalanych ok. 2750 ha terenu gminy na 

których znajduje się 882 domy mieszkalne zamieszkałe przez ponad 3400 osób.  

Zwierzęta gospodarskie wymagające ewakuacji nie występują na zagrożonym terenie. 

Każde inne zagrożenie, które może wystąpić na terenie gminy nie będzie wymagało 

jednoczesnej ewakuacji dużej liczby osób a ewentualną decyzje o ewakuacji osób 

zagrożonych może również podjąć kierujący działaniem ratowniczym po ocenie sytuacji. 

W planie ewakuacji opisuje się zamiar działania, sposoby oraz organizację 

powiadamiania i zabezpieczenia ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia 

powodziowego jako jedynego realnego zagrożenia dla dużej liczby osób w jednym czasie.  

Plan zawiera dodatkowe informacje niezbędne do wykonania zadań w zakresie 

kierowanie ewakuacją, w tym dokumenty dotyczące tworzenia i funkcjonowania zespołów 

organizacyjnych ewakuacji ludności.  

Celem ewakuacji I czy też II stopnia jest zmniejszenie stopnia zagrożenia, dlatego 

zarządza się ją tylko w razie pewności, że zwiększy to możliwość przetrwania ewakuowanej 

ludności.  

Przy realizacji tego procesu należy stosować zasadę dobrowolności [uwzględniając 

obowiązki nałożone na obywateli zapisami w ustawach: o stanie klęski żywiołowej  

(Dz.U.z 2014, poz. 333 z późn. zm.), stanie wyjątkowym (Dz.U.z 2014 poz. 1191 z późn, 

zm.) oraz stanie wojennym (Dz.U. z 2014, poz. 1815 z późn. zm.) ].  

To obywatel decyduje czy chce poddać się procesowi ewakuacji czy też nie.  

Dlatego też służby ratownicze powinny brać ten aspekt pod uwagę, ponieważ nie 

wolno takich ludzi pozostawić bez jakiejkolwiek opieki. Żaden przepis nakazujący 

ewakuację, nie spowoduje, że ludzie przestaną ryzykować życiem, gdy zagrożone jest ich 

mienie, a lokalnej władzy nie zwolni z obowiązku troski o takiego obywatela. 

Na terenie Gminy Samborzec ewakuację I lub II stopnia zarządza się po ocenie  

i rzetelnym zebraniu informacji co do zaistniałej sytuacji powodziowej, pamiętając o 
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zasadzie, że nikogo nie można zmusić do poddania się temu procesowi. Ewakuację I lub II 

stopnia w zależności od stopnia zagrożenia zarządza Wójt Gminy Samborzec – 

Przewodniczący GZZK wydając zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie podaje się do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – tablice ogłoszeń, strona internetowa. 

 O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości 

zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS – system 

SISMS, za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie 

środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży pożarnych  

i policji. 

  Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za 

pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat 

słowny: Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować, dźwięk ciągły syreny trwający 

minutę,  Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować - częstotliwość podawania komunikatu 

zarządza Przewodniczący GZZK. Syreny elektryczne – dźwięk ciągły syreny trwający minutę 

powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa. 

Do poinformowania społeczeństwa gminy o zarządzonej ewakuacji można użyć patrole 

złożone z członków ochotniczych straży pożarnych i pracowników urzędu gminy. 

W czasie ewakuacji I lub II stopnia należy prowadzić właściwą pracę informacyjną  

i uświadamiającą w celu zachowania porządku i dyscypliny, a także realizować inne 

przedsięwzięcia zapobiegające panice i niekontrolowanemu opuszczeniu przez ludność miejsc 

stałego zamieszkania.  

Po powiadomieniu o ewakuacji planowej, mieszkańcy podlegający temu procesowi 

powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego.  

Powinni zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, posiadane środki ochrony przed 

skażeniami, rzeczy osobiste, podręczną apteczkę oraz żywność na trzy dni. Bagaż powinien 

być spakowany w sposób umożliwiający łatwe jego przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie 

powinna przekraczać 50 kg na osobę dorosłą. Opuszczane mieszkania należy odpowiednio 

zabezpieczyć poprzez wyłączenie gazu, światła, wygaszenie pieców, dokładne zamknięcie 

drzwi i okien itp. Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczającym domy i mieszkania 

adresów pobytu w planowanych rejonach rozmieszczenia po ewakuacji. Po takim 

przygotowaniu należy udać się do wyznaczonych punktów zbiórek i ewidencyjno-

informacyjnych. Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć do kieszeni dzieci kartkę papieru z 

informacją nt. imienia i nazwiska dziecka, rodziców oraz adresu zamieszkania, tel. 

kontaktowy, (w miarę możliwości informację nt. grupy krwi). Osoby opuszczające rejony 

zagrożone własnymi środkami transportu udają się bezpośrednio do miejsc zakwaterowania. 



 

 

11 

Organizując ewakuacje I lub II stopnia z terenów zagrożonych należy zająć się  

w szczególności osobami samotnymi i nie mającymi środków żeby samodzielnie się 

ewakuować.  

Za ewakuację tych osób odpowiedzialni są pracownicy OPS wyznaczeni przez Wójta 

przy pomocy jednostek OSP.  

Liczba osób wymagających ewakuacji zorganizowanej ujęta jest w zestawieniu 

ludności planowanej do ewakuacji a wykaz tych osób zawarty jest w planie operacyjnym 

ochrony przed powodzią i jest aktualizowany przynajmniej raz w roku.  

Wykaz środków transportowych do ewakuacji ludności zawarty jest w części opisowej  

planu ewakuacji (przyjęcia) ludności. 

Na czas prowadzenia ewakuacji ludności I lub II stopnia tworzy się następujące 

elementy organizacyjne: 

a) w rejonach objętych ewakuacją: 

- zespoły ewidencyjno – informacyjne (ZEI), 

b) w docelowym miejscu przeznaczenia: 

- punkt wyładowczy (PW); 

- zespoły pomocy medycznej (ZPM); 

Zespół ewidencyjno – informacyjny, zwany dalej (ZEI) – jest początkowym ogniwem 

procesu ewakuacji ludności. Powinien koordynować działalność komórek organizacyjnych 

prowadzących sprawy rejestracji i wydawania kart ewakuacji.  

W ZEI rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, informuje ludność o 

organizacji ewakuacji oraz  rozmieszcza się ludność w środkach transportu. 

 Udziela się również zezwolenia na opuszczenie rejonu ewakuacji własnymi środkami 

transportu (jeżeli wcześniej nie dokonano tych czynności). 

ZEI organizuje się w dogodnych miejscach ułatwiających jego funkcjonowanie oraz 

opuszczenie przez ludność – w możliwie najkrótszym czasie - rejonu prowadzenia ewakuacji. 

Na terenie Gminy Samborzec punkty takie organizuje się w sołectwach: 

Andruszkowice – przy ujęciu wody, 

Bogoria Skotnicka – przy remizie OSP, 

Ostrołęka – przy świetlicy wiejskiej, 

Polanów, Samborzec  – przy ZPPO w Samborcu, 

Koćmierzów – przy kaplicy, 

Skotniki – przy remizie OSP, 

Strochcice – przy budynku sklepu, 

Szewce – przy domu sołtysa, 
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Zajeziorze – przy budynku OSP, 

Złota – przy remizie OSP, 

Zawisełcze – przy przystanku w centrum wsi, 

Zawierzbie – przy budynku sklepu. 

Struktura organizacyjna ZEI jest następująca: 

- kierownik punktu – sołtys danej miejscowości, sekcja informacyjno – ewidencyjna – 

członkowie rady sołeckiej, pracownicy urzędu wytypowani przez Wójta. 

Kierownik ZEI utrzymuje łączność telefoniczną z Gminnym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

Punkt wyładowczy, zwany dalej (PW) – organizuje się w miejscowościach: 

Złota – Szkoła Podstawowa, 

Samborzec – Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. 

Zabezpieczenie socjalno – bytowe zorganizowane jest w Szkole Podstawowej w Złotej 

oraz w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. Zabezpieczenie socjalno – 

bytowe obejmuje zakwaterowanie oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły konsumpcyjne 

(żywność, wodę, energię). 

W przypadku gdy miejsca przewidziane w wyżej wymienionych punktach są 

niewystarczające należy ustanowić dodatkowe punkty z zachowaniem poniższej kolejności, 

aż do chwili ulokowania wszystkich osób ewakuowanych: 

Chobrzany – Zespół Placówek Oświatowych, 

Chobrzany – remiza OSP, 

Gorzyczany – remiza OSP, 

Śmiechowice – remiza OSP, 

Polanów – remiza OSP.  

Punkty wyładowcze zapewniają sprawne opuszczenie środków transportu przez 

ludność oraz informują ludność o zasadach pobytu w nowym miejscu zakwaterowania 

(żywienie, pomoc lekarska itp.) W PW zbiera się odcinki „C” karty ewakuacji. 

Struktura organizacyjna punktów wyładowczych jest następująca: 

- kierownik punktu – dyrektor/prezes danej placówki, 

- członkowie – pracownicy urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych wytypowani przez 

Wójta. 

Kierownik PW utrzymuje łączność telefoniczną z  Gminnym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

Zespół pomocy medycznej, zwany dalej (ZPM) – organizuje się na bazie personelu 

jednostek służby zdrowia z terenu gminy. Zadaniem ZPM jest udzielenie doraźnej pomocy 
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medyczno – sanitarnej oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej  

i specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia.  

Struktura organizacyjna ZPM jest następująca: 

- kierownik punktu wyznaczony przez Kierownika SPZOZ w Samborcu, 

- sekcja pomocy doraźnej utworzona z pracowników wytypowanych przez Kierownika 

SPZOZ w Samborcu. 

Kierownik ZPM utrzymuje łączność z najbliższymi jednostkami służby zdrowia, do 

których przewidywane jest kierowanie osób. 

Dla sprawnego przebiegu ewakuacji (przyjęcia) ludności dopuszcza się tworzenie 

innych elementów organizacyjnych stosownie do potrzeb, jeżeli Przewodniczący Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego widzi taką potrzebę, a spowoduje to zwiększenie 

sprawności organizacyjnej podczas realizacji procesu ewakuacji.  

Punkty ewidencyjno – informacyjne obowiązane są po zakończeniu pracy punktu 

przekazać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uaktualniony wyciąg  

z zestawienia imiennego osób objętych ewakuacją.  

PW po zakończeniu procesu przyjęcia ludności przekazują do Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego imienny przydział miejsc zakwaterowania. 

 Zabezpieczenie medyczno – sanitarne w rejonach rozmieszczenia ewakuowanej 

ludności oraz opiekę medyczno – sanitarną sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Samborcu.  

Część osób, które straciły dorobek życia, a niekiedy osoby bliskie, wymagać będzie 

pomocy psychologicznej oraz religijnej, którą zapewnia OPS w Samborcu przy pomocy 

instytucji wspomagających.  

 Żadna z osób potrzebujących nie może pozostać bez pomocy, dlatego też w tym 

bardzo złożonym procesie jest miejsce dla wielu organizacji pozarządowych i wolontariuszy. 

  Opiekę sanitarno – epidemiologiczną zapewnia terenowa stacja sanitarno – 

epidemiologiczna w Sandomierzu (SSE).  

Zadaniem SSE jest sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarnymi w czasie 

ewakuacji oraz prowadzenie analiz laboratoryjnych w razie pojawienia się symptomów zatruć 

i zagrożenia epidemią.  

Najważniejszym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie 

odpowiedniej ilości wody dla ewakuowanej ludności.  

Minimalna ilość wody dla jednej osoby ewakuowanej:. 

- Woda do spożycia 2,5 – 3 litrów/dzień w zależności od pory roku oraz występujących 

warunków atmosferycznych 
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- Praktyki podstawowej higieny 2-6 litrów/dzień 

- Gotowanie żywności 3 – 6 litrów/dzień w zależności od rodzajów żywności, norm 

kulturowych i socjalnych  

Suma 7,5 – 15 litrów/dzień 

Do zaopatrywania ewakuowanej ludności wykorzystuje się sieć handlu detalicznego i 

hurtowego oraz punkty zbiorowego żywienia w stołówkach przy szkołach. 

Wykorzystać również można samochody straży pożarnej ze zbiornikami wody 

wyszczególnione w dalszej części planu ewakuacji.  

Planując zaopatrzenia ewakuowanej  ludności należy uwzględnić wymóg zabrania 

przez nią żywności na okres 3 dni.  

Po wyczerpaniu przez ludność zapasów własnych żywności Szef Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego zleca zakup i wydanie żywność dla ewakuowanej ludności z 

uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

- 2100 kcal/osoba/dzień, 

- białka powinny być źródłem 10 – 12% całkowitej energii, 

- tłuszcze powinny być źródłem 17% całkowitej energii. 

Powyższe kryteria żywności są adresowane tylko dla ludności całkowicie zależnej od 

dostarczanej żywności.  

W przypadku gdy ludność może sama zapewnić sobie część zaopatrzenia, powyższe 

stawki żywnościowe ulegają modyfikacji (redukcji) na podstawie przeprowadzonej właściwej 

oceny. 

Miejsca zakwaterowania ewakuowanej ludności, spełniają wymogi określone w 

załączniku nr 3 pt. „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych” do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650): 

- 1 miska ustępowa i 1 pisuar – 30 mężczyzn, 

 1 miska ustępowa – 20 kobiet. 

 

 Schemat łączności kierowania, powiadamiania i współdziałania podczas prowadzenia 

procesu ewakuacji został ujęty w dalszej części planu. 

 

Uznaje się, że ewakuacja jest zakończona, gdy wszyscy mieszkańcy zostali 

ewakuowani z terenu zagrożonego. 

Na terenach zagrożonych zalaniem w Gminie Samborzec brak jest zwierząt 

gospodarskich wymagających ewakuacji. Jednakże w przyszłości mogą pojawić się 
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pojedyncze sztuki zwierząt, które należy będzie ewakuować. Wobec powyższego opisane 

zostają zasady jej ewakuacji. 

Ewakuacja zwierząt podobnie jak ewakuacja ludności jest procesem złożonym.  

Przy ewakuacji zwierząt wyróżnia się ewakuację I i II stopnia. 

Ewakuacja I stopnia w przypadku konieczności jej przeprowadzenia nie różni się 

tokiem postępowania od ewakuacji ludności.  

Za jej przeprowadzenie odpowiedzialni są gospodarze obiektów (gospodarze),  

w których rozlokowany jest inwentarz żywy. 

Ewakuację zwierząt można prowadzić równolegle z ewakuacją ludności. 

 Ewakuacja zwierząt w przypadkach nagłych, a więc ewakuacji I stopnia,  

przeprowadza się tylko wówczas, gdy nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia osób 

wykonujących to zadanie. Należy mieć na uwadze, że na sprawny przebieg działań 

ratowniczych i samej ewakuacji nie zawsze pozwalają konstrukcje budynków. Występujące 

przegrody mogą zmusić ratowników do wyprowadzania zwierząt pojedynczo.  

Organem planującym ewakuację (przyjęcie) zwierząt na szczeblu gminnym jest 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

W celu realizacji zadania powołuje się w trakcie posiedzenia Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego stosowny organ do spraw ewakuacji, w skład którego wchodzą 

osoby funkcyjne wydzielone z zespołu zarządzania kryzysowego  

Realizując proces ewakuacji należy współdziałać z innymi organami i jednostkami 

które przyczynią się do sprawnego jej przeprowadzenia. 

 Do zadań Zespołu należy: 

a) opracowanie zarządzenia dotyczącego ewakuacji (przyjęcia) zwierząt, w którym określa 

się: 

- rejony objęte ewakuacją, trasy ewakuacji oraz rejony, do których nastąpi przemieszczenie 

zwierząt; 

- siły i środki niezbędne do realizacji w/w zadania; 

- sposób zapewnienia ewakuowanej zwierzynie pomocy weterynaryjnej, rozlokowania i 

niezbędnego zaopatrzenia; 

- organizację współdziałania między innymi z organami i jednostkami; 

- elementy organizacyjne ewakuacji zwierząt; 

- termin zakończenia ewakuacji; 

- inne czynniki, które należy uwzględnić w planowaniu i organizowaniu procesu ewakuacji 

zwierząt. 

Miejsca do których ewakuuje się zwierzęta powinny charakteryzować się: 
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- położeniem na niedużym wzniesieniu, a w przypadku ewakuacji planowej należy 

uwzględnić rozlokowanie zwierząt w innych gospodarstwach z dala od prowadzonych 

działań; 

- możliwością szybkiego prowizorycznego ogrodzenia; 

- zapewniać warunki do pojenia i karmienia zwierząt. 

Ponadto miejsca te powinny być: 

- ogrodzone, zabezpieczone przed owadami i gryzoniami; 

- nawierzchnia dróg wewnętrznych gładka, utwardzona i skanalizowana; 

- ściany i podłogi budynków trwałe, nie nasiąknięte i nieprzepuszczalne, łatwe do mycia i 

odkażania, konstrukcja nie może powodować obrażeń u zwierząt. 

Wytypowane miejsca gromadzenia zwierząt powinny posiadać: 

- urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt; 

- ujęcia wody pitnej; 

- kanalizację umożliwiającą przeprowadzenie odkażania gnojowicy; 

- urządzenia do pojenia i karmienia zwierząt; 

- stanowisko do badania zwierząt, wyposażone w umywalkę oraz urządzenie do 

unieruchamiania zwierząt w czasie badania, kojce dla zwierząt chorych lub podejrzanych o 

chorobę, z oddzielnym systemem kanalizacyjnym; 

- wydzieloną, odpowiednio usytuowana strefę do przetrzymywania obornika; 

- urządzenia i sprzęt niezbędne do przeprowadzania mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz 

sprzętów, a także magazyn do przechowywania sprzętu i środków do dezynfekcji; 

- magazyn do przetrzymywania środków żywienia zwierząt. 

Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo – bytowe określone zostały w 

rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dni 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 

93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. 

Podmioty zajmujące się grzebaniem lub spalaniem odpadów zwierzęcych powinny 

zapewniać, aby działalność ta była zlokalizowana w miejscu zabezpieczonym przed 

zakażeniem wody zdatnej do picia i nie powodowała uciążliwości dla środowiska 

naturalnego. 

Na terenie gminy nie ma zakładu przeprowadzającego utylizację zwierząt. Zgodnie z 

zawartą umową przez Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Kielcach odbioru zwłok zwierzęcych z terenu gminy będzie 

dokonywała firma SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w Krakowie, 32-075 Gołcza tel. 

012/3873060 lub 017/8510084. 
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Padłe zwierzęta należy przekazywać za pośrednictwem lekarza weterynarii fermom 

lisów, m.in. w Piaskach Brzozowskich gm. Ćmielów, Zastawne k/Puław lub przekazywać do 

utylizacji Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Utirex” Leżachów 133, 37-530 Sieniawa. 

Przy organizowaniu ewakuacji I stopnia opisane punkty działania organizuje się i 

rozwija tylko w zakresie koniecznym do sprawnego przeprowadzenia procesu ewakuacji.  

O potrzebie rozwinięcia danego elementu decyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii na 

zebraniu Powiatowego bądź Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Należy zwrócić uwagę, że zwierzęta w sytuacji zagrożenia odczuwają niepokój i lęk. 

Są ponadto mało odporne na działanie dymu.  

Zwierzęta zagrożone wykazują znaczny niepokój i lęk. Są mało odporne na działanie 

czynników im zagrażających, a w przypadku przedostania się takiego czynnika do 

pomieszczenia, w którym się znajdują, często układają się na ziemi utrudniając ewakuację. 

Dlatego ewakuacja zwierząt musi rozpocząć się w chwili zaistnienia prawdopodobieństwa 

zagrożenia.  

Akcję powinny podjąć osoby, które na co dzień zajmują się tymi zwierzętami, a jeżeli 

jest to niemożliwe powinno wyznaczyć się osoby potrafiące obchodzić się ze zwierzętami.    

            Zwierzęta wyprowadzone ze strefy zagrożonej muszą być przeprowadzone w miejsca 

bezpieczne, z których nie będą mogły się wydostać.   

Najlepiej, jeśli ewakuacja zwierząt przeprowadzona zostanie przez osoby opiekujące 

się zwierzętami jeszcze przed przybyciem ratowników. Jeśli tak się nie stanie, do działań 

ewakuacyjnych przystępują ratownicy, najlepiej ci, którzy potrafią opiekować się 

zwierzętami. 

Przed rozpoczęciem ewakuacji ratownicy powinni rozpoznać sposób lokowania  

i wiązania zwierząt.  

W przypadku wiązania zwierząt grupami należy zwolnić łańcuchy starając się 

wypędzić z pomieszczenia grupę zwierząt tak, by zapobiec ich rozejściu się po obiekcie.  

             Nierzadko w stadzie ukształtowany jest porządek pierwszeństwa. W takim przypadku 

należy zachować go podczas prac ratowniczych. Do zwierząt należy podchodzić spokojnie, 

ostrożnie. Zwierzęta bowiem wyczuwają zdenerwowanie ratownika i to zdenerwowanie może 

im się udzielić.  

Wyprowadzone ze strefy zagrożenia zwierzęta powinny być umieszczone w 

bezpiecznych miejscach w taki sposób, aby nie wróciły ponownie do swoich zagrożonych 

zagród. 
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Podczas ratowania koni należy pamiętać, by nie podchodzić do nich nagle od tyłu. 

Młode, silne konie powinny być ratowane przez swoich ratowników. Osobnikom 

przywykłym do uprzęży można założyć uprząż i spokojnie wyprowadzić.  

Koniom przeprowadzanym obok płonących elementów konstrukcji warto zakryć oczy 

zakładając na głowy worek lub płachtę. W celu wyeliminowania zapachu dymu można 

przytknąć do nozdrzy trochę obornika.  

Ratowanie krów odbywa się podobnie do ratowania koni. Kłopot może jednak 

sprawić ratowanie byków. Podczas zbliżania się do nich osób obcych mogą przyjąć postawę 

obronną i nawet zaatakować. W miarę bezpieczne wyprowadzanie byka może odbywać się za 

pomocą drąga zamocowanego do kółka nosowego. 

Ewakuacja tuczników i warchlaków.  

Pewien kłopot mogą sprawiać maciory karmiące prosięta, które nie chcą opuścić 

prosiąt. W takim przypadku należy prosięta zbierać do worków lub koszy. Maciora wówczas 

powinna wyjść z obory za prosiętami.  

W workach lub koszach należy ratować drób.  

Ratowanie należy przeprowadzić jak najszybciej. Szybko też trzeba uwalniać drób 

z worków, aby ptactwo się nie podusiło.  

Trudności mogą wystąpić przy ratowaniu owiec. Stłaczają się one bowiem w kłąb  

i wciskają w róg owczarni. Po wypędzeniu wracają i biegną z powrotem do niej. Ratowanie 

owiec może być łatwiejsze, jeśli uda się wyprowadzić owcę - przewodnika stada zawiązując 

mu oczy.  

Ratowanie zwierząt zagrożonych powodzią nie stwarza zazwyczaj większych 

problemów. Czynności te wykonują głównie sami rolnicy.  

Trudności powstają głównie wówczas, gdy trzeba ratować je z pomieszczeń zalanych 

wodą. W takich przypadkach często niezbędne bywa użycie motorowego sprzętu 

pływającego.  

Aby uratować zwierzę zagrożone powodzią, wystarczy nierzadko uwolnić je  

z zamknięcia lub uwięzi. Uwolnione ratuje się samo.  

Do ratowania zwierząt uwięzionych w wykopach, bagnach używać trzeba najczęściej 

urządzeń i narzędzi. Mogą nimi być: dźwigi, poduszki pneumatyczne, trójnogi z blokiem, 

drągi, liny. Podczas prowadzonej akcji należy stosować się do porad weterynarza. 

Mając na uwadze fakt, sporadycznego występowania zwierząt i drobiu na terenie 

Gminy Samborzec ewakuacja będzie przeprowadzana na osobisty wniosek właścicieli lub za 

pośrednictwem sołtysów. 
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Odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie. 

Zarządzenie wydaje Wójt Gminy Samborzec. Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości 

następuje w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń, 

poinformowanie sołtysów, poprzez wiadomości SMS, bez użycia syren. 

 

I. CEL I ZAMIAR EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI 

 

1. W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia zatopieniem terenów zalewowych 

Gminy Samborzec, mając na celu zmniejszenie stopnia zagrożenia oraz zwiększenie  

możliwości przetrwania ludności, ewakuację należy prowadzić koncentrując się na: 

a) sprawnej ewakuacji ludności  z miejscowości: Skotniki, Zajeziorze, Bogoria Skotnicka, 

Zawierzbie, Ostrołęka, Koćmierzów, Zawisełcze, oraz części miejscowości wzdłuż 

lewego wału Koprzywianki – tj. Strochcice, Andruszkowice, Złota, Polanów, 

Samborzec, Szewce 

b) przygotowaniu niezbędnej liczby miejsc bytowania w tymczasowych miejscach 

zakwaterowania położonych na terenie Gminy Samborzec, 

c) zapewnieniu warunków niezbędnych do przetrwania sytuacji kryzysowej ludności 

miejscowości dotkniętych zatopieniem (w tym wyewakuowanej do tymczasowych 

miejsc zakwaterowania). 

2. W celu zapewnienia skutecznej realizacji ochrony zdrowia i życia mieszkańców zarządzić 

nakaz natychmiastowego opuszczenia miejscowości Skotniki, Zajeziorze, Bogoria 

Skotnicka, Zawierzbie, Ostrołęka, Koćmierzów, Zawisełcze, oraz części miejscowości 

wzdłuż lewego wału Koprzywianki – tj. Strochcice, Andruszkowice, Złota, Polanów, 

Samborzec, Szewce.  

     Ewakuację mieszkańców z: miejscowości Zawisełcze, Koćmierzów, Ostrołęka, Zawierzbie 

oraz części miejscowości Strochcice, Andruszkowice, Złota zagrożonych zatopieniem 

skierować do miejsca zakwaterowania położonego w Szkole Podstawowej w Złotej, 

natomiast z m. Zajeziorze, Skotniki, Bogoria Skotnicka oraz części miejscowości Polanów, 

Samborzec, Szewce do miejsca zakwaterowania w Zespole Publicznych Placówek 

Oświatowych w Samborcu. 

 Należy również przewidzieć, że większa część mieszkańców znajdzie zakwaterowanie  

w miejscowościach na terenie gminy u swoich rodzin, znajomych i gospodarzy prywatnych. 

3. Celem zapewnienia sprawnego przemieszczenia ludności, zwierząt i mienia utworzyć  

w rejonach ewakuacji: 

 zespoły ewidencyjno-informacyjne (ZEI) po jednym w miejscowości Zawisełcze, 
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Koćmierzów, Ostrołęka, Zawierzbie, Zajeziorze, Skotniki, Bogoria Skotnicka, 

Strochcice, Andruszkowice, Złota, Polanów-Samborzec, Szewce;  

 w docelowym miejscu przeznaczenia: zespoły wyładowcze (ZW) po jednym w m. Złota 

i Samborzec,  oraz zespoły pomocy medycznej (ZPM) po jednym w m. Samborzec i 

Złota. 

4. Podział sił i ich zadania: 

 kolumna transportowa  Nr 1 (4 busy i 1 samochód OSP) – ewakuacja mieszkańców z m. 

Zawisełcze, Koćmierzów, Ostrołęka, Zawierzbie  

 kolumna transportowa Nr 2 (2 busy i 1 samochód OSP) ewakuacja mieszkańców m.  

Zajeziorze, Skotniki, Bogoria Skotnicka  

 kolumna transportowa Nr 3 (1 bus) ewakuacja mieszkańców m. Strochcice, 

Andruszkowice 

 kolumna transportowa Nr 4 (1 bus i 1 samochód OSP) ewakuacja mieszkańców m.  

Złota 

 kolumna transportowa Nr 5 (1 bus)  ewakuacja mieszkańców m. Samborzec 

 kolumna transportowa Nr 6 (1 samochód OSP) ewakuacja mieszkańców m.  Szewce 

 dziewięć jednostek OSP - akcja ratunkowo – ewakuacyjna na terenie zalewowym, 

 dzielnicowy w porozumieniu z Policją - działania ochronno-porządkowe na terenach 

zalewowych 

5. Punkty tymczasowego rozmieszczenia ludności w m. Złota i Samborzec posiadają dostęp 

do wody bieżącej z wodociągu. Jednak w razie wystąpienia przerw w dostawie wody  

zaopatrzyć punkty w wodę pitną pozyskaną ze sklepów i hurtowni na terenie gminy bądź 

ze sklepów z terenu gmin ościennych, ewentualnie skierować z Ujęcia Wody Szewce trzy  

autocysterny  o poj. 2500 litrów, 2000 litrów i 3000 litrów. 

6. W toku ewakuacji priorytetowe znaczenie mają: 

 dostawy wody pitnej dla mieszkańców miejscowości dotkniętych zatopieniem, 

 w późniejszym okresie dostawa wyżywienia zakupionego w sklepach i hurtowni na 

terenie gminy bądź w sklepach z terenu gmin ościennych. 

7. W przypadku wystąpienia trudności w czasie ewakuacji Urząd Gminy Samborzec  zwróci 

się o pomoc do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. 

8. Ewakuacją w Gminie Samborzec przy pomocy GZZK kieruje Wójt Gminy z GCZK 

rozwiniętego w Urzędzie Gminy Samborzec lub w razie nieobecności Wójta jego zastępca. 

.  
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9. W toku ewakuacji łączność utrzymywana jest przy wykorzystaniu stacjonarnego systemu 

łączności przewodowej i radiowej oraz łączności bezprzewodowej. W sytuacjach 

awaryjnych wykorzystywani będą gońcy.  

10. Meldunki i informacje o przebiegu ewakuacji należy przekazywać w sytuacjach 

szczególnych ustnie lub na piśmie w trybie alarmowym.
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II. WYKAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI I PLAN ICH POWIADAMIANIA  

 

Lp. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej 
Imię i Nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Funkcja 

w GZZK 
Adres zamieszkania 

Nr telefonu 

praca dom 

1. 
Urząd Gminy w Samborcu 

Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

 

Witold Surowiec 

Wójt Gminy 

 

Przewodniczący 

GZZK 

Samborzec  

27-650 Samborzec 

 

15 831 44 43 w.22 

kom. 665 446 653 

fax 15 831 45 83 

- 

2.  
Urząd Gminy w Samborcu 

Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

Ewa Drzazga  

Zastępca Wójta  

Z-ca 

Przewodniczącego 

GZZK 

Złota 153/4 

27-650 Samborzec 

15 831 44-43 w.25 

kom. 790 37 01 59 

fax 15 831 45 83 

- 

3.  
Urząd Gminy w Samborcu 

Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

 

Filip Kiliański 

insp. ds.   zarz. 

kryzysowego i p.poż. 

 

Członek GZZK 

Złota 199 

27-650 Samborzec 

15 831 44 43 w.38 

kom. 695 16 56 47 

fax 15 831 45 83 

- 

4.   

 

    

5. 
 

 

     



 

 

PLAN POWIADAMIANIA OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM 

EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI 

 
 

 

Łącznik 2 

Karolina Cichoń 

Andruszkowice 83,  

27-650 Samborzec 

tel. 888 876 992 

Filip Kiliański 

 tel. sł.   695 16 56 47 

 tel. 

pr. 

0-15 831 45 33 

WÓJT GMINY 

Przewodniczący GZZK 

 (665 446 653) 

ul. Wojska Polskiego 32,  

27-600 Sandomierz 

tel. sł. 

tel. 

pr. 

tel. sł. 

tel. 

pr. 

 

tel. sł.  

tel. 

pr. 

 

 

tel. sł. 

tel. 

pr. 

GCZK 

DYŻURNY CENTRUM 

tel. 0-15 831 44 43 w. 21 

      0-15 831 45 82 w.21 

 

Ł1 

Ł1 

Ł1 

 

Ł2 

Ł2 

Ł2 

 

Ewa Drzazga 

 
tel. sł.     790 370 159 

tel. 

pr. 
- 

Złota 153/4 

27-650 Samborzec 

 

Zastępca Przewodniczącego 
 GZZK 

 

 

tel. sł.     

tel. 

pr. 

 

 

Albert Sendrowicz 

Złota 21,27-650 Samborzec 

tel. 667 063 861 

Łącznik 1 
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III. SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O ZARZĄDZONEJ EWAKUACJI  

 

 

  Zarządzenie o ogłoszeniu ewakuacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty – tablice ogłoszeń, strona internetowa. 

 O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości 

zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS – system 

SISMS, za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie 

środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży pożarnych  

i policji. 

Do poinformowania społeczeństwa gminy o zarządzonej ewakuacji można użyć patrole 

złożone z członków ochotniczych straży pożarnych i pracowników urzędu gminy a także 

lokalne rozgłośnie radiowe. 

  Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za 

pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat 

słowny: Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować, dzwięk ciągły syreny twający minutę, 

Uwaga, uwaga, uwaga proszę się ewakuować - częstotliwość podawania komunikatu 

zarządza Przewodniczący GZZK. Syreny elektryczne – dzwięk ciągły syreny trwający minutę 

powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa.
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WYKORZYSTANIE ROZGŁOŚNI RADIOWYCH I OŚRODKÓW TELEWIZYJNYCH 

DO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI 

W GMINIE SAMBORZEC 

 

 

Lp. 

Rozgłośnie radiowe 

(regionalne, lokalne) 

Ośrodki telewizyjne 

(regionalne, lokalne, kablowe) 

Nazwa rozgłośni Zasady współpracy Nazwa rozgłośni Zasady współpracy 

1. Radio Leliwa Komunikaty o zagrożeniu - - 

2. Radio Kielce Komunikaty o zagrożeniu - - 

3. - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

6. - - - - 

7. - - - - 

8. - - - - 
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WYKORZYSTANIE SYREN I RUCHOMYCH URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIAJĄCYCH 

DO ALARMOWANIA LUB OSTRZEGANIA LUDNOŚCI W GMINIE SAMBORZEC 
 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Syreny ogółem 

(szt.) 

Syreny 

elektroniczne 

(szt.) 

Syreny sterowane radiowo 

ze 

SK KP PSP, GCZK 

(szt.) 

Pozostałe syreny 

alarmowe 

(szt.) 

Syreny uruchamiane 

z WCZK 

(szt.) 

Pojazdy z 

urządzeniam

i 

nagłośniając

ymi 
OC OSP Zakł OC OSP Zakł OC OSP Zakł OC OSP Zakł OC OSP Zakł 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze                 

 

 

 

 

 

 

 

Policja, 

OSP 

Ostrołęka 1 1  1   1    1     

Koćmierzów                 

Zawierzbie  1   1   1         

Zajeziorze  1 1     1    1     

Skotniki   1      1   1     

Bogoria Skotnicka 1 1  1   1    1     

cz. Strochcice                

cz. 

Andruszkowice 

               

cz. Złota 1 1  1   1 1   1     

cz. Polanów  1         1     

cz. Samborzec 1 1  1   1 1   1  1   

cz. Szewce  1         1     

Razem 6 8  6   6 3   8  1   

Ogółem  6 8  6   6 3   8  1   
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IV. ORGANIZACJA POWIADAMIANIA SOŁECTW O EWAKUACJI 

(PRZYJĘCIU) LUDNOŚCI ORAZ ŁĄCZNOŚCI KIEROWANIA 

I WSPÓLDZIAŁANIA  

 

 

 Wójt Gminy 

Samborzec 

tel. 15 831 44 43 w.22 

kom 665 446 653  

Z-ca Przewodniczącego 

GZZK 

 
tel. 790 37 01 59 

Gminne  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

 
tel/fax 15 831 44 43 w. 21 

rtlf        TW 476-00 

Sołectwo Ostrołęka 

 
 697 252 990 

782 976 171 

Sołectwo Skotniki 

 
693 038 353 

Sołectwo  Andruszkowice 

Sołectwo Bogoria Sk. 

 
782 268 822 

Sołectwo Zajeziorze 

 
782 864 276 

 

Sołectwo Strochcice 

695 066 838 

Sołectwo Zawisełcze 

15 832 98 08 

 

 

Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

 
tel/fax.    15 644 10 10 

               15 832 28 08 

rtlf           TW 470-00 

Sołectwo Zawierzbie 

 
666 119 629 

605 946 357 

Sołectwo Polanów 

600 978 676 

Sołectwo Złota 

Sołectwo Samborzec 

723 688 739 

606 363 991 

Sołectwo Szewce 

Starosta 

Sandomierski 

15 644 10 10 
tel/fax. 15 644 10 10 

kom. ……………………. 

Sołectwo Koćmierzów 

 
691 845 665 
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ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI KIEROWANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA 
 

 
 

 

Rodzaj 

Środka 
WCZK PCZK GCZK 

Elementy organizacyjne ewakuacji Jednostki współdziałające 

Inne 

Jednostki 

np. 

sąsiednie 

Gminy,  

LPR, Media 
 

ZEI 
ZW 

 
ZPM KPP OSP SPZOZ ZGK 

Łączność 

telefoniczna  

(nr tel.) 

 

9 87, 

41  

3443333 

 

 

15 8322808 

 

 

15 8314443 

 

 

Ostrołęka - 15 832 24 69, 

 Samborzec - 15 831 44 84,  

Samborzec –  

15 831 45 91,  

 

Złota – 15 831 44 49 

 

15 8314395 

15 8476612 
 

 

 

15 

8334200 

 

 

15 

8314463 

 

 

15 8314482  

 

 

15 

8314343 

RK – 413681313 

RL – 15 8236655 

UGiM 

Koprzywnica – 15 

8476133 

UG Obrazów – 15 

8365162 

Łączność 

komórkowa 

(nr tel.) 

 

 

 

- 

  

 
606363991 

 

 
 695165647 

Andruszkowice - 782 976 171, 

Bogoria Sk. - 782 268 822, 

Koćmierzów - 691 845 665, 

Ostrołęka 697252990, Polanów - 

605 946 357, Skotniki - 693 038 353, 

Strochcice - 695 066 838, Szewce - 

606 363 991, Zajeziorze - 782 864 

276, Zawierzbie - 666 119 629, 

Zawisełcze – 663344288, Złota – 

600 978 676 

 

- 

 

 

601908247 

782165397 

 

 

 

662076802 

 

 

 

502053690 

 

 

 

504210844 

 

 

 

792614374 

 

Łączność 

radiotelefoniczna 

(nr kanału) 

 

TW 201-00 

 

TW 470-00 

 

TW 476-00 

- - - - - - - - - - - - 

Łączność  

faksowa 

(nr faksu) 

+48 (41) 344 

33 33  

 

15 6441010 

 

15 8314583 

- - - - - - - - - - - - 

Poczta 

elektroniczna 

(e-mail) 

czkw00@ki

elce.uw.gov.

pl  

pczk@powiat

.sandomierz.

pl  

Zarzadzanie

.kryzysowe

@samborzec

.pl 

- - - - - - - - - - - - 

Ruchome środki 

łączności (gońcy) 

(nr. rej. samoch) 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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V. ZESTAWIENIE LUDNOŚCI PLANOWANEJ DO EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) I ZAGROŻONEJ ZNISZCZENIEM 

INFRASTRUKTURY Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA 

(stan na styczeń 2017 liczba ludności może ulec nieznacznej zmianie w ciągu roku) 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) Sołectwo 

(Miejscowość) 

Liczba obiektów 

ewakuowanych 

Liczba osób do ewakuacji 

w tym: 

Liczba inwentarza 

Rejony 

rozmieszczenia 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Sposób 

ewakuacji 
Określenie zastępczego zakwaterowania oraz  

miejsca przemieszczenia 

 

 
trzoda bydło konie 

 

 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

gosp. 

rolne. 

zakł. 

pracy 

Inne 

(szkoły) 

Ogółe
m  

Samoewakuacja  
Ewakuacja 

zorganizowana 

Pieszo, 

Transport 

własny, 

Transport 
kołowy. 

Zawisełcze 

 
60 - - 223 222 1 - - - 

m. Złota Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Ostrołęka  
 56 - - 247 247 0 - - - 

m. Złota Ludzie: 
Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

 

Koćmierzów  

 114 - - 409 404 5 - - - 

m. Złota Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 
 

Zawierzbie 

63 - 1 219 219 0 - - - 

m. Złota Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 
 

Zajeziorze  

117 - - 507 502 5 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

 

Skotniki  
128 - 1 480 479 1 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Bogoria Skotnicka 
90 - - 384 376 8 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 
Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Strochcice  
27 - - 93 93 0 - - - 

m. Złota Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Andruszkowice  
26 - - 96 96 0 - - - 

m. Złota Ludzie: 
Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Złota  
76 - - 264 264 0 - - - 

m. Złota Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Polanów  
12 - - 50 50 0 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 
Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Samborzec  
85 3 - 309 309 0 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 

Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Szewce  
28 - - 120 120 0 - - - 

m. Samborzec Ludzie: 
Szkoła Podstawowa, gospodarze indywidualni 

Razem 882 3 2 3401 3381 20 0 0 0 
- 

- - 
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ZAGROŻONA ZNISZCZENIEM INFRASTRUKTURA 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowości) 

Zagrożone zniszczeniem 

Użytki 

rolne 
Nieużytki 

Budynki  

mieszkalne 
Drogi Mosty Szkoły  

Prywatna 

działalność 

gospodarcza 

(sklepy, 

skupy) 

Ujęcia 

wody 
Oczyszczalnie 

ścieków 

Cmentarze 

/kościoły 

Obiekty  

z mat. chem. 

Remizy OSP/ 

świetlice 

ha ha szt km szt szt. szt. szt. szt szt. szt. szt. 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze 

 
55 1 

60 
3 1 - - - - - - - 

Ostrołęka  

 
222 12 

56 
2 - - 2 - - - 1 1 

Koćmierzów  
 

249 15 
114 

7 - - 2 - - 1 1 - 

Zawierzbie 194 16 
63 

8 - 1 2 - - - - 1 

Zajeziorze  476 24 
117 

7 - - 3 - - - - 1 

Skotniki  474 14 
128 

8 - 1 2 - - 1/1 1 1 

Bogoria Skotnicka 349 7 
90 

7 - - 3 - - - - 1 

Strochcice  9 1 
27 

- - - - - - - - - 

Andruszkowice  68 2 
26 

8 1 - 1 - - - - - 

Złota  336 5 
76 

7 1 - 5 - - - - 1 

Polanów  60 1 
12 

1 1 - - - - - - - 

Samborzec  200 6 85 6 1 - 4 - 1 - - - 

Szewce  80 1 
28 

4 1 - - 1 - - - - 

Razem 2772 105 
882 

68 5 2 24 1 1 3 3 6 

Ogółem  2772 105 882 68 5 2 24 1 1 3 3 6 
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VII. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH, NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DO ZABEZPIECZENIA EWAKUACJI 

(PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI 

 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Rodzaj i ilość środków transportowych 

Nazwa podmiotu 

wydzielającego środki 

transportowe 

i sposób ich pozyskania wraz  

z paliwem  

do przewozu ludzi do przewozu zwierząt do  przewozu mienia 
do zabezpieczenia 

zespołów ewakuacyjnych 

bus 
Sam 

specjalny 

ciągnik 

przyczepa 

sam. 

ciężarowy 

sam. 

dostawczy 

ciągnik 

przyczepa 

sam. 

ciężarowy 

sam. 

dostawczy 

ciągnik 

przyczepa 

sam. 

osobowy 

sam. 

dostawczy 

Tereny zalewowe rz. 

Wisły i Koprzywianki 

Zawisełcze  

2 

- 

- 

-  

 

 

Sprzęt gospodarzy, środki transportu 

zadysponowane w uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii 

 

 

 

Indywidualny transport gospodarzy 

 

 

Własne 

środki 

transportu  

-  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Koćmierzów 

 

- - 

Zawierzbie 

 

 

2 

 

1 

- - 

Ostrołęka - - 

Zajeziorze  1 - - - 

Skotniki   

1 

 

1 

- - 

Bogoria 

Skotnicka 

- - 

Strochcice  1 

 

- - - 

Andruszkowice  - - - 

Złota  1 1 - - 

Polanów  - - - - 

Samborzec  1 - - - 

Szewce  0 1 - - 

Razem 9 4 - - - - - - - - -  

Ogółem 9 4 -  - - - - - - -  
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VIII. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA PORZĄDKOWO-OCHRONNEGO  

I REGULACJI RUCHU 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Patrole złożone  

z policji i członków OSP 

Radiowozy 

 

 

Uwagi liczba stan 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze 

 
1 2 

2 

 

Koćmierzów  

 
1 2  

Zawierzbie 

 
1 2  

Ostrołęka 1 2  

Zajeziorze  1 2  

Skotniki  1 2  

Bogoria Skotnicka 1 2  

Strochcice  1 2  

Andruszkowice  1 2  

Złota  1 2  

Polanów  1 2  

Samborzec  1 2  

Szewce  1 2  

Razem 13 26 2  

Ogółem 13 26 2  
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IX. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNO-SANITARNEGO  

I TECHNICZNEGO 

 

2Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Nazwa  

i adres  

jednostki  

ochrony zdrowia 

Zabezpieczenie 

medyczno-sanitarne 

Samochód Uwagi 

Lekarze Pielęgniarki Karetki 
Pracownicy 

PSSE 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze 

 

Ośrodek Zdrowia 

w Chobrzanach 

27-650 

Samborzec 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

- - 

1 

 

Ostrołęka  

 
- - 

 

Koćmierzów  

 
- - 

 

Zawierzbie - -  

Strochcice  - -  

Andruszkowice  - -  

Złota  - -  

Zajeziorze  Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej w 

Samborcu 

27-650 

Samborzec 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

- - 

1 

 

Skotniki  - -  

Bogoria 

Skotnicka 
- - 

 

Polanów  - -  

Samborzec  - -  

Szewce  - -  

Razem  4 8 - - 2  

Ogółem  4 8 - - 2  

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Nazwa  

i adres 

jednostki 

(właściciela) 

Transport do przewozu wody 

Rodzaj cysterny  
Pojemność 

w tys. litrów 
Szt. 

Razem 

możliwości 

dowozu wody 

w tys. litrów 

Uwagi 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze 
 

OSP 

Skotniki 

 

OSP Złota 

 

 

 

 

sam. specjalny 

 

 

 

 

2500 

 

2500 

2 5000 

 

 

 

Ostrołęka  

 

Koćmierzów  
 

Zawierzbie 

 

Strochcice  

Andruszkowice  

Złota  

Zajeziorze  

 

OSP 

Gorzyczany 

 

OSP 

Zajeziorze 

 

 

 

sam. specjalny 

 

 

3000 

 

 

2000 

2 5000  

Skotniki  
 

Bogoria 

Skotnicka 
 

Polanów  

Samborzec  

Szewce  

Razem   10000 4 10000  

Ogółem   10000 4 10000  



34 

 

 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Nazwa  

i adres jednostki 

(właściciela) 

Transport do przewozu żywności 

Nazwa i typ środka 

transportu  

Ładowność  

(ton) 
Szt. 

Razem 

możliwości 

Przewozowe 

(ton)  

Uwagi 

Tereny 

zalewowe rz. 

Wisły i 

Koprzywianki 

 

Zawisełcze 

 

OSP Polanów 

 

OSP 

Zawierzbie 

Volkswagen 

Transporter 

 

Żuk A15 

1,0 

 

1,0 

 

1 

 

1 

 

2,0 
- 

 

Ostrołęka  

 

Koćmierzów  

 

Zawierzbie 

Strochcice  

Andruszkowice  

Złota  

Zajeziorze  

OSP Bogoria 

Skotnicka 
 

OSP Chobrzany 

Ford Transit Furgon 

 
 

Mercedes Benz 

1,0 

 

1.,0 

1 

 

1 

2,0 

- 

Skotniki  

Bogoria 

Skotnicka 

Polanów  

Samborzec  

Szewce  

Razem   4,0 4 
4,0 

Ogółem   4,0 4 
4,0 

 

 

Rejon 

(Strefa zagrożenia) 

Sołectwo 

(Miejscowość) 

Nazwa  

i adres jednostki 

(właściciela) 

Zabezpieczenie techniczne 

Obsada Sprzęt i wyposażenie Uwagi 

Tereny zalewowe 

rz. Wisły i 

Koprzywianki 

Zawisełcze 
 

OSP Gorzyczany 

OSP Zajeziorze 

OSP  Polanów 

OSP  Złota 

 

24 
 

Sprzęt do działań p.pow. 

 

 

Ostrołęka  

 

Koćmierzów  
 

Zawierzbie 

Strochcice  

Andruszkowice  

Złota  

Zajeziorze  
OSP Bogoria Sk. 

OSP Chobrzany 

OSP  Śmiechowice 

OSP Zawierzbie 

OSP Skotniki 

OSP Samborzec 

36 

 

 

Sprzęt do działań p.pow. 

Skotniki  

Bogoria 

Skotnicka 

Polanów  

Samborzec  

Szewce  

 
Razem 

60   

Ogółem 
60   
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X. ZADANIA I  PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW  GMINNEGO 

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PROCESIE EWAKUACJI 

 

Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia dla 

ludności, zwierząt lub mienia w sytuacji przerwania lewego wału Wisły i wałów 

Koprzywianki sprawuje – Wójt Gminy Samborzec przy pomocy Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego.  

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zarządzane jest przez 

Przewodniczącego  GZZK  - Wójta lub na wniosek członka GZZK.  

Przewodniczący GZZK zwołuje posiedzenie w pełnym składzie lub ograniczonym do 

osób właściwych ze względu na  zaistniałą sytuację. 

Na czas prowadzenia ewakuacji powoływany jest w Urzędzie Gminy Samborzec 

całodobowy dyżur w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, które czuwa nad 

sprawnym obiegiem informacji oraz przekazywaniu informacji. 

Dla zwiększenie możliwości przetrwania ludności i zapewnienie sprawnej realizacji 

ewakuacji członkowie GZZK i inne osoby funkcyjne odpowiadają za: 

 

Siatka Odpowiedzialności 

Zadanie 

 

 

Osoba 

funkcyjna 

Kierowanie  

i nadzorowanie 

Zabezpieczenie 

medyczno 

sanitarne 

Zabezpieczenie 

logistyczne  

Zabezpieczenie 

porządkowo 

ochronne  

i regulacji ruchu 

Rozwinięcie 

Zespołów 

Organizacyjnych 

Ewakuacji 

Informowanie 

ludności, 

ostrzeganie  

i alarmowanie  

 

Wójt Gminy 

Samborzec 

Przewodniczący  

GZZK 

W W W W W W 

Z-cy 

Przewodniczącego 

GZZK 
G P P P P G 

Insp. ds. zarz. 

kryzysowego  

i p.poż. 
G -- P P P P 

Komendant 

Gminny OSP  

w Samborcu 
P P P G P P 

Kierownik 

GOPS P P G - P P 

Kierownik 

SPZOZ P G P -- - - 

Dyrektorzy  

szkół 
P 

-- G -- G P 

Członkowie 

GZZK 

P 
P P P G P 

Specjaliści  

i eksperci 

 
P P P P P P 

Legenda:  

W - osoba wiodąca – odpowiadająca za określony obszar działania 

G - osoba główna – realizująca działania w określonym obszarze 

P - osoba pomocnicza – wypełniająca pomocnicze funkcje w określonym obszarze 
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Zadania członków Gminnego Zespołu: 

1. Z- ca Przewodniczącego GZZK - odpowiada za  zapewnienie funkcjonowania GZZK,  

w tym dokumentowanie jego prac, realizację zadań całodobowych dyżurów oraz 

dostarczanie informacji dotyczących występujących zagrożeń i prowadzonej ewakuacji, 

koordynowanie działalności  GZZK oraz koordynowanie rozwinięcia zespołów 

organizacyjnych ewakuacji i dokumentowania ich prac. 

2. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i p.poż – planuje  przedsięwzięcia, przedstawia  

Z-cy i Przewodniczącemu Zespołu propozycje działania wraz z kalkulacją czasową, 

uzgadnia współdziałanie poszczególnych członków zespołu z instytucjami i innymi 

osobami biorącymi udział w procesie ewakuacji.   

3. Komendant Gminny OSP – wypracowuje założenia do realizacji akcji ratowniczych, 

przygotowuje propozycje decyzji i poleceń dla Przewodniczącego GZZK, współdziała ze 

służbami, instytucjami, organizacjami i organami uczestniczącymi w realizacji zadań  

w ramach akacji ratunkowej, dokonuje kalkulacji sił i środków. Współpracuje z Inspekcją 

Weterynaryjną w zakresie organizacji i planowania ewakuacji zwierząt. W porozumieniu z 

Policją zabezpiecza porządek publiczny w rejonie ewakuacji w czasie przejazdu i w 

rejonie do którego ludność została ewakuowana. 

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - zabezpiecza ludność ewakuowaną  

w niezbędne środki pierwszej potrzeby, współdziała z instytucjami i przedsiębiorstwami 

mogącymi udzielić pomocy socjalnej i psychologicznej. 

 

Zadaniami wspólnymi dla członków GZZK zaangażowanych w ewakuację są: 

1. Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniu jego likwidacji i usuwania skutków, 

szczególnie przez służby dyżurne lub dyspozytorskie: Straży Pożarnej, Policji, Służby 

Zdrowia, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. W wypadku sytuacji kryzysowej nawiązanie i utrzymanie łączności z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz podległymi (nadzorowanymi) jednostkami 

organizacyjnymi na obszarze wystąpienia zagrożenia. 

3. Powołanie ekspertów i specjalistów do pracy w GZZK oraz przedstawicieli organizacji 

społecznych i pozarządowych realizujących zadania w zakresie ratownictwa, a także 

pomocy humanitarnej. 

4. Bieżąca znajomość ilości i rodzaju podległych (nadzorowanych) sił biorących udział  

w likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia oraz ewakuacji. 

5. Bieżące (terminowe) przesyłanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

informacji (meldunków sytuacyjnych, sprawozdań) doraźnych lub okresowych 

odpowiednio do ustaleń, a także współudział w opracowywaniu projektów aktów prawa 

miejscowego wydawanego przez Wójta w związku z ewakuacją. 

 

Wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w realizację zadań związanymi  

z ewakuacją: 

1. Poszukują źródeł dodatkowego zaopatrzenia i wyposażenia zapewniającego sprawną 

likwidacje i usuwanie skutków zagrożenia  oraz prowadzenie ewakuacji.  

2. Opracowują system wewnętrznego powiadamiania i zachowują zdolność do wykonywania 

przewidzianych dla nich zadań. 

Organy oraz  kierownicy instytucji i organizacji wymienieni w planie zobowiązani  

są do zapewnienia ciągłości kierowania i działania szczególnie poprzez obsadę stanowisk 

przygotowanymi pracownikami do prowadzenia skutecznych działań, wyposażenie personelu  

w niezbędne materiały i środki oraz do zapewnienie zmianowości pracy. 
 


