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WSTĘP 

 
Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, zwany dalej Planem, opracowano zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz Zarządzenia  Nr 23 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. 

Przy opracowaniu planu stosowano wzorce zawarte w Krajowym 
Planie Zarządzania Kryzysowego. Plan określa zasady udziału 
administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego  
w reagowaniu na wszystkie fazy zarządzania kryzysowego,  
tj. zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. 
Poniższy dokument stanowi narzędzie wspomagające pracę 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Istotą działań 
określonych w Planie jest szybkie wykrycie zagrożenia i wypracowanie 
działań, które pozwolą zapobiec sytuacjom kryzysowym lub ograniczyć ich 
skutki. Plan podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie 
może być dłuższy niż dwa lata. 
Dokumentami uzupełniającymi treść wojewódzkiego planu zarządzania 
kryzysowego są: 

� Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
województwa kujawsko-pomorskiego; 

� Plan operacyjny ochrony przed powodzią województwa kujawsko-
pomorskiego; 

� Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii dla 
województwa kujawsko-pomorskiego; 

� Plan obrony cywilnej województwa kujawsko-pomorskiego; 
� Wojewódzki plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 

radiacyjnych; 
� Plan współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących  

w skład jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń  
i alarmowania; 

� Wojewódzki plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego; 
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CHARAKTERYSTYKA  ZAGRO ŻEŃ  ORAZ  OCENA  RYZYKA  ICH 
WYSTĄPIENIA, MAPY RYZYKA  I ZAGRO ŻEŃ. 
 
1.Katalog zagrożeń wraz z określeniem prawdopodobieństwa zasięgu  
                                i skutków ich wystąpienia. 
 

a)  zagrożenia właściwe dla obszaru województwa 
 
POWÓDŹ 
 
Przyczyny i typy powodzi 
 

Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – powódź - 
rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach 
naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem 
pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach 
kanalizacyjnych.  

Szczegółowe informacje nt. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego są zamieszczone na stronie www.isok.gov.pl.  

 
Wojewoda otrzymał od Dyrektora RZGW mapy zagrożenia powodziowego oraz 

mapy ryzyka powodziowego zgodnie z art. 88f ust. 4 ustawy Prawo Wodne  
(Dz.U. 2012, poz. 469). Szczegółowe analizy map są zamieszczone w Planie ochrony 
przed powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Powodzie w województwie kujawsko-pomorskim  ze względu na proces powstawania, 
wezbrania można podzielić na typy: 

� opadowe – których przyczyną są opady ulewne lub nawalne, czyli o dużym 
natężeniu lub rozlewne , czyli długotrwałe, na dużym obszarze zlewnym; 

� roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu; 
� zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych. 

Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne:  
�   intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne,  
�   zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska,  
�   uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy). 

Paradoksalnie, częstym i bardzo groźnym zjawiskiem na terenach suchych jest tzw. 
powódź błyskawiczna.  
 
Obszary szczególnie zagrożone: 

 
Powodzie w województwie kujawsko-pomorskim mogą powstać w wyniku 

zniszczenia lub uszkodzenia obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz 
hydroenergetycznych zlokalizowanych na rzekach: 

�  Wisła - zapora we Włocławku; 
�   Brda - zapora w Pieczyskach oraz obiekty hydroenergetyczne  w m. Samociążek, 

Tryszczyn, Smukała; 
�   Noteć - zapora czołowa w m. Pakość; 
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� Wda - obiekty hydrotechniczne i hydroenergetyczne w m. Żur, Gródek  
i   Kozłowo oraz hydrotechniczne w m. Świecie - Przechowo; 

� Mątawa – obiekty hydrotechniczne i hydroenergetyczne; 
� Drwęca - jaz piętrzący w m. Lubicz. 

Ryzyko wystąpienia powodzi może nastąpić w wyniku nagłego podniesienia się 
poziomu wody w rzekach Wisła, Noteć, Brda, Drwęca, Osa, Mątawa i Wda 
spowodowanych nagłym – niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, ulewne 
deszcze, zlodzenia, gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej. 

Każdorazowo, stan zagrożenia powodziowego dla terenów województwa kujawsko- 
pomorskiego powstaje :  
Na rzece Wiśle: 

� przy odpływie wody na hydrowęźle „WŁOCŁAWEK” – w wysokości 
przekraczającej  2.400 m³/s, 

Na rzece Noteci : 
� przy awaryjnej pracy na zbiorniku wodnym „PAKOŚĆ” – w wysokości 

przekraczającej przepływ 12,8 m³/s, 
Na rzece Brdzie : 

� przy niekontrolowanej i awaryjnej pracy na zbiorniku wodnym „KORONOWO”  
przy zrzucie wody na dolne stanowisko w wysokości przekraczającej 70 m³/s. 

Na rzece Wdzie : 
� przy awaryjnej pracy obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych „ŻUR”, 

„GRÓDEK” i „KOZŁOWO” w wysokości przekraczającej przepływ 52 m³/s. 
Na rzece Drwęcy : 

� przy przepływach przekraczających wielkość 50 m³/s. 
Stan zagrożenia powodziowego dla wszystkich  terenów województwa może 

stanowić również wystąpienie opadów  atmosferycznych w wysokościach 
przekraczających 50 mm / dobę, oraz w wyniku gwałtownych roztopów przy istniejącej, 
znaczącej pokrywie śnieżnej. 

Lokalne stany zagrożenia powodziowego stwarzają również mniejsze rzeki i kanały, 
których łączna długość na terenie województwa wynosi 3.310  km. 

MIEJSCA  ZATOROGENNE  
na rzece Wiśle 
km                     

biegu 
rzeki 

miejscowości powiat 
km                     

biegu 
rzeki 

miejscowości powiat 

706 
- 710 

Ciechocinek 
aleksandrows

ki / toruński 
792 

- 798 
Borówno 

świecki / 
chełmiński 

718 
- 720 

Silno toruński 
805 

- 808 
Chełmno 

świecki / 
chełmiński 

727 
- 730 

Złotoria toruński 
813 

- 816 
Świecie - 

Ostrów Świecki 
świecki / 

grudziądzki 
745 

- 755 
Górsk - 

Pędzewo 
toruński 

837 
- 839 

Grudziądz - 
Zajączkowo 

świecki / 
grudziądzki 

758 
- 760 

Solec 
Kujawski 

toruński / 
bydgoski 

843 
- 847 

Zakurzewo - 
Wielki Wełcz 

świecki / 
grudziądzki 

767 
- 768 

Łęgnowo bydgoski 
854 

- 868 
Opalenie świecki 

772 
- 774 

Brdyujście bydgoski 
938 

- 941,3 
Ujście Wisły - 

Świbno 
poza terenem 

województwa 
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Rys. 1. Rozkład przestrzenny ryzyka w gminach (ocena ekspercka) oraz rys . 2 (tylko  
w wersji papierowej planu) załącznik nr 3 obszar działania ZPZ Wisły Mazowieckiej -  
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (źródło Plan Zarządzania 
RyzykiemPowodziowym wydruk listopad 2015 r.) 
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SILNE MROZY / INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 
 
SILNE MROZY – zgodnie z definicją IMGW, przyjmuje się, że silny mróz występuje 
wówczas, gdy temperatura powietrza spada poniżej -20°C. W aspekcie społecznym 
natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci 
ludzi i powoduje straty materialne. Jednocześnie silny wiatr w połączeniu  
z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące 
powietrze o temperaturze poniżej - 30° C. 

 
O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU mówimy natomiast wtedy, gdy obfite 
opady występują na rozległych obszarach i trwają przez kilka dni. 

 
 

Rys. 2. Mapa obszarów meteorologicznej osłony kraju i podział na subregiony 
Źródło Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
 

W ramach meteorologicznej osłony kraju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. Państwowa Służba Hydrologiczno-
Meteorologiczna opracowuje i przekazuje za pośrednictwem biur prognoz 
meteorologicznych produkty prognostyczne, zgodnie z następującymi zasadami 
opracowywania. 
Ostrzeżenia meteorologiczne  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 roku 
IMGW-PIB jest zobowiązany do wydawania ostrzeżeń na następujące zjawiska 
meteorologiczne:  

� silny wiatr; 
� oblodzenie; 
� przymrozki; 
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�  roztopy; 
�  upał; 
�  silny mróz; 
�  intensywne opady deszczu; 
�  intensywne opady śniegu; 
�  opady marznące; 
�  zawieje lub zamiecie śnieżne  
� silna mgła; 
� silne burze. 

 
Na Kujawach występują płaskie i faliste równiny morenowe, zaś na północy  

i wschodzie województwa tereny pagórkowate. Najbardziej urozmaiconą pod względem 
morfologicznym jest część północno-zachodnia, gdzie występują znaczne deniwelacje 
terenu, wały moren czołowych, ozy, kemy oraz głęboko wcięte rynny subglacjalne 
(m.in. Rynna Jezior Byszewskich). Północną część województwa zajmuje piaszczysta 
równina sandrowa Borów Tucholskich, urozmaicona licznymi jeziorami.  
W województwie leży jedno z większych w Polsce obszarów wydm śródlądowych, 
które zajmuje Puszcza Bydgoska, zaś na wschodzie regionu w okolicy Zbójna znajduje 
się najokazalsze w Polsce pole drumlinów. 

W strukturze użytkowania ziemi największą powierzchnię zajmują użytki rolne, 
które stanowią 64,6% ogólnej powierzchni województwa, lasy – 22,3% a pozostałe 
grunty – 13,1% Wśród użytków rolnych dominują grunty orne stanowiąc 87,1% 
powierzchni województwa (Polska 76,2%). 

Szczególne skutki silnych mrozów mogą mieć wpływ na użytki rolne położonych  
w deniwelacjach terenu.  

Obfite i długotrwałe opady śniegu w połączeniu z innymi zjawiskami 
atmosferycznymi mogą spowodować duże utrudnienia komunikacyjne. Na terenie 
województwa specjalnego nadzoru i utrzymania przejezdności wymagają główne 
(magistrale i linie I – wszo rzędne). Ponadto specjalnego nadzoru wymaga 19 węzłów 
kolejowych – Bydgoszcz Gł., Bydgoszcz Wschód, Inowrocław, Inowrocław Rąbinek, 
Nakło, Mogilno, Maksymilianowo, Laskowice, Toruń Gł., Grudziądz, Kowalewo 
Pomorskie, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Rypin, Lipno, Włocławek, Chełmża, 
Unisław. W zakresie dróg kołowych, koniecznym jest utrzymanie przejezdności  
na drogach krajowych, wojewódzkich i ważniejszych drogach lokalnych. 
 
HURAGANY 

 
Zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych 
 i zwierząt gospodarskich HURAGAN  – to „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, 
którego działanie wyrządza masowe szkody”.  
    Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży województwo kujawsko-pomorskie, 
jest narażona na występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną 
cyrkulacją atmosfery w danej strefie szerokości geograficznej, a także na powstawanie 
silnych wiatrów lokalnych i tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb 
powietrznych. Wichury występują najczęściej w okresie od listopada do marca, 
natomiast trąby powietrzne najczęściej od czerwca do sierpnia, czasem w maju.  
     Zagrożeniem szczególnie niebezpiecznym jest trąba powietrzna, czyli silny wir 
przemieszczający się z prędkością 30-40 km/godz. Warunki sprzyjające powstaniu tego 
zjawiska to znaczna różnica temperatury i wilgotności na granicy dwóch mas powietrza. 
Wir ma postać ciemnego leja zwężającego się ku dołowi, dochodzącego do powierzchni 
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ziemi. To właśnie w tym zwężeniu powstaje wiatr o największej prędkości, od 50  
do 100 m/s, co w maksimum odpowiada trzeciemu stopniowi (F3) w sześciostopniowej 
skali Fujity (zniszczone budynki mocnej konstrukcji, drzewa powyrywane  
z korzeniami, wywrócone i przenoszone samochody, wagony kolejowe). Największe 
tornado zanotowane w Polsce (1931 r. okolice Lublina) miało szacunkowo siłę F3 - F4).                  
Katastrofalne skutki przejścia trąby powodują jednak nie tylko duże prędkości 
wirującego powietrza, ale również ogromna siła ssąca powstająca w osi wiru, gdzie 
gwałtownie spada ciśnienie. Siła ta jest w stanie wyrwać drzewa z korzeniami, porwać 
ludzi, auta, dachy budynków i przenieść je na odległość kilkudziesięciu metrów. Czas 
trwania tego zjawiska w danym miejscu wynosi od kilku sekund do kilku minut.  
W województwie przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo-
zachodniego (ponad 40% częstości). 

Wichury i inne wiatry mogą spowodować lokalne utrudnienia w przejezdności dróg 
oraz uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych. Miejscowe 
zagrożenia mogą stanowić linie energetyczne wysokich napięć 110 KV i 220 KV. 
 
SUSZE I UPAŁY 
 
SUSZA – długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem 
w stosunku do średnich wieloletnich wartości. 
 
Wyróżnia się następujące kategorie suszy: 

� susza atmosferyczna – występuje gdy przez co najmniej 20 kolejnych dni nie 
występują opady deszczu, definiowana jest zwykle przez porównanie wysokości 
opadów w danym momencie do średnich wieloletnich opadów w tym miejscu 
dlatego też definicja suszy jest odmienna dla każdego regionu, 

� susza glebowa (rolnicza) – niedobór wody w glebie, będący następstwem 
przedłużającej się suszy atmosferycznej, 

� susza hydrologiczna – straty w zapasach wody w głębszych warstwach gleby, 
spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów, objawia się 
zmniejszeniem odpływu wód gruntowych do wód powierzchniowych  
i zmniejszeniem przepływu wody w rzekach (tzw. niżówki w rzekach). 

� susza hydrogeologiczna - (gruntowa) powstaje w wyniku wystąpienia trzech 
wymienionych kategorii suszy. W wyniku spadku wielkości opadów 
atmosferycznych następuje spadek poziomu wód powierzchniowych, a następnie 
następuje obniżenie zwierciadła wód podziemnych. 

 
Susza rolnicza. 
 
Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym 
sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września danego roku, 
klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych 
gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. O wystąpieniu suszy 
decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. W Systemie 
Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą 
klimatycznego bilansu wodnego (KBW). KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem 
atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Instytut Uprawy, Nawożenia  
i Gleboznawstwa w Puławach prowadzi stały monitoring suszy szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie internetowej (www.susza.iung.pulawy.pl). 



11 
 

 
 
Środkowo-zachodnia i południowa część województwa należy do obszarów  

o najniższych opadach atmosferycznych w Polsce, sięgających miejscami poniżej 
500 mm. Związane jest z tym zjawisko „stepowienia” obszaru i odczuwalny niedobór 
wody, zwłaszcza w rolnictwie. Wyższe opady notowane są w części północno-
zachodniej (powyżej 575 mm) i wschodniej (ponad 600 mm). Minimum opadów 
występuje w lutym, a maksimum – w lipcu i sierpniu. Zdefiniowane zagrożenie ma 
bardzo duży wpływ na produkcję rolną i stwarza zagrożenie  pożarowe lasów i innych 
obiektów przemysłowych. 

Bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne wykazują stosunki termiczne. Średnie 
roczne temperatury wahają się od 7,0°C na wschodzie do 8,1°C na zachodzie 
województwa. Wysoko wyniesiona wschodnia część województwa charakteryzuje się 
bardziej surowymi warunkami klimatycznymi. Wyraża się to między innymi 
występowaniem najmniejszej liczby dni gorących, najniższych średnich temperatur 
miesięcy zimowych i jesiennych, największych amplitud temperatur, największej liczby 
dni z pokrywą, także najkrótszym okresem wegetacyjnym. 
 
 
 
 
OSUWISKA 
 
OSUWISKA  są wywołane przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, 
powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody 
lub działalnością człowieka. Jest to rodzaj ruchów masowych, polegających  
na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni 
poślizgu. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie 
częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. 

Osuwiska są zjawiskiem ciągłym. Należą do najbardziej rozpowszechnionych 
zagrożeń geodynamicznych, często mających cechy klęski żywiołowej. Cykliczność 
występowania powierzchniowych ruchów masowych jest silnie związana z klimatem  
a zwłaszcza z opadami atmosferycznymi. Szczególnie da się to zauważyć w trakcie 
„mokrych” lat lub gwałtownego topnienia pokrywy lodowej. 
     Do najgroźniejszych należą letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudziesięciodniowe 
opady rozlewne, obejmujące duże powierzchnie, nieraz niemal wszystkich karpackich 
dopływów Wisły. 
 
 
 
POŻARY  
 
POŻAR – niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów organicznych jak  
i nie organicznych. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie 
spalania) jest istnienie tzw. trójkąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego 
podtrzymania. 
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Przyczyny powstawania pożaru: 
 

� nieprzestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
� nieostrożność ludzi przy: posługiwaniu się ogniem otwartym i substancjami 

łatwopalnymi oraz biwakowaniu i prowadzeniu prac w pobliżu lasu, w tym 
wypalanie pozostałości roślin na polach; 

� nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych; 
� podpalenia umyślne, w tym akty terroru; 
� samozapalenie (biologiczne, chemiczne); 
� wady urządzeń instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt 

oświetlenia;  
� używanie prowizorycznych urządzeń grzewczych, szczególnie w okresie, kiedy 

występują niskie temperatury powietrza; 
� wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe, gazowe i stałe; 
� wyładowania atmosferyczne; 
� elektryczność statyczna; 
� jako następstwa miejscowych zagrożeń; 

 
 

Głównymi czynnikami wpływającymi na ciągłe rozszerzanie się katalogu zagrożeń 
pożarowych są postępująca urbanizacja, rozwój gospodarczy i społeczny, lokowanie 
potężnych inwestycji krajowych i zagranicznych na terenie naszego regionu, 
rozwijająca się turystyka, działania zmierzające do zachowania i racjonalnego 
użytkowania środowiska oraz zmiany klimatyczne powodujące nasilenie występowania 
katastrof naturalnych. Istotnym elementem jest również położenie geograficzne 
województwa kujawsko – pomorskiego na przecięciu głównych arterii tranzytowych na 
osi wschód – zachód i północ – południe. 

Obszar województwa jest na ogół krainą równinną o średniej wyniosłości ok. 80 – 90 
m n.p.m. Na terenie województwa znajdują się dwa zwarte kompleksy leśne: Bory 
Tucholskie oraz Puszcza Bydgoska. Część regionu pokryta jest dużymi kompleksami 
leśnymi o powierzchni ok. 420 tys. 297 ha należącymi do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu. Obszary leśne zajmują 23 % powierzchni województwa. 
Największym skupiskiem leśnym jest Park Narodowy Bory Tucholskie – ponad 65 tys. 
ha. Lasy kujawsko – pomorskie w większości należą do silnie zagrożonych przez 
pożary. Dotyczy to głównie lasów wokół dużych aglomeracji miejskich Bydgoszczy, 
Torunia i Włocławka, co ma wyraźny związek ze wzrastającą penetracją tych terenów 
przez ludność. W ciągu jednego roku odnotowuje się średnio 300 pożarów lasów, 
pomimo dobrze rozwiniętego przez Lasy Państwowe systemu ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
EPIDEMIE 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi, EPIDEMIA  to „wystąpienie na danym obszarze zakażeń 
lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym 
okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”. 
Epidemia może objąć obszar całego województwa. Jej skutki dotkną szczególnie 
dużych skupisk ludzi. Chorobami zakaźnymi, które mogą wystąpić w województwie są: 
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wąglik, błonica, krztusiec, cholera, dżuma, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, ospa, 
gorączka krwotoczna, tężec, gronkowiec. 
Epidemie mogą rozwinąć się w wyniku skażenia wody pitnej w ujęciach wodnych, 
kąpieliskach morskich i śródlądowych oraz w wyniku skażenia artykułów rolno- 
spożywczych. 
Ruch turystyczny krajowy i międzynarodowy stwarza możliwość przenoszenia bakterii, 
wirusów i toksyn na obszar województwa. 

Za choroby zakaźne uważa się zespoły objawów chorobowych występujące                       
w organizmach żywych, wywołane przez drobnoustroje komórkowe, zewnętrzne                        
i wewnętrzne pasożyty człowieka, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub 
wytwarzane przez te czynniki biologiczne produkty toksyczne. Poza typowymi 
chorobami zakaźnymi bakterie, wirusy, pasożyty lub priony odgrywają często kluczową 
rolę w łańcuchu przyczynowym chorób demielinizacyjnych, zwyrodnieniowych, 
autoimmunologicznych i nowotworowych uznawanych do niedawna za choroby 
typowo nieinfekcyjne.  

W województwie kujawsko-pomorskim podobnie jak w całym kraju utrzymuje się 
względnie korzystna sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. 
Istniejący system nadzoru nad HIV/AIDS w ostatnich latach dostarcza coraz mniej 
kluczowych informacji dotyczących aktualnych dróg szerzenia się wirusa w populacji. 
Brak takich informacji znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnych działań 
epidemiologicznych ograniczających szerzenie się zakażeń. 

Województwo kujawsko-pomorskie od wielu lat należy do grupy województw  
o najwyższej zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby typu B. Najwięcej 
zachorowań odnotowuje się w grupie starszej młodzieży i osób w średnim wieku. 
Zdecydowanie wyższa zapadalność występuje w grupie mężczyzn niż kobiet oraz 
znacząco jest ona wyższa w miastach niż na wsi. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi poważny problem epidemiologiczny. 
Jest to choroba, której początek w ponad 50% przypadków bywa bezobjawowy. Często 
przyjmuje ona postać przewlekłą, prowadzącą do marskości wątroby. Stanowi również 
poważny czynnik ryzyka raka pierwotnego wątroby. Brak możliwości czynnego 
uodpornienia przeciw wzw C sprawia, że zapadalność na tę chorobę jest ważnym 
wskaźnikiem niedostatecznego poziomu sterylizacji i higieny szpitalnej oraz 
ryzykownych zachowań osób uzależnionych od środków odurzających. 
 
 
 
EPIZOOTIE   
 
EPIZOOTIA  - to występowanie zachorowań na chorobę zakaźną, wśród zwierząt  
na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji 
danych. Choroby zwierząt ze względu na czynnik etiologiczny dzielimy na choroby 
zakaźne i choroby niezakaźne. Choroba zakaźna – wywołana przez biologiczne 
czynniki chorobotwórcze choroba zwierząt, która ze względu na sposób powstawania 
lub szerzenia się stanowi  zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku 
zwierząt wodnych – bezobjawowe lub objawowe zakażenie biologicznym czynnikiem 
chorobotwórczym. Podział chorób zakaźnych ze względu na etiologię: choroby 
bakteryjne, wirusowe, grzybice, riketsjozy, choroby prionowe (zakaźne encefalopatie 
gąbczaste TSE). 

Województwo kujawsko-pomorskie należy do czołówki krajowej w produkcji 
żywca, zwłaszcza trzody chlewnej. Aby zapobiec wyginięciu zagrożonych gatunków 
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zwierząt wprowadza się wszelkiego rodzaju ochronę prawną.  
W województwie kujawsko-pomorskim jest około 300 gatunków zwierząt chronionych.  
 
 
 
EPIFITOZY 
 
EPIFITOZA to każde masowe występowanie na określonym terenie i w określonym 
czasie zachorowań roślin. Epifitozy roślin charakteryzują się opanowaniem przez 
określoną chorobę znacznej części masy tkankowej rośliny gospodarza, występującej w 
skupieniach na określonym obszarze. Choroby roślin mogą być powodowane przez 
czynniki nieinfekcyjne: atmosferyczne (opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek 
światła, wilgotność powietrza, zanieczyszczenie środowiska) oraz glebowe (niedobór 
lub nadmiar składników pokarmowych, zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub 
brak wody, struktura gleby) a ponadto czynniki infekcyjne: wirusy i wiroidy, 
fitoplazmy, bakterie, grzyby i pasożyty. 

Mocno rozwinięte rolnictwo naszego regionu powoduje również zwiększenie ilości 
zagrożeń występujących na terenach rolnych. Z pewnością rozwój rolnictwa  
i technologii temu towarzyszących nie niesie za sobą w większości przypadków 
powstawania nowego rodzaju zagrożeń, to należy stwierdzić, że zdecydowanie wzrasta 
ilość już istniejących.  

Duża różnorodność biologiczna województwa kujawsko-pomorskiego przejawia się 
w wielu naturalnych fitocenoz leśnych,  wodnych, szuwarowych i torfowiskowych,  
a także obecnością dużej liczby zbiorowisk półnaturalnych i antropogenicznych. 
Badania i obserwacje fitosocjologiczne wykazały, że na obszarze występuje ponad 200 
zespołów roślinnych. Pod wpływem antropopresji z każdym rokiem znikają niektóre 
gatunki roślin, zwłaszcza leśne, torfowiskowe i wodne, w związku z tym ogólna liczba 
gatunków roślinnie ulega wyraźnym zmianom.  

 
 
SKAŻENIA CHEMICZNE 
 
SKAŻENIE CHEMICZNE  to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała 
ludzkiego, przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może być 
spowodowane celowo na przykład poprzez stosowanie bojowych środków trujących, 
przypadkowo – na skutek katastrofy lub być stałym, niezamierzonym efektem 
niektórych procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych. 
 
PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA SKAŻENIA CHEMICZNEGO: 
 

� awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje 
chemiczne spowodowana błędem ludzkim; 

� błędem technicznym, brakiem nadzoru, wypadkiem; 
� rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczną substancją, 

nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą naturalną; 
� aktem terrorystycznym; 
� katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych 

spowodowana błędem ludzkim;  
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� nieprzestrzeganiem przepisów, występowaniem niekorzystnych warunków 
meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem dróg- 
nawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów lub taboru 
kolejowego, wadami torowiska; 

�  awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem 
inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału,  

� nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych. 
Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego występują zagrożenia związane  

z niebezpiecznymi środkami przemysłowymi takimi jak: chlor i amoniak. Zagrożenie 
stwarzają również nagromadzone w zakładach duże ilości różnego rodzaju paliw 
płynnych jak i gazu, które stanowią ważny element bezpieczeństwa energetycznego 
państwa.  

Magazynowanie znacznych ilości różnego rodzaju substancji niebezpiecznych  
w zbiornikach, kawernach czy instalacjach technologicznych może spowodować  
w wyniku jakiejkolwiek awarii poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi jak  
i spowodować zniszczenie życia biologicznego w zbiornikach wodnych. Przenikanie 
substancji szkodliwych do wód gruntowych lub gleby powoduje ich degradację. 
Zagrożenia tego typu występują wokół każdego, nawet średniej wielkości zakładu 
pracy, gospodarstwa hodowlanego, lub oczyszczalni ścieków. 
 
ZDARZENIA RADIACYJNE 
 
ZDARZENIEM RADIACYJNYM  określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza 
jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania 
jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami 
promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, 
stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania 
jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia 
pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności. 
 PRZYCZYNY I TYPY: 

� awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza teren obiektu 
spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeństwa, katastrofą naturalną, aktem 
terrorystycznym; 

� zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych; 
� podczas transportu -wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie przepisów 

prawa, występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych, złe 
zabezpieczenia techniczne; 

� nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów 
promieniotwórczych. 

 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
AWARIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  to nagłe zdarzenia spowodowane 
samoistnymi uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, 
oddziaływaniem czynników pogodowych – powodujące lokalnie zakłócenia  
w dostawach energii elektrycznej. 

Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej może powstać  
w szczególności w następstwie: 

� działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego; 
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� katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii 
technicznej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych, ustawy z dnia 18 
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.); 

� wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii 
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń 
w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym 
systemem elektroenergetycznym; 

� strajku lub niepokojów społecznych; 
� obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych 

wielkości. 
Braki w dostawie energii elektrycznej spowodują: 

� utrudnienia funkcjonowania m. in. placówek oświatowych, jednostek 
użyteczności publicznej i szpitali; 

� zakłócenia komunikacyjne: 
• zatrzymane pociągi; 
• zawieszone loty; 
• brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; 

� negatywny wpływ na wszystkie sektory działalności gospodarczej zależnej  
od dostępu do energii elektrycznej; 

� utrudnienia w wysokich blokach mieszkalnych 
• unieruchomione windy; 
• zakłócenia w sprzedaży artykułów w marketach; 
• unieruchomione kasy. 

 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH I GAZU 
 
AWARIA SIECI GAZOWEJ to rozszczelnienie gazociągu, uszkodzenie urządzeń  
w stacjach gazowych, którym towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie 
niebezpieczeństwa wybuchu oraz pożaru. Jest to zjawisko niespodziewane, które 
powoduje utratę technicznej sprawności urządzenia lub obiektu sieci gazowej 
stwarzając zagrożenie dla ludzi, mienia czy środowiska. 
PRZYCZYNY W ZAKŁÓCENIACH DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH 

� awarie ropociągów lub infrastruktury towarzyszącej (przepompownie itp.) na 
terenie kraju lub poza granicami kraju; 

� awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw; 
� zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie całego 

województwa lub w poszczególnych jego regionach spowodowane 
ograniczeniami importu paliw z zagranicy; 

� gwałtowny wzrost konsumpcji paliw; 
� awarie w systemie logistycznym paliw (rurociągi produktowe, magazyny  paliw) 

niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym terroryzm. 
Bezpieczny system funkcjonuje w oparciu o tzw. pierścienie (pierścieniowy układ 

gazociągów). Polski system w części północnej nie posiada połączeń pierścieniowych 
(jest zasilany jednostronnie), a istniejące magistrale mają zbyt niską moc przesyłową, 
by móc w pełni obsłużyć szczytowe okresy zapotrzebowania na gaz. Ponadto 
pojemność podziemnych magazynów gazu w Polsce jest niewystarczająca z punktu 
widzenia sezonowych wahań zapotrzebowania. Wszystko to sprawia, że awaria we 
„wrażliwym” rejonie kraju grozi odcięciem zasilania znacznej grupy odbiorców. 
Ryzyko takiej awarii jest umiarkowane. Spółki prowadzą bieżące prace remontowo-
konserwacyjne instalacji gazowych i rozbudowę systemu, co powinno  
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w wystarczającym stopniu minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. 
Ryzyko celowego uszkodzenia instalacji jest realne, lecz możliwość wystąpienia 
takiego zdarzenia jest trudna do oszacowania. 
 
KATASTROFY BUDOWLANE 
 
KATASTROFA BUDOWLANA  zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane definiowana jest jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
PRZYCZYNY:  

� błędy przy projektowaniu (np. błędnie przyjęty model pracy konstrukcji); 
� błędy w czasie wykonawstwa (np. realizacja niezgodna z dokumentacją 

techniczną); 
� nieodpowiednie warunki eksploatacji (np. zbyt duże obciążenie); 
� wypadki losowe.  

ZAGROŻENIA TOWARZYSZĄCE: 
� katastrofy obiektów masowych mogą spowodować olbrzymia ilość ofiar. 

ZAGROŻENIA WTÓRNE: 
� pożar powstający wskutek zapłonu lub wybuchy gazu; porażenie prądem 

elektrycznym; 
�  w zakładzie produkcyjnym także środki toksyczne wydostające się z 

uszkodzonych zbiorników i instalacji- jednym racjonalnym działaniem jest 
ewakuacji ocalałych. 

Do katastrof dochodzi zarówno podczas eksploatacji obiektów, jak i podczas 
budowy. W minionym roku najwięcej katastrof odnotowano w budownictwie 
mieszkaniowym - 42,8% spośród wszystkich zarejestrowanych wypadków. Warte 
uwagi jest to, że większość zgłoszonych katastrof budowlanych dotyczących np. 
obiektów mieszkalnych, wydarzyło się podczas użytkowania tych obiektów. Najwięcej 
odnotowanych awarii budowlanych, wydarzyło się na skutek zdarzeń losowych (m.in. 
wiatr, deszcz, śnieg, pożar, uderzenia pioruna). Niepokojące jest jednak to, że do 
katastrof doszło w wyniku błędów wykonawczych, a także z powodu nie zapewnienia 
odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych. 
 
PROTESTY SPOŁECZNE 
 
PROTESTY SPOŁECZNE, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą  
w konsekwencji przybrać formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie 
administracji, wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi gospodarki. 
Protest – pokojowe, symboliczne akty wyrażające sprzeciw lub odmienne stanowisko, 
wychodzące jednak poza prostą ekspresję werbalną, np.: publiczne przemówienia, 
petycje i listy otwarte, rezygnacja ze stanowisk, zwracanie odznaczeń. 

Zasięg i skala protestów w województwie będzie uzależniona od rodzaju roszczeń 
oraz od wielkości grupy organizującej protest. 

Skutki protestów w województwie mogą mieć wpływ na wszystkie działy życia 
publicznego. 
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TERRORYZM 
 
TERRORYZM  – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub 
własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej 
grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. 
Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one 
uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich 
zachowań 
Walkę z terroryzmem można podzielić na kilka rodzajów  : 
Pierwszy to bezpośrednia walka z terrorystami oraz organizacjami terrorystycznymi, 
zarówno w drodze działań ochronnych (wzmacnianie ochrony fizycznej i technicznej 
zagrożonych obiektów – np. budynków rządowych, lotnisk jak również osób), jak   
również ofensywnych – operacji policji lub sił militarnych wymierzonych  
w terrorystów, mających doprowadzić do aresztowania osób podejrzewanych o tego 
rodzaju przestępstwa, rozbicia ich struktur, udaremnienia zamachów terrorystycznych 
(np. odbicia zakładników). Są to działania bardzo szerokie i zróżnicowane, angażujące 
siły policyjne, wojskowe, służby specjalne, ratownicze i inne struktury państwowe. 
Drugim  jest likwidowanie przyczyn terroryzmu. Problemem jest trudność w określeniu 
przyczyn występowania zjawiska, gdyż ich wyjaśnienie zależy w dużej mierze  
od poglądów osób je tłumaczących – zwłaszcza że nie zawsze są to obiektywnie 
istniejące czynniki (niedemokratyczny system polityczny, kryzys gospodarczy, agresja 
zewnętrzna). Nierzadko są to po prostu radykalne przekonania samych terrorystów, 
wyznawane przez nich teorie spiskowe, a w niektórych przypadkach – zaburzenia 
psychiczne.  
Trzecim rodzajem walki z terroryzmem jest ograniczanie zdolności terrorystów  
do działania – między innymi poprzez ograniczanie możliwości ich finansowania, 
zaopatrywania w broń i materiały wybuchowe, propagandy i rekrutacji nowych 
członków. Z uwagi na względnie niewielkie zapotrzebowanie terrorystów na zasoby – 
w porównaniu np. z regularną armią – ten sposób także nie zawsze jest skuteczny. 
Czwartym sposobem jest oddziaływanie na intencje terrorystów – tak aby nie 
podejmowali oni ataków, mimo że są w stanie ich dokonać. Może się to odbywać 
poprzez ustępstwa (co może jednak zostać uznane za oznakę słabości i zachęcić ich do 
dalszych działań) albo zdecydowaną politykę antyterrorystyczną (co jednak może 
wywołać większą determinację terrorystów i sprzeciw opinii publicznej). Dlatego też 
nie istnieje jedno ogólnie uznane za skuteczne rozwiązanie problemu terroryzmu,  
a każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie. 
 

Województwo kujawsko-pomorskie nie jest obecnie pierwszoplanowym celem ataku 
dla terrorystów, jednak  ze względu na znaczne rozmieszczenie obiektów militarnych  
i ważnych struktur wojskowych dla obronności państwa a także udział przedstawicieli 
województwa w działalności na arenie międzynarodowej, np.: uczestnictwo  
w działaniach w Afganistanie, nie można w całości zignorować ryzyka ataku 
terrorystycznego na ludność/obiekty zlokalizowane w województwie lub 
obiekty/obywateli polskich za granicą. Ponadto w rejonach świata zagrożonych 
aktywnością terrorystyczną istnieje realne zagrożenie, że przypadkowym celem 
zamachów mogą stać się przebywający tam obywatele RP oraz polskie placówki 
dyplomatyczne.  
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CYBERTERRORYZM 
 
ATAKI CYBERNETYCZNE  stają się coraz bardziej powszechną metodą działania 
ponieważ: do przeprowadzania działań związanych z cyberatakiem jedynym 
potrzebnym narzędziem jest komputer; modus operandi tego typu działań to tworzenie 
wirusów, robaków komputerowych i tzw. „koni trojańskich”  
i przekazywanie ich docelowo w miejsce ataku, niszczenie serwerów, modyfikacja 
systemów IT oraz fałszowanie stron www. Cele ataków są bardzo szerokie – zagrożone 
są sieci komputerowe przedsiębiorstw i urzędów, a także komputery osób  prywatnych.  
 
 
Cyberterroryzmem określamy przestępstwo o charakterze terrorystycznym 
popełnione w cyberprzestrzeni. 
 
Wysoki poziom rozwoju technologicznego przyczynia się do poprawy zarządzania 
wieloma sferami życia politycznego, społecznego i gospodarczego, ale jednocześnie 
uzależnia państwo od sprawności i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. 
Atak na jeden z elementów systemu może zakłócić funkcjonowanie pozostałych („efekt 
domina”), ponieważ są one ściśle ze sobą powiązane. Najpoważniejszym źródłem 
zagrożeń dla sieci teleinformatycznych – obok niedoskonałości rozwiązań technicznych 
– są celowe działania.  
 
 
Mogą przyjmować formę: 
 

� zakłócenia działania systemów; 
� nieupoważnionego wprowadzania lub kopiowania danych; 
� łamania zabezpieczeń, co pozwala na przejęcie kontroli nad poszczególnymi 

elementami infrastruktury (np. na wypadek wojny). 
 
Celami ataków cyberterrorystycznych mogą być systemy zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie: 
 

� administracji państwowej; 
� bezpieczeństwa wewnętrznego; 
� obrony narodowej; 
� łączności i telekomunikacji; 
� zaopatrzenia w energię; 
� zaopatrzenia w wodę; 
� sieci finansowych; 
� ratownictwa. 

 
b) zagrożenia mające wpływ na sąsiednie województwa 

 
Głównymi zagrożeniami mogącymi mieć potencjalny wpływ na sąsiednie 
województwa są: 
 

� powodzie (rzeki przekraczające granice województwa tj. Wisła, Drwęca, Wda, 
Brda; Noteć) 



20 
 

� pożary wielkoobszarowe związane z występowaniem na północy województwa 
zwartych kompleksów leśnych; 

� skażenia chemiczne związane z awariami gazociągów lub ropociągów  
przebiegających przez teren województwa w części zachodniej, południowej  
i wschodniej; 

� zdarzenia radiacyjne; 
� protesty społeczne; 
� zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i paliw płynnych związane  

z ograniczeniem lub wstrzymaniem  przesyłu; 
�  epidemie, epifitozy, epizootie; 
� terroryzm i cyberterroryzm. 

 
c)  zagrożenia mające wpływ na cały kraj. 

 
Głównymi zagrożeniami mogącymi mieć potencjalny wpływ na 

� powodzie, rzeka Wisła; 
� terroryzm na ważne obiekty o charakterze militarnym;   
� zakłócenia w dostawach paliw płynnych i gazu przez województwo przebiegają 

tranzytowe ropociągi i gazociągi; 
� zakłócenia w dostawach energii elektrycznej; 
� protesty społeczne; 
� cyberterroryzm; 
� skażenia chemiczne; 
� epidemie; 
� epizootie; 
 
d) zagrożenia o charakterze transgranicznym 

 
� brak zagrożeń o charakterze transgranicznym 

 
2. Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń, w tym matryca oceny ryzyka 

wystąpienia zagrożeń. 
 
POWÓDŹ 
Dane historyczne 

W latach 1999 - 2010, kilkakrotnie w ciągu roku osiągane były i przekraczane stany 
ostrzegawcze i alarmowe, będące wynikiem rozwoju sytuacji hydrologicznej w górnym 
i środkowym odcinku rzeki (poza terenem województwa). Ponadto, na terenie 
województwa w latach 2002, 2006, 2009 i 2010, wystąpiły powodzie zatorowe.  

Miejsce wystąpienia - dolina rzeki Wisły, na odcinku od km 674,85 (zapora 
WŁOCŁAWEK) do km 859,00 (północna granica województwa), na długości 184,15 
km. 

Opis - rozwój stanów zagrożenia powodziowego występuje  
w przypadku wystąpienia przepływów wody w rzece Wiśle, przekraczających wielkość 
około 2.200 m3/s (stany ostrzegawcze). Natomiast stany alarmowe są osiągane  
w przypadku wystąpienia przepływów przekraczających wartość około 2.400 m3/s. 
Również w przypadku awaryjnej lub niekontrolowanej pracy na zbiorniku  
i hydroelektrowni WŁOCŁAWEK. Na rzece występuje zagrożenie powstawania 
zatorów lodowych zlokalizowanych w 14 miejscach. Rozwój stanów zagrożenia 
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powodziowego obserwowany jest na wodowskazach: Włocławek, Toruń, Fordon, 
Chełmno i Grudziądz. 
 Skutki - W wyniku rozwoju stanów zagrożeń powodziowych, najczęściej podtapiane 
i zalewane są tereny położone w naturalnej dolinie rzeki, niechronione obwałowaniami  
i tereny międzywałowe. Ten stan rzeczy dotuczy głównie użytków rolnych położonych 
na terenie gmin : Włocławek, Fabianki, Lubanie, Bobrowniki, Waganiec, Nieszawa, 
Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Czernikowo, Obrowo, Lubicz, Wielka 
Nieszawka, Zławieś Wielka, Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Chełmno, 
Unisław, Pruszcz, Świecie n/Wisłą, Dragacz, Nowe n/Wisłą, Warlubie, Grudziądz. 
Najpoważniejsze zagrożenie występuje dla miasta Torunia, gdzie podtapiane i zalewane 
są tereny ogrodów działkowych, osiedle domków jednorodzinnych oraz infrastruktura 
drogowa. 

W latach 1999 - 2010, kilkakrotnie w ciągu roku osiągane były i są przekraczane 
stany ostrzegawcze i alarmowe, będące wynikiem rozwoju sytuacji hydrologicznej  
w górnym i środkowym odcinku rzeki oraz będące wynikiem wystąpienia opadów 
atmosferycznych, przekraczających wartości średnich z wielolecia. 

Miejsce wystąpienia - dolina rzeki Noteci, na odcinku od jeziora Gopło do granicy 
zachodniej województwa na odcinku o łącznej długości 123,1 km. 

Opis - rozwój stanów zagrożenia powodziowego każdorazowo występuje  
w przypadku osiągnięcia i przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
zaobserwowanych na wodowskazach: Pakość, Nakło Zachód i Białośliwie. 

Skutki - W wyniku rozwoju stanów zagrożeń powodziowych, głównie podtapiane  
i zalewane są użytki zielone położone w naturalnej dolinie rzeki na terenie gmin: 
Pakość, Barcin, Łabiszyn, Szubin, Białe Błota, Nakło nad Notecią, Kcynia, Sicienko  
i Sadki. 
W latach 2001, 2003 i 2007, wystąpiły przekroczenia stanów ostrzegawczych  
i alarmowych, obserwowane na wodowskazach Elgiszewo i Brodnica, będące wynikiem 
rozwoju sytuacji hydrologicznej na terenie województwa warmińskiego.  

Miejsce wystąpienia - dolina rzeki Drwęcy, na odcinku od północnej granicy 
województwa do ujścia do rzeki Wisły, na długości 128 km. 

Opis – rozwój stanów zagrożenia powodziowego każdorazowo występuje  
w przypadku osiągnięcia i przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
zaobserwowanych na wodowskazach: Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica i Elgiszewo. 

Skutki - w wyniku rozwoju stanów zagrożeń powodziowych, głównie podtapiane  
i zalewane są użytki zielone położone w naturalnej dolinie rzeki na terenie gmin: 
Brzozie, Zbiczno, Grążawy, Brodnica, Bobrowo, Wąpielsk, Golub-Dobrzyń, Radomin, 
Lubicz, Ciechocin i Toruń. 
 
Ocena akceptacji ryzyka  
 
Powódź rzeczna (opadowa, roztopowa, spływ powierzchniowy wód )  

Wisła na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku 205, 3 km jest 
rzeką nizinną o nieuregulowanej linii brzegowej, zasilaną rzekami zlewni rzek: Brdy, 
Wdy, Drwęcy, Noteci, Zgłowiączki, Mątawy, Fryby i rz. Mień. Wody powierzchniowe 
zajmują obszar ok. 58 tys. ha (rzeki, jeziora, zbiorniki wodne). Istnieją warunki  
do w miarę dokładnego monitorowania rozwoju zagrożeń powodziowych oraz ich 
prognozowania. Dynamika wzrostu zagrożenia powodziowego oraz metody jego 
prognozowania pozwalają na podejmowanie działań wyprzedzających w zakresie 
ostrzegania ludności, zabezpieczenia urządzeń i obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej, ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, ochrony i zabezpieczenia 
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infrastruktury krytycznej. Należy doskonalić system monitorowania i prognozowania 
zjawisk pogodowych i hydrologicznych w oparciu o zintegrowane systemy 
automatyczne. 
 
Wnioski, spostrzeżenia, opinie 

Należy zwiększyć ilość technicznych urządzeń ochrony przed powodzią, 
utrzymywać istniejące urządzenia w stałej sprawności techniczno – eksploatacyjnej 
(bieżące konserwacje, remonty i roboty modernizacyjne), podjąć działania związane  
z rozbudową i utrzymaniem istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, 
stabilizować poziom zwierciadeł wody w jeziorach i budować niewielkie obiekty 
piętrzące na rowach i ciekach (program małej retencji) 
 
Powódź (spowodowana spływem powierzchniowym wód). 

Warunki eksploatacji zbiornika wodnego we Włocławku określa i monitoruje 
administrator (RZGW Warszawa) w zakresie posiadanych kompetencji, na podstawie 
instrukcji eksploatacyjnej zbiornika. W sytuacjach przepływu przez zbiornik fal 
powodziowych administrator zbiornika musi ściśle współpracować z podmiotem 
zarządzającym hydroelektrownią, tj. ENERGA Wytwarzanie S.A. w celu 
zoptymalizowania wielkości przepływu wody przez stopień. Należy odnotować 
możliwość wystąpienia konfliktów interesów gospodarczych, społecznych  
i technicznych dwóch wymienionych administratorów. Konieczne jest systematyczne 
monitorowanie stanu technicznego zapory, z wykorzystaniem systemów automatyki 
przemysłowej, zabezpieczanie nakładów finansowych na planowe i nieplanowe 
remonty, naprawy i inwestycje. Niezbędne jest kontynuowanie rozbudowy systemu 
alarmowania mieszkańców obszarów zlokalizowanych wzdłuż brzegów Wisły 
bezpośrednio w rejonie zapory oraz na odcinku Wisły od zapory do Bydgoszczy. 
 
Wnioski spostrzeżenia opinie 

Opracowanie szczegółowego scenariusza dla zagrożenia utrudnia fakt 
funkcjonowania w przestrzeni publicznej wielu wykluczających się opinii i ekspertyz  
na temat zagrożenia generowanego przez stopień wodny we Włocławku, scenariuszy 
zniszczenia zapory oraz wynikających z nich skutków. Dla celów planistycznych 
przyjęto w tych warunkach zagrożenie adekwatne dla przepływu na stopniu wodnym  
w granicach 9000 m3/s (woda stuletnia dla profilu Wisły we Włocławku) w przypadku 
katastrofy obiektu hydroelektrowni (jego przesunięcia, poślizgu). W przypadku 
zniszczenia zapory ziemnej stopnia wodnego brak oficjalnych symulacji zagrożenia  
i jego skutków. Należy przyjąć, że w najbardziej niekorzystnych warunkach,  
tj. gwałtownym powiększaniu się wyrwy w zaporze ziemnej może nastąpić 
przekroczenie przepustowości koryta rzeki Wisły poniżej stopnia, co może skutkować 
ofiarami śmiertelnymi i dużymi szkodami materialnymi na odcinku doliny poniżej 
Włocławka.  
 
Powódź zatorowa 
 

Rozwój i eskalacja zagrożenia i jego skutków zależna od parametrów 
obserwowalnych i prognozowalnych. Możliwe podjęcie działań zapobiegawczych 
(konserwacja, naprawa, utrzymywanie bieżącej sprawności urządzeń i infrastruktury). 
Dynamika wzrostu zagrożenia powodziowego oraz metody jego prognozowania 
pozwalają na podejmowanie działań wyprzedzających w zakresie ostrzegania ludności, 



23 
 

zabezpieczenia urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej, ewakuacji ludzi, 
zwierząt i mienia, ochrony i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. 

 
Wnioski spostrzeżenia opinie 

Należy utrzymywać istniejące urządzenia w stałej sprawności techniczno – 
eksploatacyjnej (bieżące konserwacje, remonty i roboty modernizacyjne), realizować 
działania związane z pogłębianiem i regulacją koryt rzek i bagrowaniem rowów 
melioracyjnych, regulacją poziomu wody w jeziorach i budować niewielkie obiekty 
piętrzące na rowach i ciekach (program małej retencji) 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopodo
bieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

  POWÓDŹ 

Powódź rzeczna 
prawdo 
podobne  

średnie  średnie tolerowane 

Powódź (spowodowana 
spływem 

powierzchniowym wód). 
rzadkie  duże średnie akceptowane 

Powódź zatorowa 
 

możliwe  średnie  średnie akceptowane 
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Rys. 3. Mapa znaczących powodzi historycznych  w woj. kujawsko-pomorskim. 
 

SILNE MROZY / INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 
 
ZJAWISKO  KRYTERIA SKUTKI 
         

       
   
   Silny mróz 

 
-25°C < Tmin ≤ -20°C 

Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, 
zamarznięcia. 

-30°C < Tmin ≤ -25°C 
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, 
odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji  
i urządzeń hydrotechnicznych. 

Tmin ≤ -30°C 

Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko 
wychłodzenia organizmów, odmrożenia, 
zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń 
hydrotechnicznych; zagrożenie życia. 
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ZJAWISKO       KRYTERIA SKUTKI 
    
 
 
         

      
 
   Intensywne 
opady  śniegu 
 
 
 
 

Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm 
w czasie do 12 godzin 10 cm ≤ E < 15 cm lub 
przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm  
w czasie do 24 godzin 15 cm ≤ E ≤ 20 cm lub 
przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem 
zimowym powyżej 5 cm w 
czasie do 24 godzin E > 5 cm/24godz. 

Utrudnienia komunikacyjne, 
śliskość na drogach. 

 

Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm w 
czasie do 24 godzin na obszarach położonych 
poniżej 600 m n.p.m. 20 cm < E ≤ 30 cm lub 
przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 50 cm  
w czasie do 24 godzin na 
obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. 20 
cm < E ≤ 50 cm 

Utrudnienia komunikacyjne; 
nieprzejezdność dróg 

lokalnych. 

 
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w 
czasie do 24 godzin na 
 
 

Duże trudności 
komunikacyjne, 

nieprzejezdność dróg; 
uszkodzenia 

 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

SILNE 
MROZY / 
INTENSYWNE 
OPADY ŚNIEGU 

 

Stan zagrożenia lub 
alarmu meteorologicznego  

spowodowany 
występowaniem silnych 
mrozów, intensywnych 
opadów śniegu, opadów 

marznących powodujących 
gołoledź, oblodzeń 

nawierzchni, zawiei  lub 
zamieci śnieżnej. 

 

prawdopo 
dobne 

średnie średnie akceptowane 

 
 
 
 
Ocena akceptacji ryzyka  
 

Wojewoda nie ma możliwości bezpośredniego przeciwdziałania zagrożeniu. 
Działania wojewody mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków  
i zachowanie ciągłości działania kluczowych systemów infrastruktury krytycznej  
na terenie województwa. Akceptowalne są aktualne rozwiązania i przypisane im siły  
i środki oraz działania monitorujące. 
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HURAGANY 
 
ZJAWISKO KRYTERIA SKUTKI 
         
       
   

 
 
Silny wiatr 

 
Vśr > 15 m/s 
Lub V > 20 m/s 
Vśr - średnia prędkość wiatru 
V - prędkość wiatru w 
porywach 

Uszkodzenia budynków, dachów, szkody 
w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, 
utrudnienia komunikacyjne. 

Vśr > 20 m/s lub 
V > 25 m/s Vśr - średnia 
prędkość wiatru 
V - prędkość wiatru w 
porywach 

Uszkodzenia budynków, dachów,   
łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami, 
utrudnienia w komunikacji, uszkodzenia 
linii napowietrznych. 

Vśr > 25 m/s lub 
V > 35 m/s Vśr - średnia 
prędkość wiatru V - prędkość 
wiatru w porywach 

Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów, 
niszczenie linii napowietrznych, duże 
szkody w drzewostanie, znaczne 
utrudnienia 
w komunikacji, zagrożenie życia. 

 
Skutki huraganu mogą wystąpić na obszarze całego województwa, kilku powiatów 
lub jednej gminy i dotyczą: 

�   zerwania linii wysokiego napięcia i powstania przerw w dostawach energii 
elektrycznej; 

�   powstania wiatrołomów na drogach i zablokowywania jezdni; 
�   wpychania wody morskiej do ujść rzek, podniesienia się poziomu wody 

i wystąpienia groźby powodzi, masowych uszkodzeń konstrukcji budynków; 
�   ofiar wśród ludności w wyniku przygniecenia przez walące się drzewa, 

uszkodzone elementy konstrukcji budynków i elementy reklam; 
�   przerw w kursowaniu pociągów z powodu uszkodzenia trakcji elektrycznej 

i zablokowania torów; 
�   zniszczeń zadaszeń na obiektach stanowiących dobra kultury; 
�   strat w rolnictwie; 
�   awarii w zakładach przemysłowych, połączonej z uwolnieniem niebezpiecznych 

substancji; 
�   katastrof komunikacyjnych; 
�   pierwszy stopień zagrożenia istnieje już w przypadku silnego sztormu,  
�   drugi stopień zagrożenia występuje wtedy, kiedy silny sztorm rozwija się  

w huragan. 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

HURAGANY 

Stan zagrożenia lub 
alarmu meteorologicznego  

spowodowany 
występowaniem silnego  

wiatru , którego działanie 
wyrządza masowe szkody.   

prawdopo- 
-dobne 

średnie średnie akceptowane 
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Ocena akceptacji ryzyka  
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi żyjących w obszarze zagrożenia 

huraganami jest system wczesnego ostrzegania, zorganizowany przez służbę 
meteorologiczną. Analiza dostępnych informacji pozwala na ogłaszanie alarmu  
o zagrożeniu na co najmniej dobę przed huraganem, dając tym samym czas  
na zabezpieczenie domów i ewakuację z zagrożonego terenu. Akceptowalne są aktualne 
rozwiązania i przypisane im siły i środki oraz działania monitorujące. 
 
 
SUSZE I UPAŁY 
 

Zjawisko 
   stopień 
zagrożenia 

 
Kryteria 

 
 

 
Skutki 

 

         
 
 
 

 
 

upały 
 

1
1 

  

Tmax ≥ 30°C i czas 
trwania zjawiska 2 

lub 3 dni na 
przeważającym 

obszarze 

Ryzyko udaru słonecznego, uszkodzenia 
asfaltowych nawierzchni dróg, wzrost 

zagrożenia pożarowego. 

 2  

Tmax ≥ 30°C i 
czas trwania 

zjawiska 4 lub 5 
dni na 

przeważającym 
obszarze 

Duże ryzyko udaru słonecznego, 
zagrożenie życia, uszkodzenia 

asfaltowych nawierzchni dróg, duże 
zagrożenie pożarowe. 

  3 

Tmax ≥ 30°C i 
czas trwania 

zjawiska >5 dni na 
przeważającym 

obszarze 

Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego, 
zagrożenie życia, uszkodzenia 

asfaltowych nawierzchni dróg, duże 
zagrożenie pożarowe. 

 
Jeśli w województwie, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma opadów, uznaje 

się, że nastąpił początek suszy atmosferycznej. Dalszy brak opadów powoduje suszę 
glebową, która wpływa niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet, jeśli w tym czasie opady 
są minimalne, efekty suszy glebowej mogą zostać złagodzone, lecz mimo to susza może 
przejść w stan suszy hydrologicznej.  

Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza 
hydrologiczna, której efektem jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie się poziomu 
wód powierzchniowych i podziemnych) trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, 
bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów 
deszczu i śniegu. Rozpatrując zjawisko suszy w kategoriach poza przyrodniczych, 
możemy mówić również o suszy społecznoekonomicznej. Brak wody w rzekach  
i obniżenie się poziomu wód gruntowych, będące skutkiem suszy, mają bardzo poważne 
konsekwencje dla całej gospodarki, szczególnie tych gałęzi przemysłu, które potrzebują 
większych ilości wody.   Konieczne jest uwzględnianie wystąpienia suszy w planach 
zarządzania kryzysowego, opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji.  

Jednym z ważnych elementów takiego planu jest rozwiązanie sposobów 
reglamentowania wody dla różnych stopni zagrożenia suszą. Nie ogranicza się jednak, 
nawet w czasie suszy, dostaw wody przeznaczonej na zaspokojenie bezpośrednich 
potrzeb ludzi oraz do gaszenia pożarów. Niekorzystnym efektem suszy jest wzrost 
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zagrożenia ekologicznego i pożarowego. Jeśli przy niskich stanach wody do rzek 
odprowadzane są niezmienione ilości ścieków, wzrasta znacznie ich stężenie.  

Susze spowodowane są długotrwałym ograniczeniem opadów. Różnią się  
od większości katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym 
momencie i mających szybki oraz gwałtowny przebieg. 
     Trudno określić dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się 
lub kończy. Jej konsekwencje w postaci kosztów są ogromne, a skutki porównywalne  
z innymi wielkimi zagrożeniami. 
    Wg danych statystycznych susze mogą wystąpić na obszarze całego województwa 
niezależnie od pory roku. 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

SUSZE I 
UPAŁY 

 

       Susza atmosferyczna 
prawdopo 
dobne 

średnie średnie tolerowane 

Susza hydrologiczna 
 

możliwe średnie średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka  
 
Susza atmosferyczna, hydrologiczna 
 

Aktualny sposób monitorowania oraz system prognozowania zjawisk 
meteorologicznych skutkujących wystąpieniem suszy atmosferycznej pozwalają  
na podejmowanie działań o charakterze zapobiegawczym we wszystkich zagrożonych 
obszarach funkcjonowania państwa. W związku z postępującymi zmianami 
klimatycznymi należy na poziomie administracji publicznej promować, nakazywać  
i egzekwować wprowadzanie rozwiązań i technologii służących magazynowaniu wody 
oraz ograniczających jej zużycie oraz wprowadzających jej wyraźny podział na wodę 
do celów technologicznych i do celów spożywczo-sanitarnych, przy jednoczesnym 
zwiększaniu liczby alternatywnych ujęć wody. W rolnictwie należy administracyjnymi 
metodami egzekwować obowiązki i zadania spółek wodnych oraz innych podmiotów 
odpowiedzialnych za budowę, eksploatację i konserwację systemów melioracji. 
 
 
 
Wnioski spostrzeżenia opinie 

Promowane powinny być rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
skutkujące tworzeniem zbiorników wód powierzchniowych i głębinowych, w tym 
zalewów i zbiorników retencyjnych w systemie kaskadowym na dużych rzekach, 
jeziorach i stawach powstałych na terenach poprodukcyjnych (np. w wyrobiskach 
kopalni odkrywkowych), w rolnictwie systemy sztucznego nawadniania upraw 
polowych. W gospodarstwach domowych promowane powinny być i dodatkowo 
wspierane systemem zachęt formalno-finansowych rozwiązania optymalizujące zużycie 
wody (np. uruchamianie wypływu wody przez systemy sensoryczne) 
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OSUWISKA 
 
PRZYCZYNY 

� wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami lub roztopami; 
� podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności 

człowieka, np. przy budowie drogi; 
� nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę; 
� wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, 

eksplozjami; 
� trzęsienia ziemi. 

 
OBSZAR WYSTĘPOWANIA 

Osuwiska występują na terenie całej Polski. Ponad 95% osuwisk znajduje się  
na obszarze Karpat, gdzie fliszowa budowa geologiczna oraz deniwelacje terenu 
sprzyjają ich rozwojowi. Na podstawie dotychczasowych prac w ramach projektu 
System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) szacuje się, że w samych Karpatach 
liczba osuwisk może osiągać 50000-60000. Osuwiska zajmują często duże obszary, 
obejmując niekiedy 35% powierzchni gmin. W Karpatach notowanych jest również 
najwięcej szkód spowodowanych przez ruchy masowe.  

W Polsce pozakarpackiej osuwiska najczęściej występują na klifowym wybrzeżu 
Bałtyku, w pasie nizin Polski północnej i środkowej, w pasie wyżyn Polski środkowej 
oraz w Sudetach. Osuwiska i obrywy klifowe wzdłuż linii brzegowej Bałtyku tworzą się 
na stromych zboczach, które są erodowane przez wodę morską.  

W pasie nizin Polski północnej i środkowej osuwiska powstają przede wszystkim na 
zboczach dużych dolin rzecznych: Wisły, Warty, Narwi, Bugu, Noteci, Skrwy i innych 
większych dopływów Wisły i Odry. Najbardziej zagrożone odcinki w dolinie Wisły  
to skarpy wiślane: w Warszawie, na odcinkach Wyszogród-Płock, Dobrzyń- 
Włocławek, Toruń-Bydgoszcz. Dużo osuwisk znajduje się w pasie wyżyn Polski 
środkowej, głownie na zboczach doliny Wisły w okolicach Tarnobrzegu i Sandomierza.  

Ruchy masowe występują również na obszarach pokrytych miąższowymi osadami 
lessu (okolice Kazimierza Dolnego, Puław, Krasiczyna). Osuwiska rozpoznane zostały 
ponadto w Sudetach, gdzie jednak nie mają charakteru powszechnego. Stosunkowo 
niewielka liczba znanych osuwisk na tym obszarze związana jest z obecnością skał 
magmowych i metamorficznych, które cechują się małą podatnością osuwiskową. 
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   Rys. 4. Mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów                    

masowych w województwie kujawsko-pomorskim.  
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

OSUWISKA 
 

Osuwiska, obrywy, 
osypiska. 

 
   możliwe   małe średnie akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka  
 

Aktualny stan prawny zabezpiecza warunki do podejmowania przez administrację 
publiczną skutecznych działań w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji ruchów 
masowych ziemi oraz ich potencjalnego wpływu na możliwość realizacji przedsięwzięć 
w zakresie zagospodarowania przestrzennego i bezpieczeństwa ludności. 
 
POŻARY  
 

Na terenie województwa mogą wystąpić pożary w: zakładach pracy, szpitalach, 
domach opieki społecznej, domach dziecka, żłobkach, obiektach mieszkalnych, 
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teatrach, operach, kinach, filharmoniach, hipermarketach, lasach, parkach, uprawach, 
obiektach administracji publicznej, placówkach oświatowych (szkoły, uczelnie, 
internaty, akademiki); obiektach, w których stosuje się, magazynuje lub przerabia 
materiały niebezpieczne, w środkach komunikacji, samolotach, statkach, autobusach, 
pociągach i innych pojazdach. 

Zagrożenie pożarowe wzrasta w okresie, kiedy występują upały i susze. Ponadto, 
kiedy panują niskie temperatury, zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło, które jest 
czasami wytwarzane niezgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej. 

Pożary lasów są jednym z największych zagrożeń dla lasów. Jest to czynnik 
zakłócający w sposób drastyczny procesy życiowe ekosystemów. W przypadku, kiedy 
zasięgiem pożarów objęte są znaczne powierzchnie – pożary uznaje się za klęski 
ekologiczne. 
Szczególna waga zagrożenia, jakim są pożary lasów wynika z faktu, że lasy polskie 
zaliczają się do najbardziej palnych lasów Europy Środkowej. Jest to skutek między 
innymi dużego udziału siedlisk borowych oraz dominacja sosny w składzie 
gatunkowym, a także wiek drzewostanów. 

Najbardziej palne są lasy do 40 roku życia stanowiące blisko 29% powierzchni leśnej 
Lasów Państwowych. 
W skutek pożarów ponoszone są straty materialne, jednakże bez porównania największe 
są straty biocenotyczne, które według szacunków są około pięciokrotnie większe  
od strat materialnych. 

Powierzchnia lasów objęta ochroną prawną zajmuje w województwie kujawsko-
pomorskim 32,4 % powierzchni ogółem. System obszarów chronionych stanowi 8 
parków krajobrazowych, 31 obszarów chronionego krajobrazu, rezerwaty, użytki 
ekologiczne, pomniki przyrody i inne formy ochrony. Racjonalizacja naszego stosunku 
do przyrody wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, 
utrwalania i wzbogacania systemu ekologicznego regionu oraz szerzenia świadomości 
ekologicznej wśród mieszkańców. Lasy stanowią niezbędny element równowagi 
ekologicznej, gwarantującej różnorodność i ciągłość życia na naszej planecie. Lasy  
są również największym buforem przechwytującym zanieczyszczenia mające swoje 
źródło w ciągle rozwijającym się przemyśle, energetyce i motoryzacji. 
 

 
 

 
Rys. 5. Struktura siedlisk lasów państwowych w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2012r 
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Obszary leśne stwarzają największe zagrożenie powstawania wielkoobszarowych 
pożarów, które wpływają bezpośrednio na zachowanie równowagi ekosystemów oraz 
powodują potężne straty materialne. 

Lasy podzielone zostały na trzy kategorie zagrożenia pożarowego. 
Kategorie zagrożenia określane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405, Dz. U. Nr 82, poz. 405).  

Lasy województwa kujawsko – pomorskiego należą do jednych z najbardziej 
zagrożonych pożarami w Polsce. Prawie 90 % obszarów leśnych zostało 
zakwalifikowanych do I i II kategorii zagrożenia 
 
Zestawienie kategorii zagrożenia pożarowego lasów woj. kuj - pom.  
 

Lasy 

I kategoria 
zagrożenia 
pożarowego 

II kategoria 
zagrożenia 
pożarowego 

III kategoria 
zagrożenia 
pożarowego 

Razem 

Powierz - 
- chnia 

(ha) 

Procent
owo w 
stos. do 
całości 

Powierz- 
-chnia 
(ha) 

Procent
owo w 
stos. do 
całości 

Powierz- 
-chnia 
(ha) 

Procent
owo w 
stos. do 
całości 

Powierz  
- chnia 

(ha) 

Procen
towo 

w stos. 
do 

całości 

Lasy 
państwowe 

210 152 50,83% 135 896 32,87% 14 418 3,49% 360 
466 

87,18
%  

Lasy nie 
stanowiące 
własności 
skarbu 
państwa 

25 970 6,28% 25 440 6,15% 1 590 0,38% 53 000 
12,82
%  

Razem 236 122 57,11% 161 336 39,02% 16 008 3,87% 413 
466 

100,00
%  

 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

POŻARY 

wystąpienie pożarów 
przestrzennych : pożary 

duże i bardzo duże 
obszarów leśnych,  pól 

uprawnych i nieużytków  
oraz obszarów 

zurbanizowanych. 

możliwe średnie średnie  akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka  
 

Nadzór i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowych  budynków, obiektów budowlanych i terenów, zabezpieczenie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę , zabezpieczenie  dróg pożarowych,  a także 
przestrzeganie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz 
nadzór nad gospodarką leśną, w zasadniczy sposób zmniejszają ryzo powstania 
zagrożenia . Akceptowalne są aktualne rozwiązania i przypisane im siły i środki oraz 
działania monitorujące. 
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EPIDEMIE 
 
 Większość chorób zakaźnych ma charakter udzielający się, tzn. że czynnik zakaźny 
je wywołujący może przenosić się pośrednio lub bezpośrednio z zakażonego człowieka 
lub zwierzęcia na osoby zdrowe. Taka możliwość szerzenia się chorób zakaźnych może 
prowadzić do epidemii, czyli do pojawienia się w określonym czasie, na określonej 
przestrzeni, wyraźnie większej od oczekiwanej liczby zachorowań na daną chorobę. 
Proces epidemiczny jest procesem złożonym pod względem biologicznym, 
ekologicznym i społecznym, i należy go rozpatrywać pod kątem wzajemnych relacji 
trzech elementów: źródła zakażenia, drogi szerzenia się zakażenia oraz populacji 
wrażliwej na zakażenie. Wyeliminowanie któregokolwiek z tych elementów procesu 
epidemicznego prowadzi do likwidacji epidemii. 
 Najczęstszym źródłem zakażenia jest chory człowiek wydzielający zarazki  
do środowiska. Największe ich ilości są zazwyczaj wydalane w początkowym okresie 
choroby oraz w trakcie trwania jej pełnego obrazu klinicznego. Źródłem zakażenia 
może być również nosiciel, czyli osoba, w organizmie której bytują i namnażają się 
drobnoustroje chorobotwórcze, nie wywołując przy tym żadnych objawów 
chorobowych. Nosicielstwo może dotyczyć osób zdrowych, osób pozostających  
w okresie wylęgania choroby lub ozdrowieńców i może być krótkotrwałe lub 
przewlekłe. Trzecim, równie ważnym źródłem infekcji są zwierzęta przechodzące 
zakażenia objawowe, poronne lub bezobjawowe. Przeniesienie zarazków na człowieka 
może nastąpić pośrednio, bezpośrednio, bądź też w wyniku kontaktu z różnymi 
surowcami pochodzenia zwierzęcego. Rzadziej uznawane za pierwotne źródło choroby 
zakaźnej są takie czynniki jak gleba i woda. Stanowią one jednak rezerwuar wielu 
groźnych dla zdrowia i życia ludzkiego drobnoustrojów.  
 Pojęciem „drogi szerzenia się zakażenia” określa się sposób i mechanizmy 
przenoszenia zarazków ze źródła zakażenia na osobniki wrażliwe. Zależą one  
w głównej mierze od miejsca bytowania zarazka w ustroju, sposobu wydalania  
go do środowiska oraz od jego właściwości biologicznych. Głównymi drogami 
szerzenia się zakażenia są:  

� droga kontaktowa, inhalacyjna (powietrzno-kropelkowa);  
pokarmowa oraz wektorowa (żywi przenosiciele zarazków np. stawonogi). 
Trzecim podstawowym warunkiem zaistnienia epidemii jest obecność osób wrażliwych 
na zakażenie, czyli osób, których stan organizmu sprzyja rozwojowi w nim 
drobnoustrojów. Ich niski odsetek w populacji nie stwarza warunków do powstania 
epidemii nawet jeśli stopień zaraźliwości danej choroby jest bardzo wysoki. 
 Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych polega na jak najwcześniejszym 
podejmowaniu działań interwencyjnych w stosunku do opisanych wyżej elementów 
procesu epidemicznego. Źródła zakażenia eliminuje się poprzez wczesne wykrywanie 
oraz leczenie chorych i nosicieli zarazków.  
Drogi szerzenia się zakażenia przecina się stosując izolację i kwarantannę oraz 
przeprowadzając podstawowe zabiegi przeciwepidemiczne takie jak sanityzacja, 
dezynfekcja, sterylizacja, dezynsekcja i deratyzacja. Osoby wrażliwe na zakażenie 
obejmuje się „osłoną epidemiologiczną” stosując zabiegi uodporniania biernego  
i czynnego (szczepienia ochronne) lub wdrażając chemioterapię profilaktyczną. 
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Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

EPIDEMIE 

Wystąpienie na danym 
obszarze zachorowań na 

chorobę zakaźną w liczbie 
wskazującej na 

konieczność ogłoszenia 
stanu epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego. 
 

możliwe duże średnie tolerowane 

Wystąpienie epidemii 
choroby zakaźnej w tym 
samym czasie na różnych 
kontynentach (pandemii). 

 

możliwe duże średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka  
 
Bezpośrednie działania ratownicze oraz zabezpieczające realizowane są  zgodnie  
z przyjętymi wcześniej procedurami zawartymi w wojewódzkim planie zarządzania 
kryzysowego. Jednak dla zachowania prawidłowości procesu,  istnieje konieczność 
poprawy dotychczasowych rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych 
jednostek ochrony zdrowia oraz inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych, 
odpowiedzialnych za likwidację jednostek chorobowych, w zakresie zabezpieczającym 
przeprowadzanie przez te jednostki skutecznych działań tj. odpowiednie wyposażenie 
izolatoriów, środki ochrony osobistej, zabezpieczenie dekontaminacji oraz 
zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie gotowości do podjęcia takich 
działa 
 
EPIZOOTIE   
 
Choroby zakaźne zwierząt mogą występować na terenie całego województwa, 
szczególnie na terenach rolniczych, na których prowadzi się chów i hodowlę zwierząt 
gospodarskich. 
Świadome (bioterroryzm z wykorzystaniem prionów, bakterii i wirusów chorób 
odzwierzęcych) lub nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego powodujące 
zakażenie zwierząt , w tym nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej, brak 
nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta gospodarskie  
i nad skupiskami zwierząt wolno żyjących , błędy przy unieszkodliwianiu produktów 
pochodzenia zwierzęcego, brak weterynaryjnej kontroli granicznej nad sprowadzanym 
mięsem, żywymi zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami, 
przemyt zwierząt egzotycznych, zawleczenie choroby zakaźnej, migracja zarażonych 
dzikich zwierząt . 
Z uwagi na prowadzoną hodowlę trzody chlewnej, bydła, drobiu, owiec, zagrożenie 
może objąć obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków występuje  
w rejonach przyległych do rzeki Wisły i Noteci i może dotyczyć zarówno ptaków dziko 
żyjących jak hodowlanych 
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Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

 
  EPIZOOTIE  

 

Zagrożenie wystąpienia 
lub wystąpienie choroby 
zakaźnej zwierząt, typu: 
pryszczyca, BSE, ptasia 
grypa, wścieklizna na 

obszarze przekraczającym 
jeden powiat. 

 

możliwe średnie   średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Bezpośrednie działania ratownicze oraz zabezpieczające realizowane są  zgodnie  
z przyjętymi wcześniej procedurami zawartymi w wojewódzkim planie zarządzania 
kryzysowego. Jednak dla zachowania prawidłowości procesu,  istnieje konieczność 
poprawy dotychczasowych rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych 
jednostek ochrony zdrowia oraz inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych, 
odpowiedzialnych za likwidację jednostek chorobowych, w zakresie zabezpieczającym 
przeprowadzanie przez te jednostki skutecznych działań tj. odpowiednie wyposażenie 
izolatoriów, środki ochrony osobistej, zabezpieczenie  dekontaminacji oraz 
zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie gotowości do podjęcia takich 
działań.



36 
 

 

 
                                           Rys. 6. Mapa występowania gąbczastej encefalopatii bydła.  
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                                           Rys. 7. Mapa występowania wirusowej posocznicy krwotocznej
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              Rys. 8. Mapa występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków  
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EPIFITOZY 
 
Czynniki chorobotwórcze - wpływające na powstanie i rozwój zagrożenia nieinfekcyjne 
(choroba objawia się na dużym obszarze np. na terenie całej uprawy, sytuacja 
korzystniejsza z punktu widzenia likwidacji zagrożenia).  
Rodzaje: 
� atmosferyczne (opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek światła, 

wilgotność powietrza, zanieczyszczenie środowiska) 
� glebowe (niedobór lub nadmiar składników pokarmowych, zasolenie gleby, 

odczyn gleby, nadmiar lub brak wody, struktura gleby) 
Przykłady chorób wywołanych przez czynniki nieinfekcyjne: 

� zgorzel liści sercowych i  sucha zgnilizna korzeni buraka, sucha wierzchołkowa 
zgnilizna liści pomidora. 

� infekcyjne (choroba objawia się występowaniem tzw. placów. 
Wśród zdrowych roślin znajdują się obszary z chorymi roślinami, choroby wywołane 
czynnikami infekcyjnymi trudno się usuwa i rzadko się one cofają). Rodzaje: 

� wirusy i wiroidy; 
� fitoplazmy; 
� bakterie; 
� grzyby; 
� pasożytnicze choroby nasienne. 

Przykłady chorób wywołanych przez czynniki infekcyjne wirozy (liczne dot. upraw 
warzywnych, sadowniczych), bakteriozy; wirusy mogą zimować w: 

� nasionach; 
� bulwach; 
� cebulach; 
� roślinach wieloletnich; 
� ciałach owadów 

 
 
 

 
Rys. 9. Struktura użytków rolnych wg klas bonitacyjnych gleb w województwie  

kujawsko-pomorskim. 
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Rys. 10. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie 

kujawsko-pomorskim. 
Matryca oceny ryzyka 

 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

EPIFITOZY 
 

Wystąpienie masowych 
zachorowań roślin 

uprawnych na terenie 
województwa. 

 

możliwe średnie średnie akceptowane 

Wystąpienie masowych 
wielkoobszarowych 

zachorowań drzewostanu 
w lasach na terenie 

województwa. 
 

      
możliwe 

małe  średnie akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Nadzór i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 
roślin oraz produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków 
transportu, w zasadniczy sposób zmniejszają ryzo powstania zagrożenia .Aktualne 
rozwiązania i przypisane im siły  środki oraz działania monitorujące są akceptowalne
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                                             Rys. 11. Mapa zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego
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SKAŻENIA CHEMICZNE 
 
Zagrożenie od niebezpiecznych substancji chemicznych: 
na terenie powiatów i miast województwa zlokalizowanych jest zakładów12 zakładów, 
powodujące duże ryzyko powstania awarii przemysłowej oraz 7 stwarzających 
zwiększone ryzyko awarii.  
Potencjalne zagrożenie stwarzają ropociągi dalekosiężne przebiegające przez teren 
województwa: 

� Rurociąg „Pomorski” na odcinku 81 km Płock  - Gdańsk przebiegający przez 
tereny gmin: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo-
Pomorskie, Świecie n/Osą, Łasin ; 

� Rurociąg finalny Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec, na odcinku 185 km, 
przebiegający przez tereny gmin: Dobrzyń n./ Wisłą, Włocławek, Lubanie, 
Bądkowo, Koneck, Gniewkowo, Rojewo, Nowa Wieś Wielka, Złotniki 
Kujawskie, Barcin, Żnin, Janowiec Wielkopolski, Rejowiec (woj. 
wielkopolskie); 

� Rurociąg „Przyjaźni”  na odcinku 82,4 km Płock – Mchówek (woj. 
wielkopolskie) przebiegający przez tereny gmin: Lubień Kujawski, Chodecz, 
Izbica Kujawska, (punkt graniczny z woj. mazowieckim m. Mchówek); 

Na terenie województwa zlokalizowane są paliwowe bazy produkcyjno – 
magazynowe: 

� Baza w Nowej Wsi Wielkiej, przechowująca materiały pędne jak np.: benzyna, 
oleje napędowe i opałowe, etanol, itp. 

� w Zamku Bierzgłowskim gm. Łubianka, składujący w zbiornikach podziemnych 
materiały pędne jak benzyny,  

� Kawernowy podziemny magazyn gazu ziemnego Mogilno z siedzibą w Palędziu 
Dolnym, składujący w podziemnych komorach ok. 800 mln m3 gazu ziemnego 
(docelowo planowane jest 1,5 mld m3), 

� Zakład GASPOL S.A. w Starorypinie gm. Rypin, magazynujący w zbiornikach 
podziemnych gaz propan-butan w ilości ok. 2000 m3. 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego istnieje 12 zakładów zaliczonych 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do zakładów stwarzających duże 
ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej, oraz 7 zakładów stwarzających 
zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej.  
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Do grupy zakładów przemysłowych, które powodują duże ryzyko powstania 
poważnej awarii chemicznej należą ZDR: 
 

Lp Nazwa zakładu Adres Substancje  
w zakładzie 

Orientacyjna 
ilość w Mg 

1. 

Operator Logistyczny 
Paliw Płynnych Sp. z o.o.  
Baza Paliw nr 2 

86-060 Nowa Wieś 
Wielka 
ul. Przemysłowa 1 

Produkty destylacji ropy 
naftowej benzyna 
bezołowiowa olej 
opałowy  
olej napędowy, etanol 

 
245.608 

162 

2. 

Operator Logistyczny 
Paliw Płynnych Sp. 
z o.o.  Baza Paliw nr 11 
 w Zamku Bierzgłowskim 

87-152 Łubianka ul. 
Łukasiewicza 1  

Produkty destylacji ropy 
naftowej 
(olej napędowy, paliwo 
lotnicze, nafty specjalne) 

50.694 

3. 
Regionalne Centrum 
Dystrybucji LPG Barter 
S.A. 

85-757 Bydgoszcz 
ul. Portowa 8 

Skroplone gazy palne  
z LPG 
 

478,5 

4. 

BAŁTYK-GAZ 
Rozlewnia Gazu Płynnego 
Centrum Regionalne 
Północ Magazyn Gazu w 
Bydgoszczy 

85-461 Bydgoszcz 
ul. Ołowiana 11 

Skroplone gazy palne  
z LPG 
 

367,9 

5. 
Salinex sp. z o.o. Magazyn 
gazu płynnego w 
Piechcinie 

88-192 Piechcin 
gm. Barcin 

Gaz płynny LPG 1114 

6. GASPOL Sp. z o.o. 
Rozlewnia Gazu Płynnego 

87-500 Starorypin 
pow. Rypin 

Skroplone gazy palne  
z LPG 

878,5 

7. Zakłady Azotowe 
„ANWIL” SA 

87-800 Włocławek 
ul. Toruńska 222 

Amoniak 
Chlor 

Chlorek winylu 
Dichlorek etylenu 

Azotan amonu 
Tlen 

Olej opałowy 

17.147 
1100 
5227 
10800 
8950 
235 

21400 

8. Zakłady Chemiczne 
„NITROCHEM” S.A. 

85-825 Bydgoszcz, 
ul. Wojska 
Polskiego 65 A 

dinitrotoluen (DNT) 
materiały wybuchowe: 
trinitrotoluen, pentryt, 
heksogen, tetryl, oktogen 
 
toluen 
nitroza                              
kwas azotowy stężony 

700,0 
2398,5 

 

410,0 
1290,0 

235,0 

9. Mondi Świecie S.A. 
86-100 Świecie 
ul. Bydgoska 1 

Substancje niebezpieczne 
dla środowiska 
Produkty destylacji ropy 
naftowej; olej opałowy, 
olej napędowy 

13.392 
 

945,2 

10. 
Inowrocławskie Kopalnie 
Soli „SOLINO” i PMRiP 
„Góra” 

88-100 Inowrocław 
ul. Św. Ducha 26a 
miejscowość Góra 

paliwa      
ropa naftowa 

olej napędowy 
olej napędowy bazowy 

1.700.000 
3.500.000 
291.000 
624.750 

11. 

Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie oddział 
KPMG Mogilno 

88-314 Palędzie 
Dolne gm. Mogilno 

gaz ziemny 
metanol 

609.131 
120 

12. Salinex sp. z o.o. Magazyn 
gazu płynnego 

Szarlej 18 gm. 
Kruszwica pow. 
inowrocławski 

Gaz płynny LPG 464 
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Lp Nazwa zakładu Adres Substancje  
w zakładzie 

Orientacyjna 
ilość w Mg 

 
Do grupy zakładów przemysłowych, które powodują zwiększone ryzyko powstania 
poważnej awarii chemicznej należą ZZR: 
 
 
 

 
1. 

Zakłady Tłuszczowe 
„Kruszwica” S.A. 

88-150 Kruszwica 
ul. Niepodległości 
42 

Heksan 150 

 
2. 
 

OIL-GAZ GROUP sp. z 
o.o. 

 
Zdziersk 1a gm. 
Łabiszyn pow. 
żniński 

Propan butan 109,5 

3. 
 
 

CIECH Pianki sp. z o.o. 
85-825 Bydgoszcz 
ul. Wojska 
Polskiego 65 

Izocyn TDI 
Pianki PUR 

75 
252 

 
4. 

Eurogaz Jacek Pakulski 

87-400 Golub 
Dobrzyń 
miejscowość 
Białkowo 30 D  

Propan butan 60 

5. 
 
 

Nomet sp. z o.o. 
87-100 Toruń ul. 
Kanałowa 40-42 

Bezwodnik chromowy 
Cyjanek cynku 
Cyjanek miedzi 
Cyjanek sodu 

4,13 
0,075 
0,626 
1,091 

6. 
 

Tłocznia Gazu 
"Włocławek"; System 
Gazociągów 
Tranzytowych 
"EUROPOL GAZ" S.A. 

87-732 Lubanie 
miejscowość 
Gąbinek gm. 
Lubanie 

Gaz ziemny 60 

7. 

 
Wytwórnia kwasu 
Tetraftalowego Polskiego 
Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A. 
 

87-816 Włocławek, 
Krzywa Góra 13, 15, 
17 gm. Włocławek 

Paraksylen PX 14.442 

 
 
 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

SKAŻENIA 
 

CHEMICZNE 
 

Awaria w zakładach 
produkuj ących i 
magazynujących 

niebezpieczne substancje 
chemiczne. 

możliwe średnie średnie akceptowane 

Katastrofa podczas 
transportu 

niebezpiecznych substancji 
chemicznych (transport 

kołowy, transport 
kolejowy) 

możliwe duże średnie tolerowane 
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Awaria ruroci ągów 
transportowych 

prawdopod
obne 

średnie średnie akceptowane 

Nielegalne składowiska 
odpadów i miejsca 
utylizacji odpadów 

produkcyjnych.  
 

możliwe średnie średnie 
warunkowo 
tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Przestrzeganie reżimów technologicznych oraz procedur bezpieczeństwa procesów 
produkcyjnych, transportowych oraz w zakresie magazynowania i składowania 
toksycznych środków chemicznych ogranicza możliwość wystąpienia awarii o skutkach 
istotnych dla społeczeństwa, gospodarki, środowiska. Elementem podwyższonego 
ryzyka jest w tym przypadku czynnik ludzki, awaria lub uszkodzenie elementów 
systemu monitorujących i zabezpieczających. Niezbędne jest zachowanie reżimów  
i procedur użytkowania tych systemów, jako czynnika obniżającego do wartości 
tolerowanej możliwość wystąpienia awarii w zakładzie, a w przypadku wykrycia jej 
symptomów zagwarantuje szybką reakcję służb technicznych i ratowniczych  
w warunkach zagrożenia punktowego. 
 
ZDARZENIA RADIACYJNE  
 
Zagrożenie skażeniem promieniotwórczym na dużą skalę stanowią rozmieszczone  
na terytorium państw ościennych elektrownie jądrowe. Obecnie otacza nas 28 czynnych 
reaktorów jądrowych w Niemczech, Szwecji, Litwie, Rosji, Ukrainie, Czechach  
i Słowacji. - każdy o mocy powyżej 440 MW. Awaria jednego z nich może 
spowodować podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego na rozległych 
obszarach, które swoim zasięgiem obejmą również województwo kujawsko-pomorskie. 
 
 
 
 
 
 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

ZDARZENIA 
 

RADIACYJNE 
 

Zdarzenia radiacyjne, które 
zaistniało w jednostce 

organizacyjnej ( zasięg jego 
skutków nie przekracza 

granic jej terenu) 
 

rzadkie średnie średnie akceptowane 

Zdarzenie radiacyjne o 
zasięgu wojewódzkim, które 
powstało na terenie jednostki 
organizacyjnej albo poza  nią 

rzadkie średnie średnie akceptowane 
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w czasie prowadzenia prac w 
terenie lub podczas 

transportu materiałów 
jądrowych, źródeł 

promieniowania jonizującego, 
odpadów promieniotwórczych 
i wypalonego paliwa jądrowe. 

 
zdarzenie radiacyjne 

powodujące zagrożenie o 
zasięgu krajowym, które 

powstało na skutek awarii w 
państwach ościennych 

rzadkie średnie średnie akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ma jednostek organizacyjnych 
kategorii I i II prowadzących działalność z materiałami jądrowymi lub źródłami 
promieniotwórczymi. Przeprowadzana, przez PAA  bieżąca analiza sprawozdań  
z działalności jednostek wykorzystujących promieniowanie jonizujące, przesyłanych 
ewidencji źródeł i deklaracji ich przewozu, stanowi podstawowy element kontrolny, 
mający na celu wyeliminować ryzyko zdarzenia radiacyjnego  Natomiast, w przypadku 
wystąpienia takiego zdarzenia bezpośrednie działania ratownicze oraz zabezpieczające 
realizowane będą  zgodnie  z zakładowym planem postępowania awaryjnego oraz  
z  przyjętymi  procedurami zawartymi w Wojewódzkim planie postępowania 
awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych a także zgodnie z procedurami WPZK. 
Akceptowalne są aktualne rozwiązania i przypisane im siły i środki oraz działania 
monitorujące.    
Całodobowy monitoring stanu skażeń promieniotwórczych Polski, z założenia pozwala 
na podjęcie działań minimalizujących skutki wystąpienia zdarzenia radiacyjnego  
o dużej skali. Ponadto, prowadzony przez PAA  nadzór nad obiektami jądrowymi  
w kraju,  kontrole jednostek wykorzystujących w swej działalności promieniowanie 
jonizujące, zgodnie z cyklami kontroli ustalonymi przez PAA oraz bieżąca analiza 
sprawozdań z działalności, przesyłanych ewidencji źródeł i deklaracji ich przewozu 
powinna wyeliminować potencjalne ryzo wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie 
kraju. Natomiast, w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia bezpośrednie działania 
ratownicze oraz zabezpieczające realizowane będą zgodnie z przyjętymi  procedurami 
zawartymi w Wojewódzkim planie postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń 
radiacyjnych a także zgodnie z procedurami WPZK  Akceptowalne są aktualne 
rozwiązania i przypisane im siły i środki oraz działania monitorujące. 
 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ 
zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej - awarie sieciowe spowodowane 
czynnikami pogodowymi występującymi w dużym nasileniu (klęskami żywiołowymi), 
powodujące poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na terenie całego 
województwa; 

� rozległe awarie systemowe „blackout” – dysfunkcja systemu 
elektroenergetycznego kraju lub znacznego jego obszaru – zanik możliwości 
dostaw energii dla jej odbiorców; 
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� deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach 
systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych. 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa spółka eksploatująca obiekty 
elektroenergetycznej sieci przesyłowej (stacje i linie o napięciu 400 kV i 220 kV) - 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz dwie 
spółki eksploatujące obiekty elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej (stacje i linie  
o napięciu 110 kV i niższym) ENERGAOPERATOR S.A. i ENEA Operator Sp. z o.o. 
Sieć elektroenergetyczna województwa zasilana jest z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE), którego elementami w regionie są elektroenergetyczne 
linie 400 kV i linie o napięciu 220 kV: 

� 400 kV relacji Płock – Grudziądz Węgrowo; 
� 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonia; 
� 400 kV relacji Jasiniec – Bydgoszcz Zachód (obecnie pracująca na napięciu 220 

kV); 
� 220 kV relacji Pątnów – Jasiniec tor I; 
� 220 kV relacji Pątnów – Włocławek Azoty; 
� 220 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo; 
� 220 kV relacji Jasieniec – Gdańsk; 
� 220 kV relacji Włocławek Azoty – Toruń Elana, 
� 220 kV relacji Włocławek Azoty – Olsztyn I; 
� 220 kV relacji Toruń Elana – Grudziądz Węgrowo; 
� 220 kV relacji Pątnów – Jasiniec tor II; 

Oraz stacje transformatorowe: 
� 220/110 kV Jasiniec z dwoma autotransformatorami 220/110 kV o mocy 2x160 

MVA, 
� 220/110 kV Bydgoszcz Zachód z jednym autotransformatorem o mocy 160 MVA, 
� 220/110 kV Włocławek Azoty z dwoma autotransformatorami 220/110 kV o 

mocy 2x160 MVA, 
� 220/110 kV Toruń Elana z dwoma autotransformatorami 220/110 kV o mocy 160 

MVA i 100 MVA, 
� 220/110 kV Grudziądz Węgrowo z transformatorem 400/220 kV o mocy 500 

MVA,  z autotransformatorem 400/110 kV o mocy 330 MVA oraz dwoma 
autotransformatorami 220/110 kV o mocy 2x 160 MV 

 
 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTAWACH 

ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ  

Rozległe awarie sieci 
elektroenergetycznej 

powodujące brak 
dostaw energii 

elektrycznej dla dużej 
grupy mieszkańców 

województwa. 
 

możliwe średnie średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
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Obecnie realizowana inwestycja polegająca na m.in budowie dwutorowej linii 
napowietrznej o napięciu 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina,  
w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na 
obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, niwelując 
występujące lokalne osłabienia pewności zasilania odbiorców. Dla normalnych  
układów pracy  sieci   występuje wysoka pewność zasilania odbiorców. Kryterium 
niezawodnościowe N-l jest spełnione dla wszystkich elementów sieci, nie występują 
przekroczenia dopuszczalnej obciążalności długotrwałej linii i transformatorów napięcia 
we wszystkich punktach sieci przesyłowej i rozdzielczej 110 kV mieszczą się  
w zakresie napięć dopuszczalnych. 
 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH I GAZU 
 
PRZYCZYNY W ZAKŁÓCENIACH DOSTAWACH GAZU 

� awaria; 
� uszkodzenie elementów przesyłowych; 
� błąd ludzki podczas robót budowlano – inżynieryjnych; 
� rozszczelnienie instalacji; 
� złe zabezpieczenia; 
� korozja; 
� ograniczenia w dostawach gazu ziemnego; 
� silne mrozy. 

Wszystkie gazociągi wysokiego ciśnienia na terenie województwa kujawsko – 
pomorskiego znajdują się w majątku PGNiG S.A. W Warszawie, a ich eksploatację 
prowadzi OGP GAZ-SYSTEM S.A., natomiast Pomorski Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. zajmuje się eksploatacją rozdzielczych sieci gazowych, 
sprzedażą gazu, budową, modernizacją i remontami sieci dystrybucyjnej. 
Przez obszar województwa przechodzą główne magistralne, gazociągi wysokiego 
ciśnienia, należące do krajowego systemu przesyłowego: 

� gazociąg tranzytowy Dn 1400 mm „Jamał” Rosja - Europa Zachodnia połączony  
z węzłem Gustorzyn gazociągiem Dn 1000 mm; 

� gazociąg 2 x Dn 500 mm z Płocka do węzła Gustorzyn; 
� gazociąg Dn 500 mm z Gostynina do węzła Gustorzyn; 
� gazociąg Dn 500 mm z Odolanowa do węzła Gustorzyn; 
� gazociąg Dn 400 mm zasilający Wybrzeże relacji Włocławek – Toruń – Gdańsk; 
� gazociąg Dn 700 mm łączący węzeł Gustorzyn z KPMG (kawernowy podziemny 

magazyn gazu) Mogilno; 
� gazociąg Dn 500 mm relacji Gustorzyn – Gdynia . 

Położona na południu województwa we wsi Gustorzyn (gmina Brześć Kujawski) 
rozdzielnia jest jednym z głównych węzłów rozdziału gazu w krajowym systemie 
przesyłowym, w którym funkcjonuje również magazyn gazu w rejonie Mogilna. 
Kawernowe podziemne zbiorniki gazu (KPZG) przy pojemności 150 mln m³ dysponują 
zdolnością oddania 10 mln m³/dobę. KPZG połączony jest z węzłem Gustorzyn 
gazociągiem Dn 700mm pracującym dwukierunkowo – latem gaz kierowany jest  
do zbiorników, a zimą do sieci gazociągów pokrywając szczytowe pobrania gazu, nie 
tylko dla potrzeb województwa kujawsko – pomorskiego, ale również w systemie 
gazociągów na terenie kraju. 
W województwie z gazu przewodowego w głównej mierze korzystają mieszkańcy 
miast. Miasto Bydgoszcz zgazyfikowane jest w 87,3%, Toruń – 83,5%, Włocławek – 
75,4% i Grudziądz – 89,9%. 
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Spośród pozostałych miast najwyższy wskaźnik zgazyfikowania występuje w Barcinie 
– 98,1%, Łasinie – 94,4% oraz Mogilnie i Janikowie – 89,9%. 
W czterech miastach województwa nie jest dostępna sieć gazowa, są to: Lipno, Kowal, 
Golub Dobrzyń, Aleksandrów Kujawski. 
 
Gminy wiejskie, na terenie których występują wsie zgazyfikowanie to: Białe Błota, 
Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, 
Zławieś Wielka, Brodnica, Chełmno, Stolno, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, 
Grudziądz, Łasin, Rogóźno, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Drzycim, 
Lniano, Nowe, Świecie, Cekcyn, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, Dębowa Łąka, 
Wąbrzeźno, Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Zakrzewo, Dąbrowa Biskupia, 
Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, 
Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo, Wielgie, Mogilno, Strzelno, Kcynia, Nakło nad Notecią, 
Szubin, Bytoń, Dobre, Piotrków Kujawski, Rypin, Brześć Kujawski, Fabianki, Izbica 
Kujawska, Lubraniec, Włocławek, Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Żnin. 
Najwyższy wskaźnik zgazyfikowania występuje na obszarach wiejskich gmin: 
Osielsko– 43,2%, Barcin – 38,4%, Sicienko – 25,4% i Fabianki – 23,2%. 
 
Przez obszar województwa kujawsko–pomorskiego przechodzą rurociągi ropy 
naftowej, nie są one jednak powiązane z gospodarką województwa. Jest to ropociąg 
„Przyjaźń” Rosja – Niemcy wraz z odgałęzieniem do magazynów w gminie Inowrocław 
oraz ropociąg PERN Płock – Gdańsk z przepompownią w Łasinie i Puszczy Miejskiej. 
Ponad to występują rurociągi, których przebieg ma związek z gospodarką 
województwa, są to rurociąg produktów naftowych PERN Płock – (magazyn w Nowej 
Wsi) – Rejowiec oraz rurociąg etylenu z Płocka do Zakładów Azotowych „Anwil” S.A. 
we Włocławku. 
 
 
 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie Scenariusze rozwoju zagrożenia 
Ocena ryzyka 

prawdopodo
bieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

ZAKŁÓCENI
A W 

DOSTAWACH 
PALIW 

PŁYNNYCH  
I GAZU 

 

Zakłócenia w dostawach paliw 
płynnych i gazu  lub zagrożenie 

wystąpieniem zakłóceń, 
oddziaływujących negatywnie na 

funkcjonowanie wojewódzkiej 
administracji zespolonej i 

niezespolonej oraz na 
bezpieczeństwo i zaopatrzenie 
ludności w produkty pierwszej 

potrzeby 
 

możliwe średnie średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Wojewoda nie ma możliwości bezpośredniego przeciwdziałania zagrożeniu. Działania 
wojewody mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków i zachowanie 
ciągłości działania kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na terenie 
województwa. 
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                        Rys. 12. Wskaźnik gazyfikacji w województwie  
              kujawsko-pomorskim w 2012 r.
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             Rys. 13  Raport o stanie zagospodarowanie zagospodarowania – infrastruktura techniczna o znaczeniu ponadregionalnym
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KATASTROFY BUDOWLANE 
 
PRZYCZYNY KATASTROF BUDOWLANYCH 
Istnieje wiele przyczyn awarii i katastrof budowlanych zarówno bezpośrednich, jak  
i pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych lub społecznych. Do najczęstszych 
z nich zaliczamy: 

� nieprzestrzeganie zasad sztuki budowlanej; 
� ekstremalne warunki pogodowe; 
� silne wiatry znaczne spadki temperatur; 
� obfite opady śniegu; 
� wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami, roztopami lub 

falowaniem wód; 
� nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad sztuki budowlanej; 
� błąd ludzki; 
� wady konstrukcyjne; 
� brak remontów lub prac konserwacyjnych; 
� niewłaściwa eksploatacja; 
� kradzieży elementów przesyłowych; 
� akt terrorystyczny lub sabotaż. 

 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

KATASTROFY 
BUDOWLANE 

 

 
Zniszczenie obiektu 

użyteczności publicznej, 
lokali mieszkalnych, 

miejsc pracy 

rzadkie średnie średnie akceptowane 

 
Zniszczenia 

infrastruktury 
 

rzadkie średnie średnie akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
Nadzór i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawa 
budowlanego , nadzór nad  stanem technicznym obiektów, przeprowadzanie napraw  
i konserwacji, w zasadniczy sposób zmniejszają ryzo powstania zagrożenia. Aktualne 
rozwiązania i przypisane im siły  środki oraz działania monitorujące są akceptowalne. 
Natomiast w sytuacji gdy katastrofa budowlana jest skutkiem niekorzystnych warunków  
metrologicznych, Wojewoda nie ma możliwości bezpośredniego przeciwdziałania 
zagrożeniu. Działania  wojewody mają na celu zminimalizowanie negatywnych 
skutków i zachowanie ciągłości działania kluczowych systemów infrastruktury 
krytycznej na terenie województwa. 
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PROTESTY SPOŁECZNE 
 
PRZYCZYNY 
 

� zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spowodowana 
pogarszającą się sytuacją gospodarczą; 

� gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy 
spowodowany powrotem emigrantów lub niekontrolowanym; 

� napływem na polski rynek pracy pracowników z krajów podwyższonego ryzyka 
migracyjnego; 

� niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych; 
� wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza; 
� wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań prawnych dla niektórych grup 

pracowniczych i społecznych; 
� ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w zakresie uprawnień pracowniczych 

likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów lub 
zakładów pracy; 

� nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane brakiem płynności finansowej 
przedsiębiorców; 

� brak podwyżek uposażenia; 
� strajki solidarnościowe w celu poparcia strajkujących w innej placówce; 
� zerwanie relacji dialogu społecznego. 

 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

Protesty 
społeczne 

 

Masowe protesty społeczne możliwe  średnie średnie akceptowane 

Protesty społeczne w 
określonych grupach 

zawodowych/branżowych 

prawdopod
obne  

małe  średnie akceptowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Aktualne rozwiązania prawno-organizacyjne w państwie regulują działania 
administracji publicznej w warunkach protestów społecznych w celu utrzymania 
właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciągłości działania 
administracji publicznej, ochrony i zaopatrzenia ludności. 
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                                                                    Rys. 14  Wskaźnik gęstości zaludnienia w województwie 

kujawsko-pomorskim wg gmin w 2012 r
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TERRORYZM 
 
Celem przestępczego oddziaływania zorganizowanych grup terrorystycznych  
i przestępczych, zwłaszcza w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń   
i prowadzenia działań ratowniczych na dużą skalę mogą stać się obszary, obiekty   
i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa   
i obronności,  a w szczególności: 

� skupiska ludzi – miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich dużej 
liczby ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe i najbardziej popularne 
centra handlowe; 

� administracja – siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz inne 
obiekty związane z działalnością instytucji państwowych i samorządowych; 

� sektor przetwórstwa chemicznego – zakłady przemysłowe wykorzystujące w 
procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości; 

� sektor energetyczny – elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe; 
sektor paliwowo-gazowy – obiekty związane z wydobyciem, produkcją, 
przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów 
ropopochodnych oraz gazu ziemnego; 

� kultura, nauka, religia – obiekty kultury, miejsca pamięci, ośrodki kultu 
religijnego oraz placówki akademickie; 

� obiekty wojskowe – jednostki, zakłady produkcji zbrojeniowej; 
� infrastruktura transportowa – środki komunikacji, szlaki transportowe oraz ich 

infrastruktura; 
� obiekty gospodarki wodnej – wodociągi, ujęcia i oczyszczalnie, zbiorniki 

retencyjne oraz zapory. 
Miasto Bydgoszcz - najbardziej zagrożone potencjalnym zamachem terrorystycznym 
miasto w województwie, potencjalny zamach dotyczyć może takich obiektów 
kluczowych jak lotnisko Szwederowo, duże centra handlowe, dworzec kolejowy, 
siedziby władz rządowych, stadion miejski im. Krzyszkowiaka. 
 
Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

TERRORYZM 
 

Zdarzenie o charakterze 
terrorystycznym 

rzadkie  duże  średnie akceptowane 

Informacja zapowiadająca 
przeprowadzenie aktu 

terrorystycznego 

prawdopod
obne  

małe  średnie tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Aktualne rozwiązania prawno-organizacyjne w państwie regulują działania 
administracji publicznej w warunkach wystąpienia zamachów terrorystycznych w celu 
utrzymania właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciągłości 
działania administracji publicznej, ochrony i zaopatrzenia ludności. 
Niezbędne jest zwiększenie zakresu stosowania w ramach systemów 
telekomunikacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych umożliwiających szybką 
lokalizację i identyfikację osób zgłaszających fałszywe alarmy. Niezbędne jest 
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wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających odejście od anonimizacji osób, 
jako stron umów telekomunikacyjnych (odejście od anonimowych umów typu  
pre-paid). 
 
 

 
 

Rys. 15. Rozlokowanie infrastruktury wojskowej na terenie województwa  
kujawsko-pomorskiego 

 
CYBERTERRORYZM 
 

Województwo kujawsko-pomorskie posiada szerokopasmową sieć teleinformatyczną 
zapewniająca powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. W dalszej 
kolejności realizowany będzie również projekt „Radiowa sieć szerokopasmowa WiMax 
budowana na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego”, którego podstawowym 
zadaniem jest budowa systemu łączności bezprzewodowej, zapewniającej bezpłatny 
dostęp do Internetu w standardzie LTE. Zarówno szerokopasmowa sieć informatyczna 
jak i radiowa sieć szerokopasmowa WiMax to niezbędne narzędzia kształtujące 
konkurencyjność i atrakcyjność całego województwa jak i poszczególnych gmin.    
Ryzyko ataku o charakterze terrorystycznym jest duże i trudno przewidzieć kiedy może 
nastąpić.  
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Matryca oceny ryzyka 
 

Zagrożenie 
Scenariusze rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 
prawdopod
obieństwo 

skutki 
wartość 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

CYBER - 
- TERRORYZM 
 

Atak o charakterze 
terrorystycznym 
zainicjowany i 

przeprowadzony z 
terytorium kraju lub z 

ośrodka (-ów) poza 
granicami kraju w 
cyberprzestrzeni 

możliwe  duże duże  tolerowane 

 
Ocena akceptacji ryzyka. 
 
Działania zabezpieczające i ochronne winny być prowadzone systematycznie, zgodnie  
z obowiązującymi procedurami. Na bieżąco powinny być analizowane wszystkie 
przypadki naruszenia bezpieczeństwa pracy systemów i sieci informatycznych, w celu 
niezwłocznego podejmowania działań naprawczych lub wdrażania rozwiązań 
ochronnym i zabezpieczającym w trybie prewencyjnym.  
 
 
3  Mapy ryzyka i mapy zagrożeń dla zidentyfikowanych zagrożeń. 
 
Powódź 
 
Powódź rzeczna  (opadowa, roztopowa, spływ powierzchniowy wód) 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 

� zagrożenie dla życia i zdrowia osób;  
� brak lub utrudniony dostęp do żywności i wody pitnej; 
� konieczność ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc zamieszkania;  
� obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi;  
� możliwość pojawienia się zachowań panicznych;  
� obniżenie poziomu dyscypliny społecznej; 
�  wzrost zagrożenia przestępczością pospolitą. 

GOSPODARKĘ: 
� straty w rolnictwie; 
� straty w mieniu; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług; 
� zakłócenia w systemie transportowym województwa;  
� lokalny wzrost cen na określone kategorie towarów;  
� częściowa absencja pracownicza w zakładach produkcyjnych i usługowych. 

MIENIE, W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zniszczenie lub obniżenie poziomów zbiorów oraz straty w hodowli zwierząt  

w gospodarstwach rolnych; 
� zniszczenia odcinków dróg obejmujących drogi wojewódzkie, powiatowe  

i gminne;  
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� zniszczenia budynków mieszkalnych, produkcyjno-usługowych;  
� ujęć wody;  
� oczyszczalni ścieków;  
� wałów przeciwpowodziowych;  
� infrastruktury wałowej oraz stacji pomp przeciwpowodziowych, uszkodzenia 

lokalne infrastruktury elektroenergetycznej dla linii średniego i niskiego napięcia. 
ŚRODOWISKO: 

� degradacja lub zniszczenie obszarów objętych programem Natura 2000, 
zlokalizowanych wzdłuż obydwu brzegów rzeki Wisły;  

� miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i urządzeń 
technicznych;  

� uwolnienia substancji szkodliwych w związku z podtopieniami lub zalaniem 
obiektów magazynowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych, oczyszczalni 
ścieków. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� drogi i szlaki kolejowe; 
� oczyszczalnie ścieków. 

 
Powódź (spowodowana spływem powierzchniowym wód). 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 

� lokalnie wystąpienie przypadków strat bezpowrotnych i sanitarnych wśród 
ludności; 

� zagrożenie dla życia i zdrowia osób;  
� brak lub utrudniony dostęp do żywności i wody pitnej; 
� konieczność ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc zamieszkania;  
� obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi;  
� możliwość pojawienia się zachowań panicznych;  
� obniżenie poziomu dyscypliny społecznej; 
� wzrost zagrożenia przestępczością pospolitą. 

GOSPODARKĘ: 
� obniżenie potencjału energetycznego kraju; 
�  straty w rolnictwie, w mieniu; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług; 
�  zakłócenia w systemie transportowym województwa; 
� lokalny wzrost cen na określone kategorie towarów;  
� częściowa absencja pracownicza w zakładach produkcyjnych i usługowych. 

MIENIE, W TYM INFRASTRUKTURA: 
� wyłączenie z eksploatacji hydroelektrowni na stopniu wodnym we Włocławku; 
� zniszczenie kołowej przeprawy mostowo-wałowej na rzece Wisła. 

ŚRODOWISKO: 
� degradacja lub zniszczenie obszarów objętych programem Natura 2000; 
� zlokalizowanych wzdłuż obydwu brzegów rzeki Wisły, 
� miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji  

i urządzeń technicznych zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki, 
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�  uwolnienia substancji szkodliwych w związku z podtopieniami lub zalaniem 
obiektów magazynowych, poprodukcyjnych, dystrybucyjnych, oczyszczalni 
ścieków .  

� skutki oddziaływania skumulowanych metali ciężkich i substancji toksycznych 
obejmą w dłuższej perspektywie czasowej akwen Morza Bałtyckiego. 

 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� drogi kołowe i szlaki kolejowe, oczyszczalnie ścieków. 
 
Powódź zatorowa 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 

� zagrożenie dla zdrowia osób; 
� konieczność lokalnej ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc 

zamieszkania; 
� konieczność lokalnej ewakuacji zwierząt gospodarskich;  
� obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi; 
� możliwość pojawienia się zachowań panicznych, potęgowane trudnościami  

i ograniczeniami funkcjonowania i działania w warunkach zimowych;  
� obniżenie poziomu dyscypliny społecznej; 
� wzrost zagrożenia przestępczością pospolitą. 

GOSPODARKĘ: 
� straty w rolnictwie;  
� straty w mieniu;  
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług;  
� zakłócenia w systemie transportowym województwa; 
� lokalny wzrost cen na określone kategorie towarów; 
� częściowa absencja pracownicza w zakładach produkcyjnych i usługowych. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zniszczenie lub obniżenie poziomów zbiorów oraz straty w hodowli zwierząt  

w gospodarstwach rolnych; 
� zniszczenia odcinków dróg kołowych obejmujących drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne;  
� zniszczenia budynków mieszkalnych, produkcyjno-usługowych, ujęć wody, 

oczyszczalni ścieków, wałów przeciwpowodziowych, infrastruktury wałowej 
oraz stacji pomp przeciwpowodziowych; 

�  uszkodzenia lokalne infrastruktury elektroenergetycznej dla linii średniego  
i niskiego napięcia. 

ŚRODOWISKO: 
� degradacja lub zniszczenie obszarów objętych programem Natura 2000, 

zlokalizowanych wzdłuż obydwu brzegów rzeki Wisły; 
�  miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i urządzeń 

technicznych;  
� uwolnienia substancji szkodliwych w związku z podtopieniami lub zalaniem 

obiektów magazynowych, poprodukcyjnych, dystrybucyjnych, oczyszczalni 
ścieków. 
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INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� drogi kołowe i szlaki kolejowe, oczyszczalnie ścieków 
 

a) scenariusze zdarzeń 
 
Pierwszy - Powódź rzeczna  (opadowa, roztopowa, spływ powierzchniowy wód ) 
Potencjalne miejsca wystąpienia - odcinek dolnej Wisły przepływającej przez obszar 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz jej dopływy, tj. Drwęca, Brda, Wda, Osa, 
Mątawa, a także Noteć na obszarach zalewowych od m. Kruszwica do m. Białośliwie. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - niekorzystne warunki hydrometeorologiczne na 
obszarze zlewni Górnej i Środkowej Wisły oraz rz. Warty, w tym: opady nawalne, 
długotrwałe intensywne opady, gwałtowne topnienie śniegu i lodu, obejmujące także 
zlewnię Dolnej Wisły. 
 
Drugi  - Powódź (spowodowana spływem powierzchniowym wód). 
Potencjalne miejsca wystąpienia – największe potencjalne zagrożenie spowodowane 
nagłym przyborem wód w rzekach może wystąpić wzdłuż koryta rz. Wisły, 
przebiegającej przez region na odcinku 205 km, gdzie zatopieniu może ulec do ok.  
do 52 800 ha gruntów, na obszarach których znajdują się użytki rolne, zabudowania 
komunikacyjne, trasy kolejowe  i drogowe, zabudowania gospodarskie, obiekty 
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i dobra kultury. 

Z obszaru tego ewakuować należałoby w tych warunkach ogółem ok. 27 700 
mieszkańców. Doliny rzeki Wisły, chronione są częściowo obwałowaniami na odcinku 
ok. 212,4 km (prawo i lewostronnie), które mogą wymagać wzmocnieniem. Tereny 
zalewowe mogą objąć 8 powiatów (Świecie, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Chełmno, 
Aleksandrów Kujawski, Lipno, Włocławek) i 30 gmin występujących na ich terenie. 
Poważne zagrożenie powodziowe stwarza również rzeka Drwęca, na długości ok. 120 
km, dla 3 powiatów (Toruń, Golub-Dobrzyń, Brodnica) i 6 gmin występujących na ich 
terenie. 

Uszkodzenie bądź zniszczenie zapory czołowej stopnia wodnego na rz. Wiśle  
we Włocławku spowoduje zalanie starej części miasta oraz katastrofalne zalania 
rejonów położonych wzdłuż rzeki.  Zniszczeniu ulegną obiekty zlokalizowane  
na lewym brzegu Wisły we Włocławku, grupowa oczyszczalnia ścieków dla miasta 
Włocławka oraz zagrożone zostanie miasto  i uzdrowisko Ciechocinek z całą 
infrastrukturą miejską. Bezpośrednie zagrożenie występuje dla ok. 850 osób,  
a w przypadku zbieżnej awarii wałów przeciwpowodziowych – dla dalszych 16 000 
osób.  

Uszkodzenie zapory koronowskiej może spowodować zalanie części miasta 
Koronowo, uszkodzenia stopni wodnych Tryszczyn i Smukała oraz zalanie części 
miasta Bydgoszcz. Bezpośrednie zagrożenie występuje dla ok. 90.000 osób.  

Ewentualne zniszczenie urządzeń hydrotechnicznych zlokalizowanych na rzece 
Wda w m. Żur i Gródek (wymienione zbiorniki zaporowe mają łączną pojemność 21,5 
mln. m³) może spowodować powstanie fali powodziowej zagrażającej bezpośrednio 
Zakładom Modni Świecie S.A. w Świeciu n/Wisłą, co wiązałoby się z katastrofą 
chemiczną (oprócz lokalnej powodzi) związaną z uwolnieniem do środowiska 
naturalnego surowców i półproduktów chemicznych wykorzystywanych w procesie 
produkcyjnym. Bezpośrednim skutkiem byłoby skażenie wód rzeki Wisły i ogromna 
degradacja ekosystemu tej rzeki na odcinku od Świecia n/Wisłą do ujścia. 
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Przyczyny wystąpienia zagrożenia - postępująca zmiana warunków eksploatacji zapory 
w stosunku do parametrów projektowych wynikająca z erozji dna rzeki Wisła poniżej 
stopnia wodnego i zwiększenie się w wyniku tego zjawiska wielkości spadu wody  
(z powodu zwiększenia się różnicy jej poziomów na zbiorniku i poniżej zbiornika), błąd 
techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, nieprawidłowy nadzór lub jego brak, 
terroryzm, kradzieże lub uszkodzenie elementów konstrukcyjnych, sterujących lub 
monitorujących, awaria, wypadek. 
Trzeci - Powódź zatorowa 
Potencjalne miejsca wystąpienia - zdefiniowane miejsca zatorogenne występują  
na rzekach w woj. kujawsko-pomorskim: Wisła na odcinku od m. Ciechocinek  
do północnej granicy województwa, Brda na zaporze w m. Koronowo; Noteć na tamie 
czołowej w m. Jankowo k/ Pakości oraz poniżej.   
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - warunki hydrometeorologiczne sprzyjające 
tworzeniu się śryżu i lodu na rzekach i innych przepływowych zbiorników wodnych  
w miejscach wypłyceń, spowolnienia nurtu, budowli w granicach nurtu, przeszkód  
i zanieczyszczeń. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zatorów są niska temperatura 
(poniżej 0 st. C oraz niskie stany wody. 
Najpoważniejsze zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Wisła na długości 205 km, 
które występuje na terenie 4 miast na prawach powiatu, 8 powiatów ziemskich  
i leżących na ich terenach 27 miast, miast i gmin i gmin. 

Nierozłącznym elementem technicznej ochrony przed powodzią  
są przeciwpowodziowe stacje pomp, których na terenie województwa jest 16 i są to: 
Kończyce I i II, Pastwiska,  Przechowo,  Topólno,  Łęgnowo,  Mokre,  Rządz, Łasin,  
Chełmno,  Starogród, Dybowo,  Czarnowo,  Wołuszewo,  Słońsk Dolny,  Modzerowo 
oraz 11 mniejszych stacji pomp lokalnym znaczeniu. 
Obiekty te (wały przeciwpowodziowe i stacje pomp) stanowią własność państwa  
i powierzone zostały do utrzymania i eksploatacji jednostce podległej marszałkowi 
województwa kujawsko – pomorskiego. 

Stan zagrożenia powodziowego dla terenów województwa, wynikający z faktu 
istnienia wymienionych wyżej rzek występuje w przypadkach obserwowanego oraz 
prognozowanego dalszego rozwoju stanów wody obserwowanych na wodowskazach. 

Techniczną ochronę dla n/w dolin rzeki Wisły sprawują wały przeciwpowodziowe 
(prawo i lewobrzeżne) o łącznej długości 207,8 km i tak : 

 

Wał 
przeciwpowodziowy 

Powierzch
nia 

chroniona 
(ha) 

Długość 
(km) 

Ilość 
mieszkań

ców 

Drogi 
krajowe 

(km) 

Drogi 
powiatowe 

(km) 

Drogi 
gminne 

(km) 

Obiekty 
użyteczno-

ści 
publicznej 

Dolina Sartowice – 
Nowe + Bratwin 

10.284 34,07 5.400 11 5 37,4 25 

Dolina Grabowo – 
Świecie   

3.880 29,67 1000 17,2 10,1 20,5 4 

Dolina Łoskoń – 
Fordon 

445 7,6 100 15 - - - 

Dolina Łęgnowo–
Otorowo 

890 5,6 700 - 9 13 2 

Nizina Chełmińska 13.805 43,79 7100 14,6 - 219,7 35 
Nizina Łęg – Osiek   98 2,53 10 - - 3 - 
Nizina – Nieszawska   1.400 10,84 1800 5 - - 5 
Dolna Nizina 
Toruńska   

6.590 25,00 7100 14 - 100 8 

Kompleks Mokre 273 2,70 20 - - 2 - 
Kompleks Wełcz   650 3,10 150 - - 1 - 
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Wał 
przeciwpowodziowy 

Powierzch
nia 

chroniona 
(ha) 

Długość 
(km) 

Ilość 
mieszkań

ców 

Drogi 
krajowe 

(km) 

Drogi 
powiatowe 

(km) 

Drogi 
gminne 

(km) 

Obiekty 
użyteczno-

ści 
publicznej 

Nizina Ciechocińska 2.500 12,00 1000 4 - 12 6 
Nizina Korabnicka 540 8 300 5 - 10 1 
Dolina Modzerowo 1.263 12,7 20 - - 3 - 
Nizina Pokrzywno 98 2,5 300 - - 15 - 
Dolina Osy 430 8,04 1700     
Dolina Drwecy  0,98      
 

 
          Rys. 16. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne  
                      w województwie kujawsko-pomorskim   
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Silne mrozy/ intensywne opady śniegu 
 
Stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  spowodowany występowaniem 
silnych mrozów, intensywnych opadów śniegu, opadów marznących powodujących 
gołoledź, oblodzeń nawierzchni, zawiei  lub zamieci śnieżnej. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (odmrożenia i wychłodzenia 
organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci );  

� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się i łączności;  
� utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej;  
� możliwe przerwy w dostawie prądu. 

GOSPODARKĘ: 
� znaczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� wzrost cen produktów żywnościowych; 
� utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej; 
� utrudnienia komunikacyjne 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenia w transporcie; 
� zablokowanie szlaków komunikacyjnych, pęknięcia szyn i awarie węzłów 

kolejowych, łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie trakcji, utrudnienia   
w funkcjonowaniu infrastruktury wytwarzania;  

� przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, ciepłowniczej i gazu; 
� zakłócenia w funkcjonowaniu  łączności radiowej i telefonicznej, usług 

telekomunikacyjnych;   
� możliwe duże straty zarówno w mieniu prywatnym jaki i obiektach użyteczności 

publicznej;  
� możliwe zniszczenia obiektów zabytkowych. 

ŚRODOWISKO: 
� możliwe zniszczenia drzewostanu oraz straty w populacji  zwierząt wolno 
żyjących; 

� skala zniszczeń uzależniona jest od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska. 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w stopniu dużym wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą systemy 
transportowe i komunikacyjne, zaopatrzenia w żywność o wodę, łączność  i sieci 
teleinformatyczne oraz zapewniające działalność administracji publicznej; 

�  możliwy też jest wpływ na system finansowy, z uwagi na  oddziaływanie na PKB 
zakłócenia produkcji szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, duże straty 
wynikające z potrzeby utrzymania w gotowości , duże nakłady z budżetu państwa 
związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury komunikacyjnej. 

 
a) scenariusz zdarzeń 

 
Pierwszy - stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  spowodowany 

występowaniem silnych mrozów, intensywnych opadów śniegu, 
opadów marznących powodujących gołoledź, oblodzeń nawierzchni, 
zawiei  lub zamieci śnieżnej. 
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Potencjalne miejsca wystąpienia - obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - wystąpienie silnych mrozów gdy temperatura 
powietrza obniży się do -20 °C lub jest niższa a dobowy spadek temperatury minimalnej 
jest większy niż 5 °C, intensywnych opadów śniegu dające pokrywę lub przyrost 
pokrywy  powyżej 15 cm/dobę, oblodzenia nawierzchni powodowane nagłymi 
zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura kształtuje się w pobliżu 0 °C, zawiei 
lub zamieci śnieżnej , oraz w sytuacji zalegania pokrywy śnieżnej o ciężarze 
przekraczającym normę obliczeniową PN-80/B-02010  “Obciążenia  w obliczeniach 
statycznych. Obciążenia śniegiem”. 
 
Stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  spowodowany występowaniem 
silnego  wiatru , którego działanie wyrządza masowe szkody.   
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi; 
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się i łączności; 
� możliwe przerwy w dostawie prądu; 
� możliwa konieczność ewakuacji ludności. 

GOSPODARKA: 
� znaczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zniszczenia w rolnictwie i leśnictwie oraz hodowlach; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� wzrost cen produktów żywnościowych; 
� utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej; 
� utrudnienia komunikacyjne. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenia w transporcie; 
� zablokowanie szlaków komunikacyjnych; 
� zniszczenia mostów, wiaduktów, przepustów, zerwanie trakcji, zniszczenia  

w  infrastrukturze  wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej; 
� zakłócenia w funkcjonowaniu łączności radiowej i telefonicznej, usług 

telekomunikacyjnych; 
� możliwe duże straty zarówno w mieniu prywatnym jaki i obiektach użyteczności 

publicznej; 
�  możliwe zniszczenia obiektów zabytkowych 

ŚRODOWISKO: 
� możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska, w tym:  

• zniszczenia drzewostanu na obszarach dużych kompleksów leśnych; 
•  możliwe duże skutki odłożone w czasie będące wynikiem rozwoju 

szkodników upraw leśnych związanych z trudnościami  
w zagospodarowaniu dużych obszarów wiatrołomów; 

• skala zniszczeń uzależniona jest od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska, 
możliwe  miejscowe skażenia środowiska w przypadku uszkodzeń 
instancji i urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji  
na obszarach na których znajdują się substancje i materiały 
niebezpieczne 
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INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w stopniu dużym wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą 
systemy: 

• transportowe i  komunikacyjne,  
• zaopatrzenia w energię, łączność i sieci teleinformatyczne oraz 

zapewniające działalność administracji publicznej; 
• możliwy też jest wpływ na system finansowy, z uwagi na  oddziaływanie 

na PKB – zakłócenia produkcji szczególnie małych  
i średnich przedsiębiorstw,  duże nakłady z budżetu państwa związane  
z likwidacją skutków zdarzenia.   

 
a) scenariusz zdarzeń 

 
Pierwszy - stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  spowodowany 
występowaniem silnego  wiatru , którego działanie wyrządza masowe szkody.   
Potencjalne miejsca wystąpienia - obszar całego województwa 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - wystąpienie silnego wiatru, stopniowanego wg 
IMGW w ramach 3-stopniowej skali,  w I stopniu zagrożenia tj.  którego średnia 
prędkość przekracza 15 m/s lub prędkość w porywach przekracza    20 m/s , w II 
stopniu zagrożenia, którego średnia prędkość przekracza 20 m/s lub prędkość  
w porywach przekracza   25 m/s i w III stopniu, którego średnia prędkość przekracza 25 
m/s lub prędkość w porywach przekracza  24  m/s. 
 
Susze i Upały 
 
Susza atmosferyczna 
  Mapy zasięgu suszy oraz mapy klimatycznego bilansu wodnego są dostępne na stronie 
(www.susza.iung.pulawy.pl). 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 

� obniżenie komfortu życia. 
 
GOSPODARKA: 

� możliwe wystąpienia straty w rolnictwie  
� możliwe utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej 

 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� możliwe zakłócenia w zakładach wykorzystujących do produkcji duże ilości 
wody; 

 
ŚRODOWISKO: 

� możliwa migracja zwierząt dzikich; 
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INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
 

� obciążają dodatkowo system opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, skutkują 
zakłóceniami w systemach zaopatrywania ludności w wodę pitną, zwiększają 
poziom zagrożenia sanitarnego 

 
Susza hydrologiczna   
( skutek suszy atmosferycznej i glebowej.) 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 
 

� zagrożenie życia i zdrowia, szczególnie w odniesieniu do osób starszych i dzieci 
oraz osób przewlekle chorych, obniżenie komfortu życia 

 

GOSPODARKA: 
 

� możliwe straty w rolnictwie; 
� utrudnienia w procesie produkcji i przesyłu energii elektrycznej; 
� możliwe zakłócenia w transporcie wodnym; 
� możliwe utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej. 

 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
 

� zakłócenia w pracy hydroelektrowni oraz urządzeń i systemów produkcyjnych 
wykorzystujących wodę powierzchniową do celów technologicznych  
(np. do chłodzenia), uszkodzenia urządzeń i systemów  energetycznych w wyniku 
ich przegrzania lub przeciążenia; 

 

ŚRODOWISKO: 
 

� degradacja lub zanik roślinności, stepowienie obszarów, migracja zwierząt 
dzikich w rejony zurbanizowane w poszukiwaniu żywności, masowe zdychanie 
ryb z powodu braku tlenu w wodzie 

 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
 

� skutki zagrożenia skutkują zakłóceniami w bieżącym funkcjonowaniu systemów 
energetycznych, transportowych, produkcyjnych, obciążają dodatkowo system 
opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, skutkują zakłóceniami w systemach 
zaopatrywania ludności w wodę pitną, zwiększają poziom zagrożenia sanitarnego 

 
 

a) scenariusze zdarzeń 
 

Pierwszy - Susza atmosferyczna   
Potencjalne miejsca wystąpienia - średnia roczna suma opadów atmosferycznych  
w Polsce wynosi około 600 mm. Najmniejsze opady występują na Kujawach w woj. 
kujawsko-pomorskim (największe ośrodki Kujaw to Bydgoszcz, Włocławek   
i Inowrocław). Region dzieli się na Kujawy Zachodnie z głównym miastem 
Inowrocławiem, Kujawy Wschodnie z głównym miastem Włocławkiem oraz Kujawy 
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Północne - powiat bydgoski ) i wynoszą średnio poniżej 500 mm (dla porównania  
w Sudetach i Karpatach przekraczają one 1000 mm, a w Tatrach - 1700 mm). 
Na terenie Niżu Polskiego, którego częścią obszarową są Kujawy spada rocznie 500-
600 mm opadów. Najmniejsze opady występują we wschodniej Wielkopolsce,  
na Kujawach i na pn-zach Mazowszu (wymienione obszary obejmują obszar woj. 
kujawsko-pomorskiego). Obszary te leżą w cieniu opadowym Pojezierza Pomorskiego  
i otrzymują rocznie poniżej 500mm opadów, a skrajnych wypadkach nawet około 450 
mm. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - warunki meteorologiczne (anomalia pogodowe) 
 
Drugi - susza hydrologiczna ( skutek suszy atmosferycznej i glebowej.) 
Potencjalne miejsca wystąpienia - możliwe wystąpienie na obszarze Kujaw (ok. 3/5 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego ) . Skutkuje obniżeniem poziomu lustra 
wody w rzekach i jeziorach ( tzw. "niżówka" ) oraz postępującym obniżeniem poziomu 
wód gruntowych. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia – skutek utrzymywania się w czasie suszy 
atmosferycznej oraz glebowej powodującej obniżanie się poziomu wód 
powierzchniowych oraz wód gruntowych. 

Skutkiem susz jest obserwowane przesuszenie wielu obszarów. Objawia się ono 
obniżeniem poziomu wody gruntowej, zmniejszeniem wilgotności gleby w zależności 
od czasu trwania suszy meteorologicznej, obniżeniem lustra wody w naturalnych  
i sztucznych zbiornikach wodnych, zmianami w składzie florystycznym ekosystemów. 
Susze niekorzystnie wpływają na gleby i procesy w nich zachodzące.  

Występują niekorzystne zmiany  w strukturze gleb, spowodowane ich przesuszeniem 
i zmniejszeniem zawartości próchnicy. Wykonanie podstawowych zabiegów 
agrotechnicznych gleby przesuszonej jest utrudnione (np. po letniej suszy trudno zasiać 
oziminy, bardzo utrudnione są zbiory ziemiopłodów, zwiększa się zużycie energii, 
pogarsza się jakość i zmniejsza skuteczność zabiegów uprawowych).  
      Intensyfikacja procesów degradacji gleb prowadzi do strat materii organicznej, 
ograniczenia normalnego funkcjonowania gleby, obniżenia jej żyzności i zdolności 
produkcyjnych. Przesuszenie gleb i zmniejszenie wilgotności wierzchnich warstw 
gleb  w okresie letnim może nasilić procesy erozji wietrznej gleb, dodatkowo 
spotęgowane niekorzystnymi zmianami struktury gleb. 

Ujemne skutki susz w rolnictwie ujawniają się w postaci zmniejszenia plonu upraw  
i zależą od gatunku roślin, rodzaju gleb i regionu geograficznego. Susze jesienne  
i wczesnowiosenne na ogół wywołują zmniejszenie plonów zbóż ozimych, wiosenne 
natomiast zbóż jarych, pierwszego odrostu siana oraz wydajności pastwisk. Susze letnie 
zaś wpływają ujemnie na plony ziemniaków, buraków cukrowych i drugiego odrostu 
siana, a także pastewnych upraw polowych. 
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     Rys. 17. Osadnictwo wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2012r. 
 
Osuwiska 
 
Osuwiska, obrywy, osypiska. 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi; 
� utrudnienia w poruszaniu się osób oraz transporcie kołowym i kolejowym; 
� możliwe wystąpienie konieczności  przeprowadzenia ewakuacji ludności  

z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną wywołaną osuwiskiem. 
GOSPODARKA: 

� straty w gospodarce rolnej, zakłócenia i zniszczenia w systemie transportowym, 
systemach przesyłu energii elektrycznej i mediów paliwowych, w systemach 
telekomunikacyjnych, zniszczenia elementów infrastruktury komunalnej; 

� konieczność planowania i wydatkowania dużych nakładów finansowych  
na zabezpieczenie i stabilizację osuwisk; 

� odszkodowania dla ludności i jednostek gospodarczych; 
� stworzenie warunków do życia w nowych lokalizacjach dla ludności 

ewakuowanej, budowy w nowych lokalizacjach elementów infrastruktury 
zniszczonej w obszarze osuwiska. 
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MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� czasowe wyłączenie z eksploatacji lub całkowite zniszczenie elementów 

infrastruktury komunalnej, tj. dróg, , mostów, wiaduktów, tuneli, sieci 
ciepłowniczych, gazowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
telekomunikacyjnych (napowietrznych i podziemnych, infrastruktury nabrzeżnej 
rzek z uregulowaną i zabezpieczoną linią brzegową, obiektów zabytkowych. 

ŚRODOWISKO: 
� możliwe zniszczenie środowiska naturalnego w stopniu wyłączającym obszary  

z możliwości ich wykorzystania do celów turystyczno-rekreacyjnych, 
gospodarczych, rolniczych; 

� możliwe zakłócenie naturalnej gospodarki wodnej na dużych obszarach. 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w przypadku lokalizacji elementów infrastruktury krytycznej w granicach 
osuwiska lub oddziaływania osuwiska możliwe zakłócenie funkcjonowania lub 
zniszczenie jej elementów. Dotyczy szczególnie elementów systemów 
zaopatrzenia w wodę (wodociągi) , linii energetycznych i telekomunikacyjnych, 
odcinków dróg kołowych, kolejowych oraz pieszych i rowerowych ciągów 
komunikacyjnych. 

 
a)  scenariusze zdarzeń 

 
Pierwszy - osuwiska, obrywy, osypiska 
Potencjalne miejsca wystąpienia - na obszarze woj.. kujawsko-pomorskiego określono 
635 obszarów predysponowanych, na których zidentyfikowano 260 osuwisk. 
Koncentracja obszarów predysponowanych występuje głównie na linii rzeki Wisły  
i Noteci oraz na północ od tej linii do granic województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia  

CZYNNIKI BIERNE - PASYWNE (mało zmienne w czasie)  
� budowa geologiczna (litologia, tektonika)  
� morfologia stoku (nachylenie, profil, ekspozycja)  

CZYNNIKI ATYWNE (zmienne w czasie)  
� procesy geologiczne (wietrzenie, erozja, abrazja, trzęsienia ziemi); 
� warunki hydrogeologiczne (infiltracja i krążenie wód w górotworze) 
� warunki atmosferyczne (opady, roztopy śnieżne); 
� wegetacja roślinności (pokrycie stoku szatą roślinną ); 
� działalność człowieka (podcięcie, stoku, obciążenie stoku, zmiana warunków 

hydrogeologicznych lub hydrograficznych, eksplozje, ruch samochodowy) 
 
Pożary 
 
Wystąpienie pożarów przestrzennych : pożary duże i bardzo duże obszarów 
leśnych,  pól uprawnych i nieużytków  oraz obszarów zurbanizowanych. 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi; 
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się i łączności; 
� możliwe przerwy w dostawie prądu; 
� możliwa konieczność ewakuacji ludności. 

GOSPODARKA: 
� bardzo duże  starty w gospodarce leśnej; 
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� możliwe czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zniszczenia w rolnictwie oraz hodowlach; 
� możliwe zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych, utrudnienia  

w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej; utrudnienia 
komunikacyjne. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenia w transporcie; 
� zniszczenia w  infrastrukturze  wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii 

elektrycznej; 
� zakłócenia w funkcjonowaniu usług telekomunikacyjnych; 
� możliwe duże straty zarówno w mieniu prywatnym jaki i obiektach użyteczności 

publicznej; 
� możliwe straty w dziedzictwie narodowym – zniszczenie krajobrazów.   

ŚRODOWISKO: 
� możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska, w tym, zniszczenia 

drzewostanu, zniszczenie ekosystemu ,straty w populacji  zwierząt wolno 
żyjących, możliwa degradacja chronionych obszarów i gatunków (obszary 
Natura 2000); 

� pogorszenie warunków w środowisku glebowym; 
� możliwe duże skutki odłożone w czasie będących wynikiem rozwoju 

szkodników upraw leśnych; 
� możliwość skażenia powietrza,  skala zniszczeń uzależniona jest od skali  

i zasięgu zaistniałego zjawiska. 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w stopniu dużym wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą 
systemy: zaopatrzenia w energię transportowe i  komunikacyjne, łączność  
i sieci teleinformatyczne, możliwe straty w systemach magazynowania  
i przechowywania płynnych substancji chemicznych  oraz  gazociągów. 

 
a) scenariusze zdarzeń 

 
Pierwszy - wystąpienie pożarów przestrzennych : pożary duże i bardzo duże 
obszarów leśnych,  pól uprawnych i nieużytków  oraz obszarów zurbanizowanych. 
Potencjalne miejsca wystąpienia - największe niebezpieczeństwo powstania pożarów 
występuje w masywie Borów Tucholskich obejmujących gminy Tuchola, Śliwice, Osie, 
Warlubie i Cekcyn, a także w kompleksie lasów w dolinie rz. Brda, obejmujących część 
gmin: Koronowo, Osielsko, Sicienko.  W Puszczy Bydgoskiej teren szczególnie 
zagrożony obejmuje gminy: Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz 
kompleks lasów na trenie gmin: Łabiszyn, Szubin, Górzno, Zbiczno, Dąbrowa 
Chełmińska, Golub-Dobrzyń, Gniewkowo, Bobrowniki, Lipno, Skępe, Strzelno, 
Kcynia, Rogowo, Sępólno  Krajeńskie, Więcbork, Jeżewo, Czernikowo, Obrowo, 
Wielka Nieszawka, Lubiewo, Włocławek, Kowal, Skrwilno, Baruchowo, Świedziebnia, 
Grudziądz. Na obszarach zurbanizowanych pożarami trudnymi do opanowania i szybko 
rozprzestrzeniającymi się zagrożone są szczególnie stare części miast takich jak: 
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, w których dominuje stara, gęsta zabudowa, 
palne elementy konstrukcji oraz połączenia budynków licznymi ciągami strychowymi. 
Potencjalne zagrożenie pożarowe i wybuchowe stanowią zbiorniki paliw płynnych, 
substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz gazociągi przebiegające przez teren 
województwa 
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Przyczyny wystąpienia zagrożenia - podpalenia umyślne, przesuszenie (co najmniej  
1 miesiąc bez opadów atmosferycznych) ściółki leśnej i wierzchnich warstw gleby 
(stepowienie). ułatwiające wybuch pożaru wywołany naturalnymi zjawiskami 
meteorologicznymi (np. burze) lub nieostrożnym zachowaniem człowieka, wypalenie 
traw, nieprawidłowe używanie substancji łatwopalnych i pirotechnicznych, 
nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, samozapalenia biologiczne 
i chemiczne,  wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i nieprawidłowa 
eksploatacja urządzeń 
Na terenie województwa znajdują się dwa zwarte kompleksy leśne: 

� Bory Tucholskie 
� Puszcza Bydgoska. 

Część regionu pokryta jest dużymi kompleksami leśnym i o powierzchni ok. 420 tys. 
297 ha, należącymi do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 
Obszary leśne zajmują 23% powierzchni województwa. Największym skupiskiem 
leśnym jest Park Narodowy Bory Tucholskie – ponad 65 tys. ha.   
Lasy kujawsko –pomorskie w większości należą do silnie zagrożonych przez pożary. 
Dotyczy to głównie lasów wokół dużych aglomeracji miejskich Bydgoszczy, Torunia  
i Włocławka, co ma wyraźny związek ze wzrastającą penetracją tych terenów przez 
ludność. W ciągu jednego roku odnotowuje się średnio 300 pożarów lasów, po mimo 
dobrze rozwiniętego przez Lasy Państwowe systemu ochrony przeciwpożarowej. 

 
 

        Rys. 18. Lesistość w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r. 
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Epidemie 
 

W województwie kujawsko-pomorskim od wielu lat dominującym czynnikiem 
przyczynowym bakteryjnych zakażeń pokarmowych są bakterie rodzaju Salmonella, 
wśród których najczęściej wykrywanym w badaniach laboratoryjnych gatunkiem jest S. 
Enteritidis.  
 W ostatnich latach daje się zaobserwować dynamiczny wzrost liczby zgłaszanych 
przypadków zakażeń pokarmowych wywołanych bakteriami z rodzaju Yersinia oraz 
wirusami z grupy Norwalk. Przyczyn tego zjawiska należy dopatrywać przede 
wszystkim  w sukcesywnym wprowadzaniu w laboratoriach diagnostycznych nowych 
metod wykrywania tych czynników mikrobiologicznych w materiale klinicznym. 
Ponieważ od niedawna prowadzona jest rejestracja tych zakażeń, jako wyodrębnionych 
w nadzorze jednostek chorobowych, właściwej ocena sytuacji epidemiologicznej tych 
zachorowań będzie możliwa za kilka lat, po uzyskaniu większej ilości informacji  
na temat ich występowania. 
 Pozostałe zatrucia i zakażenia pokarmowe, jak zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia 
toksyną gronkowcową i czerwonka bakteryjna, występują obecnie w niewielkich 
liczbach i odgrywają znacznie mniejszą rolę jako zagrożenia dla zdrowia publicznego. 
Jedynie  w przypadku WZW typu A z powodu niskiej endemiczności, a co za tym idzie 
słabo wykształconej odporności naturalnej, istnieje groźba wybuchu epidemii 
wyrównawczych. 
  Wzrastająca w ostatnich latach liczba ognisk zatruć pokarmowych związanych  
z żywieniem zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych 
wymusza wzmożenie nadzoru sanitarnego nad stanem higieny w tych obiektach oraz 
nadzoru nad jakością zdrowotną tam produkowanych i wydawanych do spożycia 
potraw.  
 
Wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie 
wskazującej na konieczność ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludności konieczność hospitalizacji 
dużej liczby pacjentów; 

� konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez 
zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje; 

� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się; 
� utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej; 
� zagrożenie porządku publicznego (panika, niepokoje społeczne) 

GOSPODARKA: 
� możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw  wynikające z dużej 

absencji chorobowej oraz  czasowego zablokowania lub ograniczenia ruchu  
na szlakach komunikacyjnych skutkujących utrudnieniami w transporcie. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� możliwe skażenie źródeł wody lub sieci wodociągowej; 
� możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków komunikacyjnych powodujące 

unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie. 
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ŚRODOWISKO: 
� możliwe skażenie środowiska w przypadku braku zachowania wymogów  

z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego,  
tj. reguł grzebania zmarłych, utylizacji odpadów po medycznych. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną w stopniu 

dużym na systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, ochronę zdrowia,  transport  
i komunikację. 
 

Wystąpienie epidemii choroby zakaźnej w tym samym czasie na różnych 
kontynentach (pandemii). 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludności, w tym również pośrednio  
w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej; 

� konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów; 
� konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez 

zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje; 

� znaczące utrudnienia w przemieszczaniu się; 
� utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej; 
� zagrożenie porządku publicznego (panika, niepokoje społeczne), możliwy 

wzrost przestępczości. 
GOSPODARKA: 

� zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw  wynikające z dużej absencji 
chorobowej,  oraz  czasowego zablokowania lub ograniczenia ruchu na szlakach 
komunikacyjnych skutkujących utrudnieniami w transporcie, a także izolacją 
terenów, blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu,   

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� możliwe skażenie źródeł wody lub sieci wodociągowej; 
� możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków komunikacyjnych powodujące 

unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie. 
ŚRODOWISKO: 

� możliwe skażenie środowiska w przypadku braku zachowania wymogów  
z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego,  
tj. reguł grzebania zmarłych, utylizacji odpadów po medycznych. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną 

w stopniu dużym na systemy: zaopatrzenia w żywność   i wodę, ochronę 
zdrowia,  transport i komunikację, w tym również międzynarodową 
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Analiza  zagrożeń  wystąpienia  zakażeń i chorób  zakaźnych  u  ludzi na  obszarze  województwa  kujawsko-pomorskiego 
 

L.p. Grupa 
zagrożeń 

Forma ryzyka w grupie Możliwe skutki 
zdrowotne 

Możliwe sposoby 
przeciwdziałania 

Zapadalność 
na 100 tys. 
ludności  

Poziom 
ryzyka 

1 
Zakażenia i 
zatrucia 
pokarmowe 

Zakażenia i zatrucia bakteryjne 
Dur brzuszny; Dury rzekome A,B,C; 
Salmonelozy 
Czerwonka bakteryjna 
Zakażenia wywołane przez E.coli, 
Campylobacter 
Jersinioza - postać jelitowa 
Zatrucia: gronkowcowe, jadem 
kiełbasianym i wywołane przez Cl. 
perfringens 
Zakażenia wirusowe 
Zakażenia wywołane przez rotawirusy, 
czynnik Norwalk 
Inne wirusowe zakażenia jelit 
Zakażenia pasożytnicze 
Lamblioza (giardioza); 
Kryptosporydioza ; Listerioza;  
Leptospiroza; Toksoplazmoza; 
Włośnica; 
 Biegunka i zapalenie żołądkowo-
jelitowe o prawdopodobnie 
zakaźnym pochodzeniu 

wyzdrowienie 
przewlekłe nosicielstwo 
(dur brzuszny) 
powikłania i trwałe 
następstwa choroby  
zgon 

wykrywanie oraz leczenie chorych 
ludzi i nosicieli; 
eliminacja lub leczenie chorych 
zwierząt; 
zabiegi sanitarno-higieniczne i 
przeciwepidemiczne; 
wykrywanie i zniszczenie 
zanieczyszczonej  mikrobiologicznie 
żywności; 
dezynfekcja wody; 

215,8 wysoki 

2 

Choroby, 
którym 
zapobiegają 
szczepienia 

Błonica; Świnka; Poliomielitis; 
Grypa; Odra; Krztusiec; Różyczka; 
Zakażenia Haemophilus influenzae 

wyzdrowienie 
powikłania i trwałe 
następstwa choroby  
rzadko zgon 

izolacja; 
wietrzenie pomieszczeń; 
dezynfekcja w środowisku chorego 
(lampy UV); 
czynne uodpornienie szczepionką; 

42,1 średni 
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L.p. Grupa 
zagrożeń 

Forma ryzyka w grupie Możliwe skutki 
zdrowotne 

Możliwe sposoby 
przeciwdziałania 

Zapadalność 
na 100 tys. 
ludności  

Poziom 
ryzyka 

3 

Choroby 
przenoszone 
przez 
naruszenie 
ciągłości 
tkanek 

HIV/AIDS 
Wirusowe zapalenie wątroby typu 
B i C 

postać przewlekła choroby 
przewlekłe nosicielstwo 
trwałe następstwa choroby  
zgon 

badanie i eliminowanie osób 
zakażonych spośród dawców krwi, 
nasienia, tkanek i narządów; 
stosowanie prezerwatyw; 
stosowanie uniwersalnych środków 
ostrożności i bezpiecznych procedur 
postępowania medycznego; 
przestrzeganie ogólnych zasad higieny 
w opiece zdrowotnej; 
dla wzw typu B możliwe jest czynne 
uodpornienie szczepionką; 

15,0 niski 

 
4 

Gruźlica Gruźlica płuc 

wyzdrowienie 
trwałe następstwa choroby - 
inwalidztwo 
zgon 

obowiązkowa hospitalizacja i leczenie 
przeciwprątkowe; 
higiena (zasłanianie ust) podczas 
kaszlu i odksztuszania; 
w środowisku chorego wietrzenie 
pomieszczeń, stosowanie lamp UV, 
dezynfekcja bielizny i powierzchni; 

20,0 średni 

5 

Choroby 
przenoszone 
drogą 
płciową 

Zakażenia bakteryjne: 
Kiła; Rzeżączka; Chlamydiozy; 
NGU; 
Zakażenia wirusowe: 
Opryszczka narządów płciowych; 
kłykciny kończyste; 
Zakażenia pasożytnicze: 
Rzęsistkowica 

wyzdrowienie 
powikłania i trwałe 
następstwa choroby  
w przypadkach kiły 
nieleczonej możliwy zgon 

wykrywanie osób chorych i osób z 
kontaktów seksualnych oraz (w 
przypadku kiły i rzeżączki 
obowiązkowe) ich leczenie; 
używanie prezerwatyw; 
oświata zdrowotna. 

8,7 niski 
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a) scenariusze zdarzeń 
 
Pierwszy - wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną  
w liczbie wskazującej na konieczność ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego. 
Potencjalne miejsca wystąpienia - duże skupiska ludzkie na terenie  całego 
województwa, w tym głównie szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, 
duże zakłady przemysłowe. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia: 
następstwo anomalii pogodowych i powodzi; niewłaściwe zabezpieczanie 
biologicznych odpadów niebezpiecznych; 
nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych wśród dzieci i osób z grup ryzyka; 
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy); niezachowanie 
wymogów sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych (zatopienie i zniszczenie 
cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt, zalanie i zniszczenie wysypisk śmieci oraz 
oczyszczalni ścieków); 
awarie instalacji sanitarnych spowodowane błędami ludzkimi oraz powstające  
z przyczyn niezależnych od człowieka (ujęcia wodne, oczyszczalnie ścieków, 
przepompownie, stacje uzdatniania wody); 
zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju w wyniku chorób 
odzwierzęcych; 
 bioterroryzm. 
 
Drugi - wystąpienie epidemii choroby zakaźnej w tym samym czasie na różnych 
kontynentach (pandemii) 
Potencjalne miejsca wystąpienia - duże skupiska ludzkie na terenie  całego 
województwa, w tym głównie szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, 
duże zakłady przemysłowe 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - wysoka zaraźliwość choroby, długi okres 
zaraźliwości, w tym zaraźliwość w okresie bezobjawowego przebiegu choroby, brak 
naturalnej odporności populacji (biologiczny czynnik chorobotwórczy lub jego szczep 
niewystępujący od dawna lub nigdy przedtem) Choroba nie niszczy swoich nosicieli,  
a niegroźne objawy sprzyjają zlekceważeniu choroby. 
 
Epizootie 
 
Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, typu: 
pryszczyca, BSE, ptasia grypa, wścieklizna na obszarze przekraczającym jeden 
powiat. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w wyniku chorób odzwierzęcych; 
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się; 
� utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej; 
� możliwa konieczność hospitalizacji lub izolacji ludności; 
� możliwy wybuch paniki oraz zakłócenia porządku publicznego 

GOSPODARKA: 
� starty w rolnictwie i  hodowlach; 
� ograniczenia w działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego; 
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� wzrost cen produktów żywnościowych; 
� blokada w obrębie handlu wewnątrz unijnego i eksportu; 
� utrudnienia w transporcie; 
� utrudnienia komunikacyjne. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� utrata pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych, hodowlach; 
� możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków komunikacyjnych powodujące 

unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie 
ŚRODOWISKO: 

� możliwe zniszczenia środowiska naturalnego, skala zniszczeń uzależniona jest 
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska,  w tym straty w populacji zwierząt 
dziko żyjących; 

� istnienie możliwość wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku 
zwierząt; 

� możliwe lokalne skażenie środowiska np. w przypadku braku zachowania 
wymogów z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania w stopniu dużym wywiera wpływ na infrastrukturę 

krytyczną obejmującą systemy:  transportowe i  komunikacyjne, zaopatrzenia  
w żywność i wodę, finansowe  z uwagi na możliwy paraliż ekonomiczny  
i znaczny spadek PKB z uwagi na blokadę w obrębie handlu unijnego i eksportu 
oraz wypłatę odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się 
przetwarzaniem i sprzedażą żywności, możliwe są też zakłócenia w systemie 
ochrony zdrowia. 

Choroby zakaźne, które wystąpiły w województwie kujawsko-pomorskim  
w latach 2004-2014. 

1. Grypa ptaków  
powiat bydgoski, m. Bydgoszcz, łabędź (4 szt.), 1 ognisko III.2006 
powiat bydgoski, m. Bydgoszcz, łabędź (13 szt.), 1 ognisko III.2006 
powiat bydgoski, m. Bydgoszcz, łabędź (2 szt.), 1 ognisko III-IV.2006 
powiat toruński, m. Toruń, łabędź (4 szt.), 1 ognisko III.2006 
powiat grudziądzki, m. Grudziądz, łabędź (1 szt.), 1 ognisko III.2006 
powiat grudziądzki, m. Białochowo, gm. Rogóźno, łabędź (1 szt.), 1 ognisko     IV.2006 
Opis choroby 
Grypa ptaków  - Wysoce zjadliwa grypa ptaków, ang. Highly pathogenic avian 
influenza (HPAI), d. pomór drobiu, ang. Fowl plaque (FP) należy do chorób zwierząt 
listy  OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może 
powodować śmiertelność do 100%. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5  
i H7 wirusa grypy typu A. Każdy kraj Unii Europejskiej, w którym choroba wystąpi 
narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle drobiarskim, 
spowodowane padnięciami drobiu, kosztami jej likwidacji i odszkodowań, a także 
wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, mięsa drobiowego i przetworów z mięsa 
drobiowego. Ograniczenie strat bezpośrednich i pośrednich uzależnione  
są od wprowadzenia szybkich i skutecznych metod kontroli i zwalczania choroby.  
Na zakażenie wirusami grypy ptaków (ang. Avian influenza, AI) podatne są prawie 
wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i dzikich wolno żyjących, 
jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Wysoce 
zjadliwa grypa ptaków najczęściej występuje i powoduje największe straty u kur  
i indyków. Często stwierdzane u ptaków wolno żyjących zakażenia wirusami  
AI zasadniczo przebiegają bezobjawowo. Jednak ptaki te, zwłaszcza migrujące ptaki 
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wodne, są długotrwałymi nosicielami wirusa AI i stanowią potencjalne źródło zakażenia 
dla drobiu. Zakażenia wirusem AI opisano również u małp, świń, fretek, koni, bydła  
i wielorybów.  
2. Gąbczasta encefalopatia bydła 
powiat golubsko-dobrzyński, m.Wrocki, gm. Golub- Dobrzyń, bydło (1 szt.), 1 ognisko 
VI.2006 
powiat bydgoski, m.Wiskitno, gm. Koronowo, bydło (1 szt.), 1 ognisko VII.2007 
Opis choroby 
Gąbczasta encefalopatia bydła – BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) – choroba 
układu nerwowego bydła, wywoływana przez priony. Priony są zakaźnymi 
cząsteczkami powodującymi transmisję całej grupy jednostek chorobowych znanych 
jako przenośne gąbczaste encefalopatie (TSEs – transmissible spongiform 
encephalopathies). Priony są to białkopodobne cząsteczki, których dokładne 
mechanizmy przekazywania choroby nie są do końca znane. Priony są odporne  na 
działanie  czynników fizyko-chemicznych, ulegają zniszczeniu po zastosowaniu 
wysokiej temperatury min. 135 °C w połączeniu z wysokim ciśnieniem. Bydło nie 
wykazuje objawów choroby bezpośrednio po zakażeniu, dopiero po kilku latach, przy 
zaawansowanych zmianach w mózgu pojawiają się zaburzenia  neurologiczne. 
Przyżyciowo nie można stwierdzić  wystąpienia BSE, jedynie po śmierci lub uboju 
zwierzęcia. Proces chorobowy wygasa w wyniku wycofania mączek mięsno-kostnych  
z żywienia bydła. 
3. Wirusowa posocznica krwotoczna 

� powiat tucholski, m.Kamienica, gm. Gostycyn, szczupak (1200 kg), 1 ognisko 
XI.2007,  

� powiat tucholski, m.Bielska Struga, gm. Tuchola, szczupak (200 kg), 1 ognisko 
XI.2007,  

� powiat bydgoski, m.Otorowo, gm. Solec Kujawski, szczupak (7 kg), 1 ognisko 
XI.2007,  

� powiat mogileński, m.Czerniak, gm. Mogilno, pstrąg tęczowy (26 500 szt.), 1 
ognisko VI.2008,  

� powiat mogileński, m.Czerniak, gm. Mogilno, pstrąg tęczowy (25 056 szt.), 1 
ognisko X.2009,  

Opis choroby 
Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (septicaemia  haemorrhagica 
salmonum, virat hemorrhagic septicemia- VHS) jest chorobą zakaźną wywołaną przez 
wirusa należącego do rodziny Rhabdoviridae. W warunkach intensywnej hodowli ryb 
łososiowatych wirus ten powoduje znaczne straty ekonomiczne. W przebiegu choroby 
występują zwykle masowe śnięcia ryb, osiągające nawet 100% obsad. Spośród ryb 
łososiowatych gatunkiem Najbardziej wrażliwym na wirus VHS jest pstrąg tęczowy , w 
dalszej kolejności –pstrąg, pstrąg źródlany. Ponadto opisano występowanie VHS  u 
turbota lipienia i szczupaka. Wirus VHS izolowano nie tylko od ryb hodowlanych, ale 
również wolno żyjących, zarówno z wód śródlądowych, jak i morskich. Obecność tego 
wirusa (VHSV) stwierdzono u śledzia atlantyckiego, dorsza atlantyckiego, łososia, 
flądry. 
 

a) scenariusz zdarzenia 
 
Pierwszy - Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, 
typu: pryszczyca, BSE, ptasia grypa, wścieklizna na obszarze przekraczającym 
jeden powiat.  
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Potencjalne miejsca wystąpienia - z uwagi na prowadzoną hodowlę trzody chlewnej, 
bydła, drobiu, owiec, zagrożenie może objąć obszar całego województwa kujawsko-
pomorskiego. Natomiast największe prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków występuje w rejonach przyległych do rzeki Warty i Noteci  
i może dotyczyć zarówno ptaków dziko żyjących jak hodowlanych. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - świadome (bioterroryzm z wykorzystaniem 
prionów, bakterii i wirusów chorób odzwierzęcych) lub nieświadome wprowadzenie 
czynnika patogennego powodujące zakażenie zwierząt , w tym nieprzestrzeganie 
przepisów higieny weterynaryjnej, brak nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwami 
utrzymującymi zwierzęta gospodarskie i nad skupiskami zwierząt wolno żyjących, 
błędy przy unieszkodliwianiu produktów pochodzenia zwierzęcego, brak 
weterynaryjnej kontroli granicznej nad sprowadzanym mięsem, żywymi zwierzętami, 
produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami, przemyt zwierząt egzotycznych, 
zawleczenie choroby zakaźnej, migracja zarażonych dzikich zwierząt 
 
Epifitozy 
 
Wystąpienie masowych zachorowań roślin uprawnych na terenie województwa. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ:  

� możliwe utrudnienia w dostępie do żywności;  
� zniszczenia upraw w gospodarstwach rolnych; 
� możliwe zakłócenia porządku publicznego; 
� możliwy wzrost bezrobocia z uwagi na ograniczenia  produkcji w przemyśle 

spożywczym, upadkiem gospodarstw. 
GOSPODARKA: 

� starty w rolnictwie; 
� osłabienie przemysłu spożywczego; 
� wzrost cen produktów żywnościowych 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� utrata upraw w gospodarstwach rolnych; 
� możliwy upadek gospodarstw rolnych oraz zakładów przetwórczych 

ŚRODOWISKO: 
� skala zniszczeń środowiska naturalnego uzależniona jest od skali i zasięgu 

zaistniałego zjawiska;  
� możliwe jest wyginięcie lub ograniczenie populacji danego gatunku roślin.   

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ 
� wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą system finansowy   

z uwagi na możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany  
z upadkiem gospodarstw oraz zakładów przetwórczych;  

� blokadę w obrębie handlu unijnego i eksportu oraz wypłatę odszkodowań dla 
przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności. 

 
 
 
 
 



80 
 

Wystąpienie masowych wielkoobszarowych zachorowań drzewostanu w lasach  
na terenie województwa. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� możliwy lokalny wzrost bezrobocia z uwagi na ograniczenia produkcji  
w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym. 

GOSPODARKĘ: 
� zakłócenia w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym; 

straty w leśnictwie. 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� zniszczenia lasów , w tym również prywatnych, szkółek leśnych, 
ŚRODOWISKO: 

� skala zniszczeń środowiska naturalnego uzależniona jest od skali i zasięgu 
zaistniałego zjawiska; 

� możliwe jest wyginięcie lub ograniczenie populacji danego gatunku roślin; 
 zniszczenie lokalnego ekosystemu, drzewostanu. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� Brak 

 
 Z uwagi na prowadzone uprawy polowe, głównie zboża, rzepaku oraz buraków 
cukrowych, zagrożenie może objąć obszar całego województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 Zagrożenie lasów województwa kujawsko-pomorskiego przez epifitozy w  skali 
wielkoobszarowej  występuje w masywie Borów Tucholskich obejmujących gminy 
Tuchola, Śliwice, Osie, Warlubie i Cekcyn, a także w kompleksie lasów w dolinie  
rz. Brda, obejmujących część gmin: Koronowo, Osielsko, Sicienko.  W Puszczy 
Bydgoskiej teren szczególnie zagrożony obejmuje gminy: Solec Kujawski, Nowa Wieś 
Wielka, Białe Błota oraz kompleks lasów na trenie gmin: Łabiszyn, Szubin, Górzno, 
Zbiczno, Dąbrowa Chełmińska, Golub-Dobrzyń, Gniewkowo, Bobrowniki, Lipno, 
Skępe, Strzelno, Kcynia, Rogowo, Sępólno  Krajeńskie, Więcbork, Jeżewo, 
Czernikowo, Obrowo, Wielka Nieszawka, Lubiewo, Włocławek, Kowal, Skrwilno, 
Baruchowo, Świedziebnia, Grudziądz. 
 

a) scenariusze zdarzeń 
 
Pierwszy - wystąpienie masowych zachorowań roślin uprawnych na terenie 
województwa. 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia - z uwagi na prowadzone uprawy polowe, głównie 
zboża, rzepaku oraz buraków cukrowych, zagrożenie może objąć obszar całego 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia- niekorzystne warunki atmosferyczne oraz glebowe, 
a także czynniki infekcyjne : wirusy i  wiroidy, fitoplazmy, bakterie, grzyby i pasożyty, 
świadome lub nieświadome stosowanie materiału porażonego przy braku ochrony 
chemicznej roślin, używanie skażonej wody do celów rolniczych, import porażonych 
roślin, stosowanie sprzętu rolniczego i środków transportu bez przeprowadzenia 
zabiegów oczyszczania i dezynfekcji, brak niszczenia samosiewów roślin 
żywicielskich, brak stosowania właściwego płodozmianu. 
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Drugi - wystąpienie masowych wielkoobszarowych zachorowań drzewostanu  
w lasach na    terenie województwa. 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia - Zagrożenie lasów województwa kujawsko-
pomorskiego przez epifitozyw  skali wielkoobszarowej  występuje w masywie Borów 
Tucholskich obejmujących gminy Tuchola, Śliwice, Osie, Warlubie i Cekcyn, a także  
w kompleksie lasów w dolinie rz. Brda, obejmujących część gmin: Koronowo, 
Osielsko, Sicienko.  W Puszczy Bydgoskiej teren szczególnie zagrożony obejmuje 
gminy: Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz kompleks lasów na trenie 
gmin: Łabiszyn, Szubin, Górzno, Zbiczno, Dąbrowa Chełmińska, Golub-Dobrzyń, 
Gniewkowo, Bobrowniki, Lipno, Skępe, Strzelno, Kcynia, Rogowo, Sępólno  
Krajeńskie, Więcbork, Jeżewo, Czernikowo, Obrowo, Wielka Nieszawka, Lubiewo, 
Włocławek, Kowal, Skrwilno, Baruchowo, Świedziebnia, Grudziądz. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - niekorzystne warunki atmosferyczne, a także 
czynniki infekcyjne : wirusy , fitoplazmy, bakterie, grzyby i pasożyty , świadome lub 
nieświadome stosowanie materiału porażonego przy braku ochrony chemicznej roślin, 
powodujące zjawiska chorobotwórcze lasów iglastych i liściastych.
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                                   Rys. 19. Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.                                                             
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Skażenie chemiczne 
 
Awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje 
chemiczne. 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego; 
� lokalnie wystąpienie przypadków strat bezpowrotnych i sanitarnych wśród 

ludności; 
� konieczność lokalnej ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc 

zamieszkania; 
� konieczność lokalnej ewakuacji zwierząt gospodarskich; 
� konieczność lokalnej ewakuacji placówek służby zdrowia, urzędów, obiektów 

użyteczności publicznej; 
� konieczność zaopatrzenia medycznego i leczenia ludzi poddanych 

oddziaływaniu toksycznych środków chemicznych; 
� wystąpienie natychmiastowych i wtórnych oraz długotrwałych schorzeń  

i chorób stanowiących skutek oddziaływania toksycznych środków 
chemicznych; 

� obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi; 
� możliwość pojawienia się zachowań panicznych. 

GOSPODARKĘ: 
� straty wystąpią w bezpośrednim miejscu zdarzenia oraz terenie bezpośrednio 

przyległym i sąsiadującym; 
� zakłócenia w transporcie, produkcji oraz funkcjonowaniu niektórych dziedzin 
życia społecznego; 

� zakłócenia procesów poprodukcyjnych i zaopatrzeniowych wielu branż 
produkcyjnych  
i usługowych; 

� kosztowne i skomplikowane akcje ratownicze oraz koszty usuwania skutków  
i ew. odszkodowań 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� czasowe wyłączenie linii i instalacji produkcyjnych w celu dokonania napraw; 

remonty, odbudowa. 
ŚRODOWISKO: 

� straty w środowisku będą miały charakter pierwotny oraz wtórny (ujawniające się 
w dłuższej perspektywie czasowej) , w zależności od skali oddziaływania 
zdarzenia oraz rodzaju oddziaływujących na środowisko toksycznych środków 
chemicznych; 

� największą degradację środowiska spowodują środki toksyczne powodujące 
skażenie gleby i wody, w tym wód gruntowych; 

� straty obejmą zarówno florę, jak i faunę. 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� wpływ na infrastrukturę krytyczną w obszarze występowania źródła zagrożenia, 
uszkodzenia i awarie instalacji chemicznych oraz systemów zarządzających  
i monitorujących procesy produkcyjne; 

� możliwość czasowego zakłócenia funkcjonowania systemów zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną (konieczność wyłączenia ujęć wody oraz ich 
dekontaminacja ); 
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� katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych (transport 
kołowy, transport kolejowy ). 

 
Katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych (transport 
kołowy, transport kolejowy) 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego; 
� lokalnie wystąpienie przypadków strat bezpowrotnych i sanitarnych wśród 

ludności; 
� konieczność lokalnej ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc 

zamieszkania; 
� konieczność lokalnej ewakuacji zwierząt gospodarskich, konieczność lokalnej 

ewakuacji placówek służby zdrowia, urzędów, obiektów użyteczności 
publicznej; 

� konieczność zaopatrzenia medycznego i leczenia ludzi poddanych oddziaływaniu 
toksycznymi środków chemicznych; 

� wystąpienie natychmiastowych i wtórnych oraz długotrwałych schorzeń i chorób 
stanowiących skutek oddziaływania toksycznych środków chemicznych, 
obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi; 

� możliwość pojawienia się zachorowań panicznych, 
GOSPODARKĘ: 

� w przypadku katastrofy w transporcie kołowym, przy uwzględnieniu pojemności 
cystern i silosów do przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych wpływ 
negatywnych skutków zdarzenia na gospodarkę w skali makro jest pomijalny; 

� w przypadku katastrofy w ruchu kolejowym, w zależności od miejsca jej 
wystąpienia oraz skali zdarzenia (wielkość składu i rodzaj zniszczeń) możliwe 
zakłócenia w systemie transportowym województwa, kraju oraz czasowe 
zakłócenia w procesie transportu dystrybucji i dostaw surowców masowych. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� wystąpienie zagrożenie może skutkować stratami odwracalnymi w infrastrukturze 

drogowej oraz uszkodzeniami obiektów budowlanych (wiadukty, mosty, tunele, 
systemy kanalizacji deszczowej, budynki mieszkalne); 

� w przypadku katastrofy w ruchu kolejowym mogą powstać istotne straty  
w urządzeniach i budynkach kolejowych, skutkujące wyłączeniem określonych 
kierunków dla ruchu pociągów na dłuższy czas. 

ŚRODOWISKO: 
� straty w środowisku będą miały charakter pierwotny oraz wtórny (ujawniające się 

w dłuższej perspektywie czasowej) , w zależności od skali oddziaływania 
zdarzenia oraz rodzaju oddziaływujących na środowisko toksycznych środków 
chemicznych; 

� największą degradację środowiska spowodują środki toksyczne powodujące 
skażenie gleby i wody, w tym wód gruntowych;  

� straty obejmą zarówno florę, jak i faunę. 
 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w przypadku katastrofy w ruchu kolejowym należy przyjąć duże 
prawdopodobieństwo czasowego wyłączenia z ruchu linii kolejowych, 
systemów zasilania energetycznego PKP, łączności i teleinformatyki PKP oraz 
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publicznych dostawców usług teleinformatycznych, urządzeń sterujących i 
zabezpieczających; 

� w przypadku powstania dysfunkcjonalności w obszarze jednego z węzłów 
kolejowych na terenie województwa wystąpią zakłócenia na całej sieci PKP. 

 

 
 

                 Rys. 20. Sieć kolejowa w województwie kujawsko-pomorskim 
  
Awaria ruroci ągów transportowych 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� lokalne (punktowe) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego; 
� lokalnie wystąpienie przypadków strat bezpowrotnych i sanitarnych wśród 

ludności; 
� konieczność lokalnej ewakuacji ludności z dotychczasowych miejsc 

zamieszkania; 
� konieczność lokalnej ewakuacji zwierząt gospodarskich; 
� konieczność zaopatrzenia medycznego i leczenia ludzi poddanych oddziaływaniu 

toksycznych środków chemicznych, poparzonych, z urazami mechanicznymi; 
� obniżenie poziomu odporności psychicznej ludzi; 
� możliwość pojawienia się zachowań panicznych; 
� wzrost przestępczości i obniżenie dyscypliny społecznej. 
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GOSPODARKĘ: 
� oddziaływanie na gospodarkę jest bezpośrednio zależne od statusu ropociągu/ 

gazociągu, którego wyznacznikiem jest jego przepustowość, rodzaj medium 
przesyłanego, kierunki i podmioty dostaw i odbiorów; 

� uszkodzenia lub zakłócenia w pracy rurociągów/gazociągów służących 
przesyłowi ropy naftowej i gazu ziemnego z kierunku Rosji są czynnikami 
wpływającymi na każdy sektor gospodarki i usług krajowych oraz Unii 
Europejskiej, pomimo dywersyfikacji dostaw. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenia/wstrzymanie  produkcji przemysłowej oraz dostaw finalnych 

produktów dla przemysłu i ludności opartych o węglowodory; 
� zakłócenia na rynku paliwowym, dystrybucji ciepła przemysłowego  

i dla ludności; 
� zakłócenia w transporcie;  
� negatywne skutki bezpośrednie i pośrednie dla wszystkich obszarów aktywności 

produkcyjnej, usługowej, społecznej i indywidualnej człowieka, na obszarze 
całego kraju. 

ŚRODOWISKO: 
� możliwość skażenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby i powietrza; 
� zakłócenie dostaw energii i paliw mogą wpłynąć na ograniczenie / wyłączenie 

funkcjonowania instalacji i systemów monitorujących i chroniących środowisko 
przed przekroczeniem norm zanieczyszczeń. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� ryzyko zakłócenia / przerwania dostaw surowców i paliw węglowodowrowych 

dla rynku krajowego i partnerów Unii Europejskiej, w wyniku ograniczenia 
możliwości, awarii lub zniszczenia linii przesyłowych; 

� negatywne skutki bezpośrednie i pośrednie dla wszystkich obszarów aktywności 
produkcyjnej, usługowej, społecznej i indywidualnej człowieka, na obszarze 
całego kraju. 

 
Nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia osób; 
� w dłuższej perspektywie czasowej zwiększone ryzyko wystąpienia chorób 

nowotworowych, dróg oddechowych; 
� możliwość wystąpienia konieczności przesiedlenia ludności oraz izolacji 

znacznych terenów 
GOSPODARKĘ: 

� potencjalne niebezpieczeństwo wyłączenia z użytkowania (na różne cele) 
znacznych terenów; 

� konieczność zaangażowania środków finansowych na cele nieprodukcyjne 
(utylizacja, rekultywacja) . Wg bardzo ostrożnych szacunków (źródło 
:ekspertyza Uniwersytetu Gdańskiego) utylizacja i rekultywacja zanieczyszczeń 
i terenów aktualnie zinwentaryzowanych wyniesie ok. 3 mld zł . 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� obniżenie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej terenów; 
� wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców z tytułu konieczności przeniesienia 

działalności lub obniżenia wartości posiadanych zasobów produkcyjno-usługowych 
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ŚRODOWISKO: 
� skażenie gruntu i wód (powierzchniowych i podziemnych); 
� migracja zanieczyszczeń wodami gruntowymi do rzeki Brdy i Wisły; 
� zagrożenie skażeniem rzeki i obszarów brzegowych rzeki Wisły poniżej Bydgoszczy do 

jej ujścia do M. Bałtyckiego; 
� możliwość skażenia wód M. Bałtyckiego. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� możliwość zakłócenia funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz ujęć wód (zarówno 

powierzchniowych, jak i gruntowych). 
 

a) scenariusze zdarzeń 
 
Pierwszy – awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne 
substancje chemiczne. 
Potencjalne miejsca wystąpienia – zakłady oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe 
w lokalizacji: Zakłady Azotowe Anwil we Włocławku, Mondi Świecie SA, Solino S.A , 
Nitro-chem w Bydgoszczy, Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO”w Inowrocławiu, 
Podziemne Kawernowe Magazyny Ropy i Paliw w Górze Kawernowy Podziemny 
Magazyn Gazu Mogilno Palędzie Dolne , GASPOL Sp. z o.o. - Rozlewnia Gazu 
Płynnego w Starorypinie,   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Nowa Wieś 
Wielka, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. , Zamek Bierzgłowski, , 
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy, Rozlewnia Gazu Płynnego 
„BARTER” S.A. w Bydgoszczy, Magazyn gazu ”BAŁTYK GAZ” w Bydgoszczy oraz 
„SALINEX” w Piechcinie i Szarleju, "EUROPOL GAZ" S.A. w Gąbinku k. 
Włocławka, Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” w Kruszwicy, OIL-GAZ GROUP sp. z 
o.o. w Zdziersku, CIECH Pianki sp. z o.o. w Bydgoszczy, Eurogaz w Białkowie, Nomet 
sp. z o.o. w Toruniu, Wytwórnia kwasu Tetraftalowego Polskiego Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A. w Krzywej Górze k. Włocławka. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia- błąd ludzki, błąd techniczny, nieprzestrzeganie 
przepisów i warunków eksploatacyjnych, warunki meteorologiczne, wypadek losowy 
 
Drugi – katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych 
(transport kołowy, transport kolejowy). 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – szlaki drogowe i kolejowe oraz tereny bezpośrednio 
przyległe do nich przebiegające przez obszar województwa, tj. : 
autostrada A1 (E75) (Gdańsk – Bydgoszcz – Katowice – Gorzyczki – kierunek: 
Republika Czeska), droga krajowa nr 5 (E-261) (Grudziądz - Świecie - Bydgoszcz - 
Poznań - Wrocław: kierunek Republika Czeska),  droga krajowa nr 10 (Warszawa – 
Toruń – Bydgoszcz – Szczecin – kierunek: Niemcy), droga krajowa nr 15 (Trzebnica - 
Krotoszyn - Inowrocław - Toruń - Brodnica - Ostróda),  
droga krajowa nr 80 (Bydoszcz - Toruń - Lubicz). Linie kolejowe : linia kolejowa C-E 
65 (trasa Tczew-Bydgoszcz-Inowrocław-Zduńska Wola-Tarnowskie Góry-Pszczyna), 
komunikująca północą i południową część kraju; 
linia kolejowa nr 353 (trasa Poznań - Inowrocław - Toruń - Olsztyn - Korsze) biegnąca 
z zachodniej do wschodniej granicy Polski, węzły kolejowe w miejscowościach: 
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Inowrocław 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - błąd ludzki, błąd techniczny, nieprzestrzeganie 
przepisów i warunków eksploatacyjnych, warunki meteorologiczne, wypadek losowy.
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                          Rys. 21. Raport o stanie zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego - sieć drogowa
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Trzeci - awaria rurociągów transportowych 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – rurociągi tranzytowe (o zasięgu wojewódzkim, 
krajowym i międzynarodowym)  i lokalne ( komunalne, zakładowe ) ropociągi, 
gazociągi oraz rurociągi do przesyłu płynnych surowców, półproduktów i produktów 
gotowych, w tym szczególnie ropociągi: rurociąg „Pomorski” na odcinku 81 km Płock 
– Gdańsk przebiegający przez teren gmin: Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Borowo, 
Jabłonowo, Pomorskie, Świecie, n/Osą, Łasin ; rurociąg finalny Płock – Nowa Wieś 
Wielka – Rejowiec, na odcinku 185 km, przebiegający przez teren gmin: - Dobrzyń n/ 
Wisłą, Włocławek, Lubanie, Bądkowo, Koneck, Gniewkowo, Rojewo, Nowa Wieś 
Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin, Żnin, Janowiec Wielkopolski ;  rurociąg 
„Przyjaźń” na odcinku 82,4 km Płock – Mchówek (woj. wielkopolskie) przebiegający 
przez teren gmin: - Lubień Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska. Gazociągi  : Gazociąg 
tranzytowy z m. Jamal – Europa Zachodnia na odcinku ok. 115 km, przez gminy: - 
Tłuchowo, Wielgie, Lipno, Włocławek, Bobrowniki, Lubanie, Bądkowo, Zakrzewo, 
Kruszwica, Strzelno, Moglino; gazociąg Oldanów – Włocławek na odcinku 43 km 
przez gminy:  Izbica Kujawska, Lubraniec, Brześć Kujawski, Włocławek;  gazociąg 
Włocławek – Gdańsk na odcinku 122 km przez gminy:  Włocławek, Lubanie, Raciążek, 
Aleksandrów Kujawski, Toruń, Łysomice, Chełmża, Płżnica, Grudziądz, Rogóźno; 
gazociąg Turzno – Nakło nad Notecią na odcinku 200 km przez gminy:  Bydgoszcz, 
Dobrcz, Pruszcz, Świecie n/Wisłą, Lubiewo, Tuchola, Kamień Krajeński, Sępólno 
Krajeńskie, Więcbork, Mrocza, Nakło n/ Notecią, Kcynia, Szubin, Żnin, Barcin, 
Łabiszyn, Pakość, Inowrocław, Kruszwica, Mogilno. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - błąd ludzki, celowe działanie człowieka ( nawierty 
rurociągu w celu kradzieży przesyłanego czynnika ) błąd techniczny, nieprzestrzeganie 
przepisów i warunków eksploatacyjnych, warunki meteorologiczne, wypadek losowy 
 
Czwarty – nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów 
produkcyjnych  
Potencjalne miejsca wystąpienia – tereny nierekultywowane stanowiące tzw. 
zrzutowiska odpadów przemysłowych  po byłych Zakładach Chemicznych "ZACHEM" 
S.A. w Bydgoszczy (ostatni podmiot właścicielski CIECH S.A)., aktualnie  
w odpowiedzialności syndyka masy upadłościowej spółki Infrastruktura Kapuściska 
(jako spadkobiercy prawnego ZACHEM S.A. ) . 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - na terenach poprodukcyjnych po zakładach 
ZACHEM SA zalega (w glebie, wody podziemne). 
Ilość zanieczyszczeń trudno oszacować (zanieczyszczenia, które mogą znajdować się po 
Zachemie w postaci związków to: toluen, nitroza, chlorek allilu, epichlorohydryna, 
TDA, TDI, krezole, fenole, benzen, chlorobenzen, anilina itp.) 
 
 
Zdarzenia radiacyjne 
 
Zdarzenia radiacyjne, które zaistniało w jednostce organizacyjnej ( zasięg jego 
skutków nie przekracza granic jej terenu) 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� w strefie zagrożenia niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia; 
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� możliwe skażenie osób; 
� możliwość odłożonych w czasie konsekwencji chorobotwórczych. 

GOSPODARKĘ: 
� w strefie zagrożenia możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotu  

w granicach którego wystąpiło zdarzenie radiacyjne 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� możliwe skażenie lokalnych źródeł i ujęć wody pitnej oraz wody do celów 
przemysłowych oraz sieci wodociągowej; 

� może wystąpić konieczność przeprowadzenia dekontaminacji obiektów 
przemysłowych i usługowych oraz sprzętu transportowego 

ŚRODOWISKO: 
� zagrożenie ekologiczne w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych 

trudne są do oszacowania; 
� możliwe jest miejscowe (w granicach jednostki)  skażenie gleby, powietrza, wód 

powierzchniowych; 
� zakłada się, że skutki są odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie, w 

zależności od lokalnych warunków środowiskowych, wielkości dawki 
promieniotwórczej oraz środka promieniotwórczego; 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� wpływ na infrastrukturę krytyczną tylko w sytuacji, gdy podmiot (jednostka 

organizacyjna) w granicach której nastąpiło skażenie ma status infrastruktury 
krytycznej; 

 
Zdarzenie radiacyjne o zasięgu wojewódzkim, które powstało na terenie jednostki 
organizacyjnej albo poza  nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub podczas 
transportu materiałów j ądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowe. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia; 
� możliwe skażenie osób; 
� możliwość odłożonych w czasie konsekwencji chorobotwórczych w wyniku 

skażenia środowiska; 
� możliwa konieczność ewakuacji, zagrożenie porządku publicznego (panika, 

niepokoje społeczne); 
� konieczność wprowadzenia i egzekwowania zakazu spożywania skażonej 
żywności i wody; 

� izolacja znacznych terenów, ewentualność ograniczenia swobód i praw 
obywatelskich, ryzyko konieczności ewakuacji ludzi i zwierząt, w tym obszarów 
zurbanizowanych 

GOSPODARKĘ: 
�  w strefie zagrożenia możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów 

gospodarczych; 
�  możliwy negatywny wpływ na rolnictwo (konieczność niszczenia skażonych 

płodów rolnych) oraz handel - wycofanie z sieci sprzedaży skażonej żywności; 
�  spadek produkcji i utrudniony dostęp do usług; 
� wyłączenia z użytkowania określonych odcinków dróg kołowych, kolejowych  

i wodnych, konieczność szacowania strat i wypłaty odszkodowań dla 
podmiotów gospodarczych. 
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MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� możliwe skażenie lokalnych źródeł i cieków wodnych (wody gruntowe, 

powierzchniowe) lub sieci wodociągowej; 
� może wystąpić konieczność przeprowadzenia dekontaminacji obiektów, obszarów 

oraz ludzi, zwierząt i sprzętu. 
ŚRODOWISKO: 

� zagrożenie ekologiczne w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych 
trudne są do oszacowania; 

� możliwe jest lokalne skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych; 
� zakłada się, że skutki są odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie,  

w zależności od lokalnych warunków środowiskowych, wielkości dawki 
promieniotwórczej oraz środka promieniotwórczego 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną, w stopniu 

dużym na systemy   zaopatrzenie w żywność  i wodę ,ochronę zdrowia oraz  
transport i komunikacje, 
 

Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu krajowym, które powstało 
na skutek awarii elektrowni atomowych państwach ościennych.   
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia; 
� możliwe skażenie osób; 
� możliwość odłożonych w czasie konsekwencji chorobotwórczych w wyniku 

skażenia środowiska; 
� możliwa konieczność ewakuacji; 
� zagrożenie porządku publicznego (panika, niepokoje społeczne), konieczność 

wprowadzenia i egzekwowania zakazu spożywania skażonej żywności i wody; 
� izolacja znacznych terenów; 
� ewentualność ograniczenia swobód i praw obywatelskich; 
� ryzyko konieczności ewakuacji ludzi i zwierząt z dużych obszarów, w tym 

obszarów zurbanizowanych 
GOSPODARKĘ: 

� w strefie zagrożenia możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych; 

� możliwy negatywny wpływ na rolnictwo (konieczność niszczenia skażonych 
płodów rolnych) oraz handel - wycofanie z sieci sprzedaży skażonej żywności; 

� spadek produkcji i utrudniony dostęp do usług; 
� wyłączenia z użytkowania określonych odcinków dróg kołowych, kolejowych i 

wodnych; 
� konieczność szacowania strat i wypłaty odszkodowań dla podmiotów 

gospodarczych. 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� możliwe skażenie lokalnych źródeł i cieków wodnych (wody gruntowe, 
powierzchniowe) lub sieci wodociągowej; 

� może wystąpić konieczność przeprowadzenia dekontaminacji obiektów, obszarów 
oraz ludzi, zwierząt i sprzętu. 
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ŚRODOWISKO: 
� zagrożenie ekologiczne w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych 

trudne są do oszacowania; 
� możliwe jest wielkoobszarowe skażenie gleby, powietrza, wód 

powierzchniowych; 
� zakłada się, że skutki są odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie,  

w zależności od lokalnych warunków środowiskowych, wielkości dawki 
promieniotwórczej oraz środka promieniotwórczego 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną, w stopniu 

dużym na systemy   zaopatrzenie w żywność  i wodę ,ochronę zdrowia oraz  
transport i komunikacje 

 
a) scenariusze w ramach zagrożenia 

 
Pierwszy – Zdarzenia radiacyjne, które zaistniało w jednostce organizacyjnej ( 
zasięg jego skutków nie przekracza granic jej terenu) 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar w granicach jednostki lub maksymalnie w 
obszarze bezpośrednio przylegającym do granic administracyjnych i technicznych 
jednostki. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - terroryzm, błąd ludzki, awaria techniczna, 
nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów 
promieniotwórczych, zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 
Drugi -  zdarzenie radiacyjne o zasięgu wojewódzkim, które powstało na terenie 
jednostki organizacyjnej albo poza  nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub 
podczas transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, 
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowe. 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa, a w szczególności trasy 
transportu materiałów niebezpiecznych 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - terroryzm, błąd ludzki, awaria techniczna, 
nieprawidłowe przechowywanie i transport źródeł promieniotwórczych i odpadów 
promieniotwórczych, zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych, katastrofa drogowa, 
protesty społeczne 
Trzeci -  zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu krajowym, które 
powstało na skutek awarii elektrowni atomowych państwach ościennych.   
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa, 
terroryzm, katastrofa naturalna, katastrofa budowlana, błąd człowieka, zdarzenia  
o znamionach klęski żywiołowe 
 
Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej 
 
Rozległe awarie sieci elektroenergetycznej powodujące brak dostaw energii 
elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób ( brak podtrzymania działania 
urządzeń medycznych); 

� zagrożenie porządku publicznego (panika, niepokoje społeczne); 
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� negatywny wpływ na komfort życia 
GOSPODARKĘ: 

� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług; 
� zakłócenia w systemie transportowym województwa; 
� możliwe straty w uprawach rolnych i hodowli zwierząt. 

GOSPODARKĘ: 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług; 
� zakłócenia w systemie transportowym województwa; 
� możliwe straty w uprawach rolnych i hodowli zwierząt. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� straty w gospodarstwach domowych, w hodowlach zwierząt; 
� zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń i infrastruktury komunalnej 

(przepompownie ścieków, wody pitnej, stacje uzdatniania wody; 
� zatrzymanie pracy przepompowni i powstanie groźby powodzi); 
� zakłócenia w łączności; 
� zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej, kolejowej, transporcie miejskim; 
� awarie systemu bankomatowego i transakcji  bezgotówkowych; 
� utrudniony obieg informacji oraz brak dostępu do danych niezbędnych dla pracy 

służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
ŚRODOWISKO: 

� możliwe miejscowe skażenie środowiska w  wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu 
infrastruktury komunalnej - przepompowni ścieków 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wywiera wpływ na wszystkie systemy infrastruktury 

krytycznej; 
� stopień wpływu na poszczególne systemy uzależniony  jest od długości  przerwy 

w dostawie energii elektrycznej 
 

a) scenariusz zdarzeń 
 
Pierwszy – Rozległe awarie sieci elektroenergetycznej powodujące brak dostaw 
energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców województwa. 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - awarie sieciowe spowodowane niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi  (huragany, śnieżyce, szadź, powódź), rozległe awarie 
systemowe "blackout", ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach 
systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych.
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            Rys. 22. Raport o stanie zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego – elektroenergetyka   

i gazownictwo o znaczeniu regionalnym
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Zakłócenia w dostawach paliw płynnych i gazu   
 
Zakłócenia w dostawach paliw płynnych i gazu  lub zagrożenie wystąpieniem 
zakłóceń, oddziaływujących negatywnie na funkcjonowanie wojewódzkiej 
administracji zespolonej i niezespolonej oraz na bezpieczeństwo i zaopatrzenie 
ludności w produkty pierwszej potrzeby 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi (zwłaszcza podczas wybuchów); 
� negatywny wpływ na komfort życia; 
� trudności w transporcie; 
� możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.   

GOSPODARKĘ: 
� znaczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług; 
� zakłócenia w systemie transportowym województwa; 
� możliwa konieczność wprowadzenia systemu reglamentacji paliw płynnych dla osób 

prywatnych i przedsiębiorstw; 
� wzrost cen paliw 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenia w transporcie i komunikacji, znaczne starty w mieniu (zwłaszcza podczas 

wybuchów) 
ŚRODOWISKO: 

� nie ma wpływu na środowisko 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� w stopniu dużym wywiera wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą systemy:  
transportowe i komunikacyjne, zaopatrzenia w żywność oraz zapewniające 
działalność administracji publicznej , możliwy też jest duży wpływ na system 
finansowy, wynikający ze spadku PKB w wyniku zakłóceń  
w sektorach uzależnionych od zaopatrzenia w paliwa. 

 
a) scenariusz zdarzeń 

 
Pierwszy – Zakłócenia w dostawach paliw płynnych i gazu  lub zagrożenie 
wystąpieniem zakłóceń, oddziaływujących negatywnie na funkcjonowanie 
wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz na bezpieczeństwo  
i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - awarie rurociągów, gazociągów,  magazynów paliw, 
infrastruktury - przepompownie, ograniczenia importu paliw, akt terroru, gwałtowny 
wzrost konsumpcji paliw, niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym, błąd 
ludzki, uszkodzenie elementów przesyłowych, rozszczelnienie instalacji gazowej, 
ograniczenia w dostawach gazu i paliw. 
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Katastrofy budowlane 
 
Zniszczenie obiektu użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych, miejsc pracy 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� konieczność ewakuacji ludności; 
� możliwa utrata miejsc pracy. 

GOSPODARKĘ: 
� możliwe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� możliwe utrudnienia komunikacyjne; 
� zakłócenia procesów dystrybucji i dostaw surowców, towarów i usług. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� możliwe duże straty zarówno w mieniu prywatnym jaki i  publicznym; 
� zniszczenia lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, miejsc pracy, 

obiektów zabytkowych; 
� trudności komunikacyjne  w rejonie  wystąpienia zagrożenia; 
� możliwe zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii 

elektrycznej i ciepłowniczej.   
ŚRODOWISKO: 

� możliwe miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji  
i urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach,  
na których znajdują się substancje i materiały niebezpieczne. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w obszarze występowania wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą systemy:  

transportowe i  komunikacyjne, zaopatrzenia w energię elektryczną, energię 
cieplną. 

 
Zniszczenia infrastruktury 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, możliwa konieczność ewakuacji 
ludności 

GOSPODARKĘ: 
� długoterminowe zablokowanie szlaków/ węzłów komunikacyjnych powodujących 

unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie; 
� utrudnienia komunikacyjne  powodujące brak możliwości dotarcia mieszkańców do 

zakładów pracy, miejsc zamieszkania; 
� utrudniony dostęp do rejonów zniszczeń i związane z tym utrudnienia ratownicze; 
� ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 
� zakłócenia procesów produkcyjnych oraz usługowych; 
� lokalny wzrost cen na określone kategorie towarów; 
� częściowa absencja pracownicza w zakładach produkcyjnych i usługowych; 

w przypadku katastrofy budowlanej obiektów hydrotechnicznych skutkujących  
wystąpieniem powodzi oraz zagrożeń z nią związanych    
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MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zniszczenia dróg, mostów, wiaduktów tuneli, zniszczenia obiektów 

hydrotechnicznych, możliwe zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu  i 
dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej; 

� zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego. 
ŚRODOWISKO: 

� możliwe miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji  
i urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji w na obszarach, na 
których znajdują się substancje i materiały niebezpieczne; 

� w przypadku uszkodzeń obiektów hydrotechnicznych skutkujących wystąpieniem 
powodzi, możliwa jest degradacja lub zniszczenie środowiska  objętych programem 
Natura 2000, zlokalizowanych wzdłuż obydwu brzegów rzeki Wisły. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� wywiera duży wpływ na infrastrukturę krytyczną obejmującą systemy:  transportowe 

i  komunikacyjne, zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną , gaz, 
infrastrukturę ochrony przeciwpowodziowej; 

� na system finansowy z uwagi na konieczność dużych nakładów z budżetu państwa 
na usuwanie skutków zdarzenia. 

 
a) scenariusze zdarzeń 

 
Pierwszy – Zniszczenie obiektu użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych, miejsc 
pracy 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - nieprzestrzeganie przepisów oraz sztuki budowlanej. 
Ekstremalne warunki pogodowe: silne wiatry, znaczne spadki temperatur, obfite opady 
śniegu , wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami ,roztopami, błąd 
ludzki, wady konstrukcyjne, brak remontów lub konserwacji, niewłaściwa eksploatacja, 
kradzieże elementów przesyłowych, akt terrorystyczny lub sabotaż. 
 
Drugi – Zniszczenia infrastruktury 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - nieprzestrzeganie przepisów oraz sztuki budowlanej. 
Ekstremalne warunki pogodowe: silne wiatry, znaczne spadki temperatur, obfite opady 
śniegu , wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami ,roztopami, błąd 
ludzki, wady konstrukcyjne, brak remontów lub konserwacji, niewłaściwa eksploatacja, 
kradzieże elementów przesyłowych, akt terrorystyczny lub sabotaż. 
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Rys. 23 Aktualność studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin w województwie kujawsko-pomorskim w 2013r. 
 

 
 

Protesty społeczne 
 
Masowe protesty społeczne (strajk generalny, nielegalne zgromadzenia publiczne - 
przemarsze, pochody, blokady i okupacja budynków i obszarów). 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie i pośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego; 
� spadek dyscypliny społecznej; 
� wzrost liczby zachorowań chuligańskich i przestępczych; 
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� ograniczony lub całkowity brak dostępu ludności do określonych świadczeń, usług i 
dostaw 

GOSPODARKĘ: 
� pogorszenie kondycji i płynności finansowej podmiotów gospodarczych  

i usługowych; 
� zwiększone ryzyko awarii lub katastrofy przemysłowej; 
� zakłócenia wydobycia, dostaw i dystrybucji surowców, półproduktów i dóbr 

konsumpcyjnych 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� zakłócenia i ograniczenia w systemie transportowym, szczególnie kolejowym; 
� zakłócenia ograniczenie dostępu do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. 

ŚRODOWISKO: 
� brak skutków bezpośrednich 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w zależności od skali (zasięgu obszarowego i dziedzinowego) protestu oraz czasu 

jego trwania skutkuje zakłóceniami w systemie finansowym państwa (realizacja 
budżetu państwa); 

� systemie opieki zdrowotnej; 
� systemie transportowym oraz dystrybucji energii i paliw; 
� obniżenie lub wstrzymanie produkcji przemysłowej oraz ograniczenie dostępu  

do usług i sprzedaży detalicznej; 
� pogarszają się warunki do skutecznego inicjowania i prowadzenia akcji ratowniczych 

oraz działań ochronno-porządkowych. 
 
Protesty społeczne w określonych grupach zawodowych/branżowych, w tym 
szczególnie w: rolnictwie, ochronie zdrowia, transporcie publicznym ( różne formy 
strajku , nielegalne zgromadzenia publiczne - przemarsze, pochody, blokady  
i okupacja budynków i obszarów). 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie i pośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego; 
� ograniczony lub całkowity brak dostępu ludności do określonych świadczeń, usług i 

dostaw 
GOSPODARKĘ: 

� pogorszenie kondycji i płynności finansowej podmiotów gospodarczych  
i usługowych; 

� zwiększone ryzyko awarii lub katastrofy przemysłowej; 
� zakłócenia wydobycia, dostaw i dystrybucji surowców, półproduktów i dóbr 

konsumpcyjnych. 
MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 

� zakłócenia i ograniczenia w systemie transportowym, szczególnie kolejowym; 
� zakłócenia, ograniczenie dostępu do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. 

ŚRODOWISKO: 
� brak skutków bezpośrednich. 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� w zależności od skali (zasięgu obszarowego i dziedzinowego ) protestu oraz czasu 

jego trwania skutkuje zakłóceniami w systemie finansowym państwa (realizacja 
budżetu państwa); 

� systemie opieki zdrowotnej; 
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� systemie transportowym oraz dystrybucji energii i paliw; 
� obniżenie lub wstrzymanie produkcji przemysłowej oraz ograniczenie dostępu  

do usług i sprzedaży detalicznej; 
� pogarszają się warunki do skutecznego inicjowania i prowadzenia akcji ratowniczych 

oraz działań ochronno-porządkowych. 
 

a) scenariusze  zdarzeń 
 
Pierwszy – masowe protesty społeczne (strajk generalny, nielegalne zgromadzenia 
publiczne - przemarsze, pochody, blokady i okupacja budynków i obszarów. 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa ze wskazaniem dużych 
ośrodków przemysłowych, centrów kulturalnych i administracyjnych: Bydgoszcz, Toruń, 
Włocławek, Inowrocław, Grudziądz 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia – obniżanie się poziomu życia, spadek zdolności 
nabywczych wśród ludności, bezrobocie, wydarzenia polityczno-medialne skutkujące 
gwałtownym spadkiem zaufania społecznego do klasy rządzącej oraz administracji  
i służb publicznych 
 
Drugi – protesty społeczne w określonych grupach zawodowych/branżowych,  
w tym szczególnie w: rolnictwie, ochronie zdrowia, transporcie publicznym (różne 
formy strajku, nielegalne zgromadzenia publiczne, przemarsze, pochody, blokady 
 i okupacja budynków i/lub obszarów) 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - ograniczanie /pracowniczych przywilejów 
branżowych / zawodowych, niekorzystne z punktu pracowniczego zmiany zasad 
zatrudniania, pracy i płacy, niekorzystne zmiany w zakresie prowadzenia  produkcji 
rolniczej. 

 
Zdarzenie o charakterze terrorystycznym 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia; 
� możliwość skażenia chemicznego lub biologicznego; 
� możliwość powstania paniki; 
� obniżenie dyscypliny społecznej; 
� konieczność ewakuacji ludności; 
� konieczność zapewnienia warunków pobytowych w nowych lokalizacjach. 

GOSPODARKĘ: 
� zwiększenie poziomu ryzyka inwestowania w kraju przez kapitał zagraniczny; 
� spadek zaufania do władz krajowych; 
� obniżenie atrakcyjności turystycznej kraju; 
� zwiększone koszty ochrony zakładów produkcyjnych, urzędów oraz systemów 

infrastruktury krytycznej i wynikające z tego tytułu zakłócenia w bieżącym ich 
funkcjonowaniu 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zniszczenie lub istotne zakłócenie w bieżącym funkcjonowaniu obiektu / obszaru 

stanowiącego cel ataku terrorystycznego; 
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� zakłócenie działania instytucji, obiektów i osób działających w bezpośrednim 
sąsiedztwie celu ataku terrorystycznego; 

� zakłócenie funkcjonowania jednostek, instytucji współdziałających / kooperujących. 
ŚRODOWISKO: 

� możliwość wystąpienia skażenia gleby, wody lub powietrza 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� czasowe (możliwe długotrwałe) wyłączenie funkcjonowania elementów obiektów i 
systemów będących przedmiotem ataku terrorystycznego; 

� ograniczenie funkcjonowania obiektów i systemów zależnych; 
� konieczność koncentracji dużych sił i środków ratowniczych w lokalizacji ataku oraz 

sił porządkowo-ochronnych w miejscach potencjalnych ataków. 
 
Informacja zapowiadająca przeprowadzenie ataku terrorystycznego 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 

� dezorganizacja bieżącej aktywności zawodowej ludzi; 
� możliwa konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi; 
� możliwość powstania paniki 

GOSPODARKĘ: 
� zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu obiektów i systemów infrastruktury 

krytycznej, obiektów użyteczności publicznej, placówek usługowo-handlowych, 
jednostek opieki zdrowotnej, szkolnych, obiektów kultury, obiektów sportowych; 

� konieczność podwyższenia gotowości służb ratowniczych, zwiększenia poziomu 
ochrony i obrony obiektów. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� zakłócenie bieżącej działalności / funkcjonowania obiektów i systemów wskazanych 

jako potencjalny cel zamachu terrorystycznego. 
ŚRODOWISKO: 

� brak skutków bezpośrednich 
INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 

� możliwe zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu sądów, urzędów administracji 
publicznej, ujęć wody pitnej, zakładów produkcji i dystrybucji żywności, dworców 
komunikacji publicznej, środków komunikacji publicznej (autobusy, pociągi, 
samoloty), placówek szkolno-wychowawczych, szpitali, marketów  
i hipermarketów, obiektów widowiskowo-sportowych.  

 
 

a)  scenariusze zdarzeń 
 
Pierwszy – atak terrorystyczny. 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - ekstremizm polityczny, fundamentalizm religijny, 
przestępczość zorganizowana, choroba psychiczna. 
 
Drugi – informacja zapowiadająca przeprowadzenie ataku terrorystycznego. 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – obszar całego województwa. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - ekstremizm polityczny, fundamentalizm religijny, 
przestępczość zorganizowana, choroba psychiczna, szantaż, żart. 
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Potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa realizowane są w aspekcie zagrożeń 
zewnętrznych, zwłaszcza agresji militarnej oraz zagrożeń wewnętrznych odnoszących się 
do przeciwdziałania i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, katastrof i klęsk żywiołowych oraz zagrożeń gospodarczych  
i ekonomicznych. 
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego są zlokalizowane obiekty istotne dla 
obronności kraju, takie jak: 
Obiekty infrastruktury wojskowej do bezpośredniej współpracy z NATO: 

� obiekt systemu dowodzenia Obrony Powietrznej Bydgoszcz – Osówiec, 
� ośrodek szkoleniowy w Bydgoszczy, 
� skład materiałowy MPS Gardeja. 

Podstawowa infrastruktura wojskowa: 
� ośrodek poligonowy specjalnego przeznaczenia OSP WRiA w Toruniu zajmujący 

obszar 12 310 ha – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Ośrodek Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Rakietowych i Artylerii, 

� lotnisko wojskowe w Latkowie koło Inowrocławia (podległe Dowódcy Wojsk 
Lądowych), 

Kompleksy wojskowe: 
� strzelnica garnizonowa w Bydgoszczy, 
� lotnisko wojskowe klasy I w Bydgoszczy, 
� kompleks wojskowy przy ul. Okólnej i Armii Ludowej w Toruniu, 
� skład Materiałowy w Bydgoszczy (Nadleśnictwo Żołdowo gm. Sicienko), 
� kompleks wojskowy w obrębie Ostrowo,  
� jednostka ewidencyjna Gniewkowo, 
� wojskowe bocznice kolejowe na terenie województwa. 
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Rys. 24.  Zagrożenia bezpieczeństwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
 

Cyberterroryzm: 
określamy nim przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione  
w cyberprzestrzeni. 
 
Analiza skutków zagrożenia w województwie na: 
LUDNOŚĆ: 
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� odporność ludności na zagrożenie i podatność na jego skutki jest bardzo 
zróżnicowana, w zależności stopnia zabezpieczenia systemów i urządzeń oraz 
dyscypliny działań w tym zakresie realizowanych na poziomie administratora 
sieci/dostawcy usług informatycznych oraz na poziomie poszczególnych stacji 
roboczych, zakresu i rodzaju wykorzystywanych usług i aplikacji informatycznych 
oraz wymaganych /wykorzystywanych funkcjonalności; 

� istotnemu zakłóceniu ulegnie sposób funkcjonowania społeczeństwa, które utraci 
dostęp do określonych usług oraz przedmiotów materialnych, objawiający się 
spadkiem dyscypliny społecznej, protestami społecznymi; 

� wzrost przestępczości; 
� zjawiska paniki; 
� absencja pracowniczej; 
� zwiększonej migracji ludności. 

GOSPODARKĘ: 
� skutki zakłócenia, wyłączenia lub zniszczenia systemów informatycznych zarówno 

na poziomie makro jak i mikrogospodarki skutkują aktualnie brakiem możliwości 
lub poważnym ograniczeniem bieżącego funkcjonowania strategicznych dla każdego 
państwa sektorów i obszarów odpowiedzialności,  
w tym: produkcji przemysłowej , zaopatrzenia, transportu, produkcji i przesyłu 
energii elektrycznej; zaopatrzenia w paliwa; usług telekomunikacyjnych, usług 
zdrowotnych, produkcji rolnej. 

MIENIE W TYM INFRASTRUKTURĘ: 
� globalna informatyzacja procesów przepływu informacji, sterowania  

i monitorowania stanów poszczególnych organizacji (w funkcji ich zarządzania ) 
powoduje, że skutki zakłóceń działania systemów informatycznych mogą zagrozić 
bezpieczeństwu województwa i państwa, poprzez ograniczenie lub wyłączenie 
zdolności poszczególnych organów do administrowania i zarządzania w sferze 
publicznej; 

� zakłócenia lub wyłączenia procesów produkcyjnych, transportowych, medycznych, 
bankowych; przesyłu mediów energetycznych oraz monitorowania poziomu ich 
bezpieczeństwa i sprawności podejmowania reakcji na zakłócenia  
i zagrożenia; 

� w aktualnych uwarunkowaniach organizacyjno-technologicznych zakłócenie 
funkcjonowania systemów informatycznych, a tym bardziej ich zniszczenie może 
skutkować zjawiskami porównywalnymi do skutków konfliktu zbrojnego. 

ŚRODOWISKO: 
� zakłócenia systemów informatycznych do automatycznego monitorowania stanu 
środowiska opartych na sieciowym transferze danych; 

� zakłócenia w pracy lub zniszczenie systemów informatycznych i aplikacji 
sterujących, kontrolujących, monitorujących i automatycznie reagujących  
na pojawiające się dysfunkcje procesów produkcyjnych, transportowych  
i usługowych grożą niekontrolowanym i skażeniem środowiska 

INFRASTRUKTURĘ KRYTYCZNĄ: 
� wpływ na infrastrukturę krytyczną w obszarze: zaopatrzenia w energię i paliwa; 

łączności, zaopatrzenia w żywność i wodę; ochronę zdrowia; systemy transportowe i 
komunikacyjne; przedsięwzięcia ratownicze, produkcję, składowanie, 
przechowywanie i stosowania substancji chemicznych, w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych (paliwa ciekłe i gazowe); system bankowy i dystrybucja środków 
płatniczych. 
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b) scenariusz zdarzeń 
 
Atak o charakterze terrorystycznym zainicjowany i przeprowadzony  
z terytorium kraju lub z o środka (-ów) poza granicami kraju 
 
Potencjalne miejsca wystąpienia – jednostki i komórki organizacyjne administracji 
publicznej, firmy produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe, osoby indywidualne 
korzystające i eksploatujące informatyczne produkty i systemy w układach sieciowych 
(intranet i internet ). Celem cyberataków może być przejęcie kontroli na komputerem, 
kradzież tożsamości lub danych, spowolnienie pracy sieci komputerowej lub zablokowanie 
jej pracy. 
Przyczyny wystąpienia zagrożenia - terroryzm, sabotaż, błąd ludzki, nieprzestrzeganie 
przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i użytkowania systemów  
i sprzętu informatycznego. 

 
 
 
 
 
 



106 
 

 
ZADANIA I OBOWI ĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZE ŃSTWA. 

2.  Zestawienie zagrożeń zawartych w katalogu zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego oraz podmiotów współpracujących 
przy działaniach dotyczących danego zagrożenia. 
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a) podział na fazy zarządzania kryzysowego 
 

Powódź 
Instytucja wiodąca – zadania 
Podstawa prawna 

Instytucja pomocnicza – zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania 
Zarząd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych Wojewoda 

• dokonanie wstępnego rozpoznania sytuacji 
powodziowej; 

• zabezpieczenie elementów funkcjonowania ochrony 
obiektów hydrotechnicznych; 

• utrzymanie wojewódzkiego magazynu 
powodziowego. 

• współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi 
służbami, inspekcjami i podmiotami w zakresie 
prowadzonych działań. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� Prawo wodne 

 

• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i 
obiegu informacji;     

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego                  
i standardowych procedur operacyjnych;   

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

•  opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� prawo wodne 

 
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego 
 
• ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby 

poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp.; 
• zebranie informacji od dysponentów jednostek PRM o 

aktualnych możliwościach przyjęcia osób rannych, 
powiadomienie i uzgodnienie współdziałania z 
dyspozytorami medycznymi w rejonie, w których 
powstało zagrożenie i sąsiednimi, którzy będą mogli 
wziąć udział w akcji ratunkowej.  

 
ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
• monitorowanie stanu zjawisk meteo  i 

hydrologicznych  
• opracowywanie prognoz i scenariuszy przebiegu 

zjawisk 
• wydawanie ostrzeżeń i alarmów  

 
Policja 
• alarmowanie ludności o występującym 

niebezpieczeństwie; 
• udział w monitoringu terenów zagrożonych powodzią; 
• zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa                       

i porządku publicznego; 
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• zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom                   
w podeszłym wieku, poszkodowanym                             
i chorym; 

• zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności               
w punktach jego składowania; 

• lokalizowanie miejsc newralgicznych                           
na drogach i ich zabezpieczenie; 

• organizowanie patroli zapobiegających kradzieżom 
pozostawionego mienia na terenach opuszczonych  
przez ludność po zarządzeniu ewakuacji; 

• zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
zatopionych i zagrożonych zatopieniem; 

• informowanie środków masowego przekazu                
o występujących zagrożeniach i utrudnieniach               
w przemieszczaniu; 

• prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia np. przyczyn awarii 
urządzeń hydrotechnicznych. 

 
ustawy: 
� o Policji 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• dokonanie wstępnego rozpoznania sytuacji 

powodziowej; 
• określenie potrzeb w zakresie sił i środków 
• przygotowanie działań ratowniczych 

ustawy: 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
 

Urząd Marszałkowski 
• uruchomienie procedury wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego sprzętem i materiałami 
przechowywanymi w wojewódzkich magazynach 
powodziowych; 

• zabezpieczenie wydawania sprzętu przez Terenowe 
Biura;   

• przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydania 
sprzętu i zasadach jego użyczenia  do WCZK oraz 
zainteresowanego organu samorządu terytorialnego, w 
sytuacji kryzysowej  na terenie sąsiedniego 
województwa uzgodnienie  z Wojewodą przekazania 
sprzętu i materiałów do sąsiedniego województwa. 
 

ustawy: 
� o samorządzie województwa 

 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
• ochrona weterynaryjna zwierząt z terenów 

zalewowych oraz żywności pochodzenia zwierzęcego. 
ustawy: 
� ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
� Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
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• nadzór i badanie stanu środowiska na terenie 

dotkniętym powodzią. 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� ochronie środowiska 

 
Wojewódzki Sztab Wojskowy 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego. 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� Rozporządzenie RM w sprawie udziału SZ RP     

w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk   
żywiołowych 

 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych                           

za przekazywanie informacji na poziomie stacji 
powiatowych oraz  stacji wojewódzkiej; 

• zebranie,  opracowanie i przekazanie przez PPIS  
informacji o stanie powodziowym na terenie 
podległego powiatu w zakresie zapewnienia ludności 
wody zdatnej do spożycia; 

• weryfikacja przesłanych informacji sporządzenie 
meldunku do WCZK; 

• koordynacja działań PPIS w czasie powodzi   w 
zakresie monitoringu jakości wody przeznaczonej do 
spożycia; 

• przesłanie  meldunków do WCZK.   
 
ustawy: 
� zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u 

ludzi 
 
Okr ęgowy Inspektorat Służby Więziennej 
  
• analiza zapotrzebowania i wybór osadzonych 

stosownie do zadań i miejsca jego realizacji; 
• organizacja zaopatrzenia w posiłki regeneracyjne 

        i napoje; 
• sprawowanie nadzoru nad pracą wykonywaną przez 

osoby osadzone. 
 
ustawy: 
� służbie więziennej 
� zarządzaniu kryzysowym 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich/Zarządcy Dróg 
• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg               

i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów, 

• monitorowanie zagrożeń powodziowych, gromadzenie 
danych, wymiana informacji z organami administracji 
publicznej 

ustawy: 
� samorządzie wojewódzkim 
� drogach publicznych 
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 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                            
i Autostrad/Zarządcy Dróg 
• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg                        

i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów, 

• monitorowanie zagrożeń powodziowych, gromadzenie 
danych, wymiana informacji z organami administracji 
publicznej 

 ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� o drogach publicznych 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, mosty, budowle 
hydrotechniczne, linie kolejowe, sieci uzbrojenia 
terenu); 

ustawy: 
� prawo budowlane 
� zarządzaniu kryzysowym 

Faza przygotowania 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
 

Państwowa Straż Pożarna 
 

• opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 
powodzią; 

• przygotowanie systemów alarmowania                           
i ostrzegania  oraz ogłaszanie pogotowia 
przeciwpowodziowego; 

• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów  
       z zakresu zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych  
       w zakresie prawidłowych zachowań przed                    

i w czasie klęsk żywiołowych. 
 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
 
 
 

• przygotowanie działań ratowniczych 
ustawy:  
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o państwowej straży pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 ust. 

3. 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych/we współpracy ze służbami 
oraz strażami 

• opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 
powodzią, przygotowanie systemów alarmowania  i 
ostrzegania; 

• ogłaszanie pogotowia przeciwpowodziowego; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów  
       z zakresu zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych; 

• Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego  magazynu 
przeciwpowodziowego; 

• prowadzenie ćwiczeń i szkoleń.  
• realizacja przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja rzek, 

kanałów, wałów  przeciwpowodziowych oraz ochrona 
wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego"  

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� prawo wodne 
 

RZGW 
• opracowanie Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym oraz Planu Przeciwdziałania Skutkom 
Suszy  

ustawy: 
� Prawo wodne 
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 Wojewoda/we współpracy z JST/ 
• opracowanie programów pomocy społecznej; 
• szkolenie zawodowe kadr oraz nadzór merytoryczny 

nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy 
społecznej, przygotowanie rozwiązań prawnych w 
zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej 
realizowanej przez wojewodę i organy administracji 
samorządowej   na rzecz osób poszkodowanych. 

ustawy: 
� o pomocy społecznej 
� o wojewodzie i administracji rządowej  
      w województwie 
� zarządzaniu kryzysowym 
� Prawo wodne 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
• monitorowanie zagrożeń  

        hydrologiczno-meteorologicznych; 
• opracowywanie i przekazywanie  

        prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 
RZGW Gdańsk, RZGW Poznań , RZGW 
Warszawa/ we współpracy z IMGW i K-PZMiUW  

• gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących 
sytuacji hydrologicznej na zbiornikach wodnych 
administrowanych przez RZGW oraz zjawisk 
lodowych na rzekach i związanych z nimi 
zagrożeniami powodziowymi.. 

 
ustawy: 
� prawo wodne 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
Faza reagowania 

Państwowa Straż Pożarna Wojewoda 
• uruchomienie sił i środków; 
• koordynacja działań ratowniczych; 
• zabezpieczenie logistyczne terenu działań i miejsc 

stacjonowania sił ratowniczych. 
 
 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
 
 

• powiadamianie o zagrożeniach; 
• organizacja   posiedzenia WZZK; 
• zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek 

organizacyjnych administracji rządowej i 
samorządowej; 

• organizowanie punktu informacyjnego dla ludności; 
• uruchamianie sił i środków wsparcia dla JST - siłami 

osadzonych w aresztach  oraz wsparcia sprzętem z 
magazynu wojewódzkiego OC; 

• wnioskowanie o użycie sił i środków wojska; 
• przekazywanie do publicznej wiadomości  aktów 

prawnych  wydanych przez Prezydenta, Radę 
Ministrów, ministra kierującego działem administracji 
rządowej lub wojewodę; 

• wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy 
administracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego w tym informowanie właściwego 
ministra o wydanych poleceniach; 

• w przypadku eskalacji zjawisk przekraczających 
możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk  
w normalnym stanie prawnym, wojewoda wnioskuje  
do rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej;  

• ocenianie i dokumentowanie strat; 
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• koordynowanie działań Państwowego Ratownictwa 
medycznego;  

• podwyższanie gotowości działania szpitali; 
• ogłoszenie / odwołanie pogotowia 

przeciwpowodziowego lub alarmu 
przeciwpowodziowego ( w zależności od skali 
zagrożenia).  

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
� o stanie klęski żywiołowej 
� o pomocy społecznej 
� Prawo budowlane 
� o działaniach administracji rządowej 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zagrożeń i chorób 

zakaźnych 
 

 
 Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej 
• Udzielanie informacji o aktualnych warunkach 

hydrologicznych; 
• Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń do WCZK. 

ustawy: 
� Rozporządzenie MŚ w sprawie podmiotów, którym 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna                 
i państwowa służba hydrogeologiczna są zobowiązane 
przekazywać: ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania. 

 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
• sporządzanie bieżących informacji o aktualnej sytuacji 

powodziowej; 
• wydawanie w drodze decyzji (po uzgodnieniu  

z wojewodą) nakazu o obniżeniu piętrzenia wody lub 
opróżnienia zbiornika; 

• w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
wprowadzenie w drodze aktu prawa miejscowego 
ograniczenia  w korzystaniu z wód. 

ustawy: 
� Prawo wodne 

 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urz ądzeń 

Wodnych 
 

• monitorowanie urządzeń hydrotechnicznych; 
• analizowanie bieżącej sytuacji; 
• uruchamianie zasobów do ochrony przed powodzią  
• opiniowanie strategicznych decyzji; 
• regulowanie pracą podległych zbiorników wodnych. 

Ustawy : 
� prawo wodne 
� zarządzaniu kryzysowym 
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Faza odbudowy 
Wojewoda/ we współpracy z JST/ Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 
• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
• koordynacja działań ośrodków interwencji 

kryzysowej (zadania własne powiatu); 
• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej; 
• nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez 

gminy, dotyczących przyznawania i wypłacania 
zasiłków celowych na pokrycie  wydatków 
związanych  z  klęską żywiołową lub ekologiczną; 

• sporządzanie sprawozdawczości   oraz   
przekazywanie jej Ministrowi właściwemu                 
do spraw zabezpieczenia społecznego; 

• finansowe  wspieranie  programów  w  określonym 
przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione; 

• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie oraz 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie, 
� o pomocy społecznej, 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 

• odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich 
wzmacnianie;  

• udrażnianie koryt rzek 
ustawy: 
� samorządzie wojewódzkim 
� prawo wodne 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów; 

infrastrukturalnych (drogi, mosty, budowle 
hydrotechniczne, linie kolejowe, sieci uzbrojenia 
terenu); 

• stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych 
dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek 
budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu. 

ustawy: 
� prawo budowlane 
� o szczególnych zasadach odbudowy remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
• nadzorowanie postępowania ze zwłokami 

zwierząt; 
• nadzór nad sytuacją epizootyczną oraz 

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 
na terenach objętych powodzią. 

ustawy: 
� ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 

 Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
• zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego; 
• monitorowanie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 
ustawy: 
� zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 
� Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Silne mrozy/intensywne opady śniegu 
Faza zapobiegania 

Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej 

 Wojewoda 
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• monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-
meteorologicznych; 

• opracowywanie i przekazywanie prognoz 
meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 
ustawy: 
� prawo wodne 

• całodobowy monitoring sytuacji meteorologicznej 
• przekazywanie ostrzeżeń otrzymanych z IMGW; 

Warszawa oraz IMGW Poznań odnośnie 
przewidywanego wystąpienia na obszarze województwa 
gwałtownych zjawisk atmosferycznych, do służb, 
inspekcji i straży szczebla wojewódzkiego, JST , 
administratorów      i zarządców dróg, administratorów i 
zarządców rzek i zbiorników, budowli 
hydrotechnicznych, dyspozytorów przedsiębiorstw 
energetycznych ENEA i ENERGA oraz mediów  
publicznych. 

• przekazanie do JST, służb i inspekcji wojewódzkich, 
ośrodków pomocy społecznej,  aktualnego informatora 
z wykazem podmiotów udzielających pomocy osobom 
bezdomnym oraz informator o ośrodkach udzielających 
wsparcia doraźnego;  

• prowadzenie w okresie zimowym, codziennego 
monitoringu ilości wolnych miejsc   w  noclegowniach,. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o stanie klęski żywiołowej 
� o pomocy społecznej 

Okr ęgowy Inspektorat Służby Więziennej 
• analiza zapotrzebowania i wybór osadzonych 

stosownie do zadań i miejsca jego realizacji; 
• sprawowanie nadzoru nad pracą wykonywaną przez 

osoby osadzone. 
ustawy: 
� służbie więziennej 
� zarządzaniu kryzysowym 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

• cykliczne kontrole obiektów wielkopowierzchniowych.  
ustawy: 
� prawo budowlane 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich/Oddział 
GDDKiA/Zarz ądcy Dróg 

• zabezpieczenie przejezdności szlaków 
komunikacyjnych, 

• realizacja przedsięwzięć związanych z „Akcją zima” 
ustawy: 
� o samorządzie wojewódzkim 
� o drogach publicznych 

Faza przygotowania 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad/ we współpracy z ZDW, PKP 
• monitorowanie stanu zjawisk meteo                               

i hydrologicznych; 
• opracowywanie prognoz i ostrzeżeń 

meteorologicznych.  
ustawy: 
� prawo wodne 
 
 
 
 
 
 

• zabezpieczenie organizacji działań zapewniających 
ciągłość pracy, przewidziane środki techniczne oraz  
skład personalny sztabów „akcji zima”; 

• zabezpieczenie sił i środków niezbędnych                    
do utrzymania przejezdności  szlaków 
komunikacyjnych. 

ustawy: 
� samorządzie wojewódzkim 
� drogach publicznych 

Przedsiębiorstwa Energetyczne 
• utrzymanie zapasów paliw gwarantujących zachowanie 

ciągłości produkcji energii elektrycznej i ciepła; 
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• remonty, przeglądy, konserwacje urządzeń 
poszczególnych urządzeń wytwórczych; 

• zweryfikowanie i uaktualnianie procedur awaryjnych 
oraz  przygotowanie procedur awaryjnych;  

• zabezpieczenie organizacji działań zapewniających 
ciągłość pracy, przewidziane środki techniczne oraz  
skład personalny sztabów akcji zima; 

ustawy: 
� prawo energetyczne 

Przedsiębiorstwa Energetyczne/we 
współpracy z PKP 
• konserwacja i kontrola trakcji energetycznych, linii 

przesyłowych, stacji transformatorowych. 
ustawy: 
� prawo energetyczne 

Wojewoda 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania 

prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego; 

• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 
prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 
żywiołowych; 

• opracowanie programów pomocy społecznej, szkolenie 
zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i 
prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej. 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� pomocy społecznej 

Faza reagowania 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych                
i Autostrad. 

Wojewoda 

• przywracanie przejezdności dróg ; 
• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i 

drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy 
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. 

 
ustawy: 
� o drogach publicznych 

• powiadamianie o zagrożeniach; 
• organizacja   posiedzenie WZZK;  
• organizowanie punktu informacyjnego dla ludności; 
• uruchamianie sił i środków wsparcia dla JST - siłami 

osadzonych w aresztach  oraz wsparcia sprzętem z 
magazynu wojewódzkiego OC; 

• wnioskowanie o użycie sił i środków wojska; 
• w przypadku eskalacji zjawisk przekraczających 

możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk  
w normalnym stanie prawnym, wojewoda wnioskuje  do 
rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej;  

• ocenianie i dokumentowanie strat; 
• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej;  
• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego; 

• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  o uruchomienie środków z 
rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
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Zarząd Dróg Wojewódzkich/Zarządcy Dróg 
 

• przywracanie przejezdności dróg ; 
• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i 

drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy 
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. 

ustawy: 
o drogach publicznych 
 
 

Faza odbudowy 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych                       

i Autostrad. Wojewoda 

• uzupełnianie zapasów środków niezbędnych do 
zimowego utrzymania dróg. 

• przywracanie przejezdności dróg ; 

• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i 
drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, 
gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

 

• powołanie komisji do oceny szkód i strat; 
• koordynowanie działań mających na celu przywracanie 

normalnych warunków życia na obszarach objętych 
skutkami intensywnych mrozów/opadów śniegu; 

• wspieranie działań podejmowanych przez jednostki 
administracji samorządowej w zakresie usuwania 
skutków opadów śniegu/silnych mrozów; 

• informowanie społeczeństwa o skutkach opadów 
śniegu/silnych mrozów oraz o możliwościach niesienia 
pomocy jej ofiarom. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

Lasy Państwowe 
• odbudowa zniszczonych ekosystemów leśnych  
ustawy: 
� o lasach  

Zarząd Dróg Wojewódzkich/Zarządcy dróg 
• likwidacja szkód w infrastrukturze drogowej. 

Energa/Enea 
• odbudowa uszkodzonych systemów 

elektroenergetycznych. 

Huragany 
Faza zapobiegania 

Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej 

Policja 

• monitorowanie stanu zjawisk meteo i 
hydrologicznych;  

• opracowywanie prognoz i ostrzeżeń 
meteorologicznych.  

 
ustawy: 

Rozporządzenie MŚ w sprawie podmiotów, którym 
państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i 
państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania  

 

 

•  
• alarmowanie ludności o występującym 

niebezpieczeństwie; 
• udział w monitoringu terenów zagrożonych 
• zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 
• zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom w 

podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym; 
• zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności w 

punktach jego składowania; 
• lokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich 

zabezpieczenie; 
• organizowanie patroli zapobiegających kradzieżom 

pozostawionego mienia na terenach opuszczonych  
przez ludność po zarządzeniu ewakuacji; 

• zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
dotkniętych zniszczeniem; 

• informowanie środków masowego przekazu o 
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występujących zagrożeniach i utrudnieniach w 
przemieszczaniu; 

• prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia np. przyczyn awarii 
urządzeń.  

 
ustawy: 
� policji 
� zarządzaniu kryzysowym 
 
 

Państwowa Straż Pożarna 

• organizacja działań ratowniczo-gaśniczych i 
humanitarnych; 

• pomoc w dostarczaniu żywności i wody pitnej; 
• zabezpieczenie logistyczne ratowników; 

• koordynacja działań ratowniczych; 
• współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi 

służbami, inspekcjami i podmiotami w zakresie 
prowadzonych działań. 

 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad 

• podjęcie działań zmierzających do udrożnienia 
przejezdności szlaków komunikacyjnych, zapewnienia 
alternatywnej drogi przejazdu  

ustawy: 
� drogach publicznych 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
• podjęcie działań zmierzających do udrożnienia 

przejezdności szlaków komunikacyjnych, zapewnienia 
alternatywnej drogi przejazdu  

 
ustawy: 
� samorządzie wojewódzkim 
� drogach publicznych 
 

PKP 
• podjęcie działań zmierzających do udrożnienia 

przejezdności szlaków kolejowych, zapewnienia 
alternatywnego środka komunikacyjnego 

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
• monitorowanie sytuacji meteorologicznej; 
• podjęcie bezpośrednich działań ratowniczych; 
• koordynowanie ewakuacji ludności na 

administrowanym terenie; 
• zabezpieczenie akcji humanitarnej; 
• podjęcie działań zmierzających do udrożnienia 



119 
 

przejezdności dróg gminnych; 
• wnioskowanie o wsparcie działań ratowniczych siłami 

osadzonych w zakładach karnych ( zabezpieczenie 
proceduralnych warunków do wykonywania zadań 
przez osadzonych); 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu). 
ustawy: 
� samorządzie wojewódzkim 

 
Okr ęgowy Inspektorat Służby Więziennej 

• analiza zapotrzebowania i wybór osadzonych 
stosownie do zadań i miejsca jego realizacji; 

• organizacja zaopatrzenia w posiłki regeneracyjne i 
napoje; 

• sprawowanie nadzoru nad pracą wykonywaną przez 
osoby osadzone. 

ustawy: 
� o zrządzaniu kryzysowym 

Lekarz koordynator Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w woj. kujawsko-
pomorskim 
• ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby 

poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp.; 
• zebranie informacji od dysponentów jednostek PRM o 

aktualnych możliwościach przyjęcia osób rannych; 
• powiadomienie i uzgodnienie współdziałania z 

dyspozytorami medycznymi w rejonie, których 
powstało zagrożenie i sąsiednimi, którzy będą mogli 
wziąć udział w akcji ratunkowej.  

 

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

• bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa 
obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach; 

• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi kolejowe, sieci 
uzbrojenia terenu); 

ustawy: 
� prawo budowlane 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego 

 
ustawy: 
�  o zarządzaniu kryzysowym 

Enea/Energa 
• podjęcie działań przez służby energetyczne mające na 

celu odtworzenie infrastruktury elektroenergetyczne i 
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 

 
ustawy: 
� prawo energetyczne 
 
 

Wojewoda 
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• analiza i ocena zagrożeń; 
• opracowanie planu działań 

zapobiegawczych;  
• ocena możliwych strat. 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
Faza przygotowania 

Jednostki Samorządu terytorialnego Wojewoda 
• ostrzeżenia dla ludności, komunikaty i informacje o 

sposobach postępowania podczas silnych wiatrów, 
huraganów  oraz możliwościach zabezpieczenia 
budynków; 

•  zabezpieczenie organizacji działań zapewniających 
siły i środki niezbędne do usuwania skutków 
zagrożenia związanego z występowaniem silnego  
wiatru;  

• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego, edukacja mieszkańców w 
zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� samorządzie województwa 
� o państwowej Straży Pożarnej 
� o Policji 

• opracowanie planów zarządzania kryzysowego; 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań w przypadku 
wystąpienia;  

• wydanie wytycznych do   powiatowych planów 
zarządzania kryzysowego; 

• zatwierdzenie powiatowych planów zarządzania 
kryzysowego; 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwa  

Państwowa Straż Pożarna 
• przygotowanie logistyczne akcji ratowniczych 

Faza Reagowania 
Państwowa Straż Pożarna Wojewoda 

• uruchomienie sił i środków 
• koordynacja działań ratowniczych 
• organizacja  terenu  działań   i miejsc ratowniczych 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

• powiadamianie o zagrożeniach; 
• organizacja   posiedzenie WZZK;  
• zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek 

organizacyjnych administracji rządowej i 
samorządowej; 

• koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z 
terenów zagrożonych (realizują 
starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta); 

• organizowanie punktu informacyjnego dla ludności; 
• uruchamianie sił i środków wsparcia dla JST - siłami 

osadzonych w aresztach  oraz wsparcia sprzętem z 
magazynu wojewódzkiego OC; 

• wnioskowanie o użycie sił i środków wojska; 
• przekazywanie do publicznej wiadomości  aktów 

prawnych  wydanych przez Prezydenta, Radę 
Ministrów, ministra kierującego działem administracji 
rządowej lub wojewodę; 

• wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy 
administracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego w tym informowanie właściwego 
ministra o wydanych poleceniach; 

• w przypadku eskalacji zjawisk przekraczających 
możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk  
w normalnym stanie prawnym, wojewoda wnioskuje  
do rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej;  

• ocenianie i dokumentowanie strat;  
• współpraca z organizacjami pozarządowymi,  

kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 
koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 
(zadania własne powiatu); 
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• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 
jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego; 

• finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione; 

• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  o uruchomienie środków z 
rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych; 

• koordynowanie działań PRM;   
• podwyższanie gotowości działania szpitali. 

 ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej 
� o Państwowym Ratownictwie medycznym 
� o stanie klęski żywiołowej 
� o pomocy społecznej 
� Prawo budowlane 

 
Faza odbudowy 

Wojewódzki Nadzór Budowlany Wojewoda 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi kolejowe, sieci 
uzbrojenia terenu 

ustawy: 

� Prawo budowlane 

 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej; 
• nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez 

gminy dotyczących przyznawania i wypłacania 
zasiłków celowych na pokrycie  wydatków 
związanych  z  klęską żywiołową lub ekologiczną; 

• sporządzanie   sprawozdawczości   oraz   
przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego; 

• realizowanych przez JST lub podmioty uprawnione; 
• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 

województw i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
� o zarządzaniu kryzysowym. 

 
Oddział GDDKiA /Zarz ąd Dróg  
Wojewódzkich/Zarządcy Dróg  

• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i 
drogowych obiektów inżynierskich, wyznaczanie 
objazdów 

Susza i upały 
Faza zapobiegania 

Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej 

 
 
 
 
 
 

• monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-
meteorologicznych; 

• opracowywanie i przekazywanie prognoz 
meteorologicznych oraz hydrologicznych. 
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ustawy: 
 
� Rozporządzenie MŚ w sprawie podmiotów, którym 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i 
państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania 

Wojewoda 
• analiza i ocena zagrożeń; 
• opracowanie planu działań zapobiegawczych; 
• ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury. 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie 

Faza przygotowania 
Wojewoda               Marszałek województwa 

• opracowanie planów zarządzania kryzysowego; 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 

• opracowanie programów pomocy społecznej 
• szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej 
• organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej 
 
ustawy: 
� o pomocy Społecznej. 

 
K-P ZMiUW/RZGW 

• realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych  
i stopni wodnych; 

• prowadzenie melioracji nawadniających; 
• zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych  

z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego  
i technicznego utrzymania rzeki. 

• przygotowanie Planu Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym oraz Planu Przeciwdziałania Skutkom 
Suszy   

ustawy: 
� Prawo wodne 
� o stanie klęski żywiołowej 

Faza reagowania 
Wojewoda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

• uruchomienie WZZK; 
• koordynacja i realizacja zadań ujętych w 

wojewódzkim planie reagowania/zarządzania 
kryzysowego; 

• przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń; 
• koordynowanie systemu ratownictwa medycznego 

oraz nadzór nad systemem na terenie województwa; 
• nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, 
              powiatowego i województwa pod względem 

jakości działalności jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej; 

• finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione; 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
• złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie 

stanu klęski żywiołowej. 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o stanie klęski żywiołowej. 

• udzielanie informacji o aktualnych warunkach 
hydrologicznych i meteorologicznych; 

• przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń poprzez 
WCZK. 

 
ustawy: 
� Rozporządzenie MŚ w sprawie podmiotów, którym 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i 
państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
• wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z 

wód w szczególności w zakresie poboru wody lub 
wprowadzania ścieków do wód albo ziemi oraz zmiany 
sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach 
retencyjnych (w przypadku wprowadzenia stanu klęski) 
 

ustawy: 
� prawo wodne. 
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Państwowa Straż Pożarna 

• gaszenie pożarów lasów i upraw 
• prowadzenie działań ratowniczych w celu ochrony 
życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed pożarem 
spowodowanym suszą i upałem 

• współudział w patrolowaniu obszarów leśnych 
zagrożonych wybuchem pożaru 

• ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 
ust. 3. 

Faza odbudowy 
Inspekcja Weterynaryjna Wojewoda 

• pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny 
• monitoring i działania w zakresie zwalczania 

zachorowalności zwierząt na terenach objętych suszą; 
 
ustawy: 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
� o  inspekcji weterynaryjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu); 
• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej; 
• nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 
celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną; 

• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego; 

• finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione; 

• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych; 

• powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w 
wyniku suszy w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej; 

• wnioskowanie do ARiMR o wyrażenie zgody na 
udzielenie pomocy finansowej. 

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
� o pomocy społecznej. 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu 

i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji 

 
 
 

 
 

Inspekcja Ochrony Środowiska 
• Współdziałanie z podmiotami zainteresowanymi  

w zakresie zapobiegania i usuwania  skażeń i zakażeń 
środowiska w warunkach długotrwałej suszy. 

ustawy: 
Prawo ochrony środowiska 
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Osuwiska 
Faza zapobiegania 

 
Państwowa Służba Geologiczna 

 
Wojewoda 

• obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy; 

• prowadzenie rejestru zawierającego informacje o 
terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 
terenów, na których występują te ruchy;  

• uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów zagrożonych wystąpieniem 
ruchów masowych ziemi; 

• podjęcie prac stabilizujących osuwiska.  
 
 
 

 

• realizacja , koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i obiegu 
informacji;    

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego i 
standardowych procedur operacyjnych;    

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej 
 

 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 
• monitoring sytuacji 

 

Faza przygotowania 
 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
 

Wojewoda/ we współpracy z JST 
 
 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych. 

 

• opracowanie programów pomocy społecznej; 
• szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej; 
• organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej. 
 
ustawy: 
� o pomocy społecznej 
� o wojewodzie i administracji rządowej 
 

Faza reagowania 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
 

• koordynacja ewakuacji ludności na administrowanym 
terenie; 

• koordynacja działań ośrodków interwencji 
kryzysowej; 

• rozpatrywanie wniosków i wypłata zasiłków 
celowych; 

• wyznaczenie w drodze aktu prawa miejscowego 
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub 
uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku 
osunięcia ziemi oraz obszarów, na których 
obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, 
odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
istniejących budynków, w celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w celu umożliwienia odbudowy 

• bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych w rejonach zagrożenia; 

• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków, 
obiektów infrastrukturalnych; 

• powołanie Komisji w celu ustalenia przyczyny i 
okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu 
czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

• zawiadomienie o katastrofie budowlanej Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

• wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania 
niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu 
katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do 
czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do 
stanu właściwego, nadzorowanie wykonania decyzji 
przez zobowiązanego (inwestora, właściciela lub 
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obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi na 
obszarach nie objętych zakazem odbudowy; 

• wnioskowanie do Państwowego  Instytutu 
Geologicznego o wykonanie kart dokumentacyjnych 
osuwisk lub weryfikacja i akceptacja niezbędnych w 
procedurach odszkodowawczych.   

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 

zarządcę obiektu budowlanego;  
• stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych 

dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku działania żywiołu.    

ustawy: 
� prawo budowlane 
� o zarządzaniu kryzysowym 
 

Komendant Wojewódzki Policji 
• przyjęcie informacji o zdarzeniu;  
• prowadzenie działań mających na celu odizolowanie 

zagrożonego terenu;  
• kierowanie ruchem i zabezpieczenie dojazdu do miejsca 

katastrofy jednostek ratowniczych; 
• ścisła współpraca z dowódcą akcji ratowniczej oraz 

WCZK, podjęcie działań dochodzeniowo-śledczych 
(wspólnie z prokuraturą). 

ustawy: 
� o Policji 

Państwowa Straż Pożarna 
• prowadzenie działań ratowniczych; 
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oznakowanie, 

wydzielenie strefy zagrożenia,  
• rozdysponowanie specjalistycznych jednostek 

ratowniczych wg wypracowanej koncepcji działania 
sztabu akcji. 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
 
 

Wojewoda 
• realizacja , koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i obiegu 
informacji;   

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego i 
standardowych procedur operacyjnych;   

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa; 

• ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby 
poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp.; 

• zebranie informacji od dysponentów jednostek PRM o 
aktualnych możliwościach przyjęcia osób rannych; 

• powiadomienie i uzgodnienie współdziałania z 
dyspozytorami medycznymi w rejonie, których 
powstało zagrożenie i sąsiednimi, którzy będą mogli 
wziąć udział w akcji ratunkowej w przypadku 
konieczności podwyższenia gotowości działania 
szpitali; 
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• zbieranie informacji od dyspozytorów medycznych i 
SOR o liczbie skierowanych rannych do 
poszczególnych szpitali oraz ich danych osobowych i  
przekazywanie tych danych do punktu informacyjnego 
WCZK. 

 
ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Faza Odbudowy 
Jednostki Samorządu Terytorialnego Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

• monitoring sytuacji 
• wspieranie jednostek ratowniczych i porządkowych 
• organizowanie niesienia pomocy społecznej i 

psychologicznej  ofiarom 
• koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z 

terenów zagrożonych 

 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o pomocy społecznej 

• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego 
ustawy: 
� rozporządzenie w sprawie szczegółowych  zasad 

udziału pododdziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 

Zarząd Dróg Wojewódzkich/GDDKiA 
• zawieranie umów na prowadzenie prac remontowych 

obiektów inżynieryjnych i dróg oraz odtworzenie 
zniszczonego oznakowania 

 
ustawy: 
� o samorządzie wojewódzkim 
� o drogach publicznych 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• współdziałanie z podmiotami usuwającymi skutki 

osuwiska; 
• odtwarzanie gotowości sił biorących udział w 

reagowaniu na skutki osuwiska. 
 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Pożary 
Faza zapobiegania 

Lasy Państwowe Wojewoda 
• określenie stopnia zagrożenia pożarowego lasów; 
• monitoring zagrożenia pożarowego; 
• modernizacja leśnych dróg pożarowych; 
• tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach; 
• szkolenia pracowników zajmujących się ochroną 

ppoż.; 
• działalność dydaktyczna.  

ustawy: 

� o lasach 
� Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (rozdz. 9) w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 

� Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych zasad 
      zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. 
� Rozporządzenie MI w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 

• bieżący monitoring zagrożeń na terenie województwa; 
• szkolenia pracowników zajmujących się ochroną ppoż., 

działalność propagandowa, dydaktyczna.  
 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
• nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach nie 

stanowiących własności skarbu państwa;  
• przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych w 

obiektach, oraz budynkach mieszkalnych. 
 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o samorządzie gminnym 
� o samorządzie powiatowym 



127 
 

drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. 

 
Państwowa Straż Pożarna 

• akcje informacyjne i edukacyjne 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
Faza przygotowania 

Państwowa Straż Pożarna Lasy Państwowe 
• wydanie wytycznych do planów ochrony 

przeciwpożarowej lasów 
• zapewnienie sił i środków przewidzianych do 

reagowania, 
• kształcenie kadr dla ochrony przeciwpożarowej 
 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

• stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy 
sprzętowe z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami 
wynikającymi z zaliczenia do określonej kategorii 
zagrożenia pożarowego lasu, w tym: powietrzne siły 
gaśnicze, operacyjne jednostki gaśnicze, sieć punktów 
czerpania wody gaśniczej oraz punkty alarmowo-
dyspozycyjne; 

• opracowanie i uzgadnianie z PSP planów ochrony 
przeciwpożarowej lasów. 

ustawy: 
� o lasach; 
� o ochronie przeciwpożarowej; 
� Rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów; 
� Rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu. 

Wojewoda 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych; 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym, 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 

Faza reagowania 
Państwowa Straż Pożarna Komendant Wojewódzki Policji 

• rozdysponowanie sił i środków; 
• prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w 

zakresie ustalonych potrzeb i przyjętej koncepcji 
działania; 

• koordynacja działań ratowniczych ze służbami 
leśnymi; 

• koordynacja działań ratowniczych; 
• organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

 

• zwołanie posiedzenia sztabu operacji ( w przypadku, 
kiedy okoliczności zdarzenia oraz jego skutki wymagają 
większego zaangażowania służb ratowniczych i JST; 

• podjecie działań we współpracy z PSP; 
• zabezpieczenie dojazdu do miejsca akcji jednostek 

ratowniczych; 
• izolowanie terenu zagrożonego poprzesz organizowanie 

objazdów; 
• kierowanie ruchem w rejonach zagrożonych, 

zabezpieczenie procesu ewakuacji z rejonów 
zagrożonych oraz zabezpieczenie pozostawionego 
mienia; 

• ścisła współpraca z dowódcą akcji ratowniczej oraz 
WZZK; 

• informowanie ludności o zdarzeniu, objazdach oraz 
miejscach znajdowania się osób poszkodowanych, 
prowadzenie działań dochodzeniowo-śledczych 
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ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o Policji 

Wojewoda 
• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i obiegu 
informacji;    

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego            
i standardowych procedur operacyjnych; 

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
� o stanie klęski żywiołowej. 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego 
 
ustawy: 
� Rozporządzenie w sprawie szczegółowych  zasad 

udziału pododdziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 

Lasy Państwowe 
• uruchomienie sił i środków przewidzianych do 

reagowania na wypadek pożaru obszaru leśnego; 
• uruchomienie procedur zawartych w planach ochrony 

przeciwpożarowej lasów; 
• odbudowa ekosystemów leśnych.  
 
ustawy: 
� o lasach. 
� Rozporządzenia MSW sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. 
� Rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu. 

 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
• bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych w zagrożonych rejonach; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków; 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi kolejowe, sieci 
uzbrojenia terenu); 

ustawy: 
� prawo budowlane 
� o zarządzaniu kryzysowym 
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Faza odbudowy 
Lasy Państwowe Wojewoda 

� odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac 
z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i 
pomocowych UE. 
ustawy: 

� o lasach. 

• współudział w analizowaniu potrzeb w zakresie 
odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych 
klęskami żywiołowymi; 

• współudział w szacowaniu strat. 
ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
Państwowa Straż Pożarna 

• wsparcie przy usuwaniu skutków pożarów 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
 

Epidemie 
Faza zapobiegania 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Inspekcja Weterynaryjna 
• rozpoznanie i ewidencjonowanie  przypadków 

chorobowych; 
• kontrola przestrzegania programów szczepień 

ochronnych; 
• prowadzenie działalności zapobiegawczej i 

przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i 
innych chorób powodowanych warunkami 
środowiska; 

• prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej; 
• uzgadnianie projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych; 

• współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska w 
zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych które 
mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi 
na zwierzęta. 

 
ustawy: 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

• monitoring ilości zachorowań na choroby zakaźne 
zwierząt oraz zapobieganie szerzeniu się chorób 
zakaźnych zwierząt, które mogą być przenoszone na 
człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty 
pochodzenia zwierzęcego; 

• nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 
zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 
weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na 
rynku oraz sprzedaży bezpośredniej. 

ustawy: 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u zwierząt 
 

Wojewoda/Lekarz Koordynator Ratownictwa 
Medycznego 

• analiza i ocena zagrożeń 
• opracowanie planu działań zapobiegawczych 
• ocena możliwych strat ludzkich 
• monitorowanie liczby osób chorych kierowanych do 

poszczególnych szpitali,  
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 

Faza przygotowania 
Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewoda/ Lekarz Koordynator Ratownictwa 

Medycznego 
• prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w 

celu ukształtowania odpowiednich postaw i 
zachowań; 

• rozpoznanie i monitorowanie sytuacji 
epidemiologicznej zapewnienie systemu wczesnego 
powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym;  

• opracowanie procedur i planów działania organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek 

• sporządzanie oraz podanie do publicznej wiadomości 
wojewódzkiego planu działania na wypadek 
wystąpienia epidemii; 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 

prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 
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wystąpienia sytuacji kryzysowej; 
• weryfikacja i aktualizacja istniejących procedur i 

planów działania organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej;  

• udział w szkoleniach i treningach z zakresu 
reagowania na potencjalne zagrożenia;  

• aktualizacja aktów prawnych bieżące informowanie 
społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach ich 
zapobiegania; 

 
ustawy: 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

żywiołowych. 
• monitorowanie liczby miejsc szpitalnych 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
�  o wojewodzie i administracji rządowej w  

województwie. 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 

Faza reagowania 
Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewoda/ Lekarz Koordynator Ratownictwa 

Medycznego 
• Podjęcie czynności mających na celu 

ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób 
zakaźnych 

• Nakładanie obowiązku poddania się leczeniu w 
przypadku zachorowania na chorobę zakaźną 

 
ustawy: 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych 
u ludzi 

• uruchomienie WZZK; 
• koordynacja i realizacja zadań ujętych w 

wojewódzkim planie działania na wypadek 
wystąpienia epidemii; 

• przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, alarmowanie 
ludności; 

• ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze 
województwa na wniosek PWIS; 

• koordynowanie systemu ratownictwa medycznego  
• kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemi terenie 

województwa osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje; 

• nałożenie obowiązku szczepień ochronnych na 
wniosek PWIS; 

• w przypadku konieczności poddania izolacji lub 
kwarantanny osób, zapewnienie warunków izolacji 
lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich 
pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

• wprowadzenie ograniczeń i zakazów (np. spożycia 
wody, żywności, przemieszczania się); 

• wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia 
niezbędnych zabiegów sanitarnych, obowiązkowej 
izolacji lub kwarantanny); 

• wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

• monitorowanie liczby osób chorych kierowanych do 
poszczególnych szpitali 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w     

województwie. 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Faza odbudowy 
Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewoda/Lekarz Koordynator 

Ratownictwa Medycznego 
• zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego; 
• prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów 

medycznych. 

• odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii na wniosek PWIS; 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
w obszarze swojej właściwości miejscowej; 
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Ustawy: 
O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi 
O Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej; 
• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 

jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego; 

• finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty uprawnione; 

• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie           
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

• monitorowanie liczby chorych w szpitalach 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
� o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 
� o pomocy społecznej. 

Epizootie 
Faza zapobiegania  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Państwowa Inspekcja Sanitarna 
• monitorowanie sytuacji  epizootycznej województwa; 
• monitorowanie chorób odzwierzęcych i 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 
związanej z nimi odporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach 
pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia 
zwierząt; 

• nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 
zwierzęcego i przestrzeganiem wymagań 
weterynaryjnych przy ich produkcji; 

• sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją 
zwierząt; 

• opracowanie wojewódzkich programów 
monitorowania chorób, odzwierzęcych i 
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 
podlegających obowiązkowi monitorowania; 

 
ustawy: 
� o Inspekcji Weterynaryjnej. 
� o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
� o zarządzaniu kryzysowym 
 

• współpraca z WIW w zakresie zapobiegania chorób 
zakaźnych; 

• prowadzenie kontroli produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego i podejmowanie decyzji o 
wycofaniu ich z obrotu; 

• koordynacja i nadzór działalności oświatowo-
zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań zdrowotnych. 

 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Wojewoda 
• analiza i ocena zagrożeń 
• opracowanie planu działań zapobiegawczych 
 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 

Faza przygotowania 
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Wojewoda 

• monitoring chorób zakaźnych zwierząt; 
• przygotowanie planów gotowości zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt; 
• utrzymywanie rezerwy szczepionek, biopreparatów i 

produktów biobójczych oraz innych środków 
niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.  

 
ustawy: 
� o Inspekcji weterynaryjnej zwierząt i zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 

• realizacja procedur wynikających z wojewódzkiego 
planu gotowości do zwalczania określonej choroby 
zakaźnej zwierząt; 

• na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii 
określenie w drodze rozporządzenia obszaru, na którym 
występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie 
wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar 
zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu 
oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego; 

• wprowadzenie czasowych ograniczeń (m.in. w 
przemieszczaniu się osób lub pojazdów polowań i 
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� o ochronie zdrowia zwierząt 
 

odłowów zwierząt łownych, przemieszczania lub obrotu 
zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami 
zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami 
rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą 
spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt); 

• wydanie nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów 
w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego 
lekarza weterynarii; 

• wydanie nakazu przeprowadzenia zabiegów na 
zwierzętach, w tym szczepień; 

• wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i 
dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt lub miejsc 
przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych a 
także oczyszczania i odkażania środków transportu; 

• wydanie nakazu odstrzału sanitarnego zwierzaj na 
określonym obszarze; 

• określenie stosowania dodatkowych środków 
wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie 
prawa polskiego, przepisów Unii Europejskiej 
dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 
zapewniających bezpieczeństwo epizootyczne, w 
szczególności zapobieganie, ograniczanie lub 
eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego; 

• podanie do wiadomości publicznej zaleceń i 
rozporządzeń w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
terenie. 

ustawy: 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 
� o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
� o zarządzaniu kryzysowym. 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna 
• współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt 
Ustawy: 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Faza reagowania 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojewódzka Inspekcja Sanitarna 

• przyjęcie informacji o zdarzeniu kryzysowym; 
• powołanie i uruchomienie działań zespołu 

kryzysowego przy K-P WLW;  
• wydzielenie dla potrzeb zespołu kryzysowego K-P 

WLW pomieszczeń wyposażonych w środki 
łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki 
techniczne oraz środki transportu; 

• informowanie Głównego Lekarza Weterynarii o 
zaistniałym  zagrożeniu; 

• monitorowanie stanu  zagrożenia i podejmowanie 
decyzji w zależności od rozwoju sytuacji; 

• informowanie centralnych organów administracji 
rządowej MSW, MAiC, MRiRW o stanie zagrożenia; 

• wystąpienie z wnioskiem do Wojewody w sprawie 
wydania rozporządzenia wprowadzającego nakazy i 
ograniczenia w sprawie likwidacji zagrożeń; 

• nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez 
kontrolę przebiegu monitorowania powstałego 
zagrożenia realizowana przez służbę weterynaryjną , 
kontrolę organizacji współdziałania między 
wszystkimi instytucjami zaangażowanymi do 
neutralizowania zagrożeń; 

• prowadzenie kontroli produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego i podejmowanie decyzji o 
wycofaniu ich z obrotu; 

• prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego ludności; 

• ustalanie zakresu szczepień ochronnych oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich prowadzeniem. 

 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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• przekazanie uwag pokontrolnych podmiotom 
zaangażowanym w działania na obszarze zagrożenia;  

• w przypadku zagrożenia dla ludności podniesienie 
gotowości działania szpitali;  

• wyegzekwowanie usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych podczas kontroli;  

• po ustąpieniu zagrożenia wystąpienie z wnioskiem do 
Wojewody  ws. uchylenia rozporządzenia;   

• finansowanie likwidacji zagrożenia z budżetu 
państwa. 

 
ustawy: 
� o Inspekcji weterynaryjnej zwierząt i zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 
� o ochronie zdrowia zwierząt. 

 
 
 
 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia/źródła/obszaru/obiektu stanowiącego 
zagrożenie; 

• współpraca w tworzeniu i utrzymaniu punktów 
dezynfekcji i dekontaminacji; 

• współdziałanie z wyspecjalizowanymi służbami, 
podmiotami i inspekcjami w zakresie prowadzonych 
działań. 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Policja 
• izolacja rejonu i miejsca zdarzenia; 
• organizacja ruchu w rejonie zagrożenia; 
• egzekwowanie przestrzegania przepisów wydanych  

w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej; 
• zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 
• umożliwienie swobodnego przemieszczania się 

jednostkom ratowniczym; 
• ochrona porządku w miejscach pracy punktów 

medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych; 
• organizacja objazdów, informowanie środków 

masowego przekazu o utrudnieniach w 
przemieszczaniu; 

ustawy: 
� o Policji 

Wojewoda 
• realizacja , koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego  
i standardowych procedur operacyjnych;   

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• Opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

ustawy: 
� o Inspekcji Weterynaryjnej. 
� o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
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Faza odbudowy 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 
Wojewoda 

 
• udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem  

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 
wystąpiły szkody; 

• uchylenie wydanych rozporządzeń na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii; 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 

województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych; 

• udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem  
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 
wystąpiły szkody. 

 
ustawy: 
 
� Rozporządzenie RM w sprawie realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

• uchylenie wydanych rozporządzeń na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii; 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 

województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej; 

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 
• uchylenie wydanych rozporządzeń na wniosek 

wojewódzkiego lekarza weterynarii; 
• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 

województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie   
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 
� o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 
�  

  
Państwowa inspekcja Sanitarna 

 
• współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób 

zakaźnych zwierząt 
 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna 

 
• zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego; 
• pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji 

padliny. 
 
ustawy: 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 
� o Inspekcji Weterynaryjnej. 

 
 
 

Epifitozy 
Faza zapobiegania 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa Lasy Państwowe 

� obserwacje i kontrole fitosanitarne roślin, • ocena środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej 
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produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży  
i gleby oraz środków transportu w miejscach 
wywozu i na terytorium RP;  

� ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy 
szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych 
organizmów; 

� wdawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów 
roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami 
upoważnionymi do wypełniania formularzy 
paszportów roślin; 

� kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania  
i przerobu roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów; 

� nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem 
oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów 
kwarantannowych; 

� badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych 
lub przedmiotów, wydawanie decyzji w sprawie 
postępowania z roślinami, produktami roślinnymi 
lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli 
fitosanitarnej; 

� ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych 
materiału siewnego; 

� kontrola tożsamości materiału siewnego.  
 
ustawy: 
� o ochronie roślin 
 
 

drzewostanów na podstawie ciągłych lub 
periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych 
indykatorów na stałych powierzchniach 
obserwacyjnych 

 
ustawy: 
� o lasach 
 

Wojewoda 
• analiza i ocena zagrożeń, 
• opracowanie planu działań zapobiegawczych. 

ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 
 

Faza przygotowania 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa 
Lasy Państwowe 

• ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów 
zwalczania organizmów szkodliwych, a także 
zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się 

 
ustawy: 
� o ochronie roślin  

 

• ustalanie metod i zasad a także terminów zwalczania 
organizmów szkodliwych oraz zapobiegania ich 
rozprzestrzenianiu się. 

ustawy: 
� o lasach 
 

Wojewoda 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego, edukacja mieszkańców 
terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych 
zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

 

Faza Reagowania 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa Wojewoda 

• prowadzenie obserwacji i kontroli roślin, produktów 
roślinnych lub przedmiotów, koordynacja i nadzór 
działań podległych inspekcji w zakresie kontroli  
i badań laboratoryjnych roślin i produktów 
roślinnych; 

• określanie warunków przed rozpoczęciem uprawy 
roślin, przemieszczaniem roślin, wprowadzaniem ich 

• realizacja , koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i obiegu 
informacji;   
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do obrotu. 

 

ustawy: 
� o ochronie roślin  
 

 

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego  
i standardowych procedur operacyjnych;    

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat  
w infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 
� o stanie klęski żywiołowej. 

Faza odbudowy 
Jednostki Samorządu Terytorialnego Wojewoda 

• udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem  
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 
wystąpiły szkody. 

 
 
 
 
 
ustawy: 
� Rozporządzenie RM w sprawie realizacji niektórych 

zadań Agencji 
� Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków; 
• sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 

województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

 � określanie warunków przed rozpoczęciem uprawy 
roślin, przemieszczaniem roślin, wprowadzaniem ich  
do obrotu. 

 
ustawa: 
� o ochronie roślin. 

Skażenia chemiczne 
Faza zapobiegania 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska Policja / WITD  
• inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania 

poważnym awariom; 
• prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz 

podmiotów, których działalność może stanowić 
przyczynę powstania poważnej awarii; 

• prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym  
i dużym ryzyku wystąpienia awarii; 
 

 
ustawy: 
� Prawo ochrony środowiska 
� o Inspekcja Ochrony Środowiska 

 

• bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących 
przewozu transportem kolejowym i drogowym 
NSCH; 

• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; 
• korzystanie z pojazdów/cystern spełniających 

wszystkie wymogi do przewozu NSCH; 
• korzystanie ze szlaków drogowych i kolejowych 

spełniających kryteria bezpiecznego przewozu NSCH. 
ustawy: 
� o Policji 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o drogach publicznych 
� Prawo ochrony środowiska. 
� Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowego zakresu 

informacji wymaganych do podania do publicznej 
wiadomości przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej 

Faza przygotowania 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska 
Wojewódzka Inspekcja Transportu 

Drogowego 
 

• przygotowanie instrukcji postępowania na wypadek 
• szkolenie i weryfikacja kierowców i przewoźników 

NSCH; 
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wystąpienia awarii przemysłowej; 
• kontrola podmiotów, których działalność może 

stanowić przyczynę powstania poważnych awarii; 
• określenie sposobu powiadamiania i alarmowania 

mieszkańców. 
 
ustawy: 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska 

 

• właściwa kondycja fizyczna  i psychiczna kierowców; 
• wycofywanie z eksploatacji niesprawnych cystern 

samochodowych i kolejowych; 
• zamykanie magazynów  przechowujących NSCH, 

które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa ; 
• kontrolowanie stanu technicznego pojazdów 

przewożących niebezpieczne substancje chemiczne; 
• opracowywanie informacji o stanie technicznym 

pojazdów przewożących niebezpieczne substancje 
chemiczne. 

ustawy: 
� prawo o ruchu drogowym 
� przewozie drogowym towarów niebezpiecznym 

 

 
Wojewoda 

 
• opracowanie planów zarządzania kryzysowego; 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 
� prawo ochrony środowiska. 
 

Faza reagowania 
 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska 
 

 
Policja 

• dokonanie wstępnego rozpoznania sytuacji 
• określenie potrzeb w zakresie sił i środków oraz 

potrzeb dla ludności; 
• przekazanie informacji o zdarzeniu do służb, straży 

oraz JST;  
• bieżąca analiza rozwoju sytuacji oraz ustalenie, czy 

skutkami mogą objąć tereny znajdujące się poza 
obiektem, w którym wystąpiła awaria, a następnie czy 
mogą objąć także tereny wykraczające poza obszar 
powiatu; 

• powiadomienie mediów na poziomie powiatowym 
i/lub wojewódzkim (także w celu ostrzegania  
i/lub pomocy w przekazywaniu komunikatów  
o konieczności ewakuacji z zagrożonych terenów). 

 
ustawy: 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska 

 

• zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; 

• umożliwienie swobodnego przemieszczania się ekip 
ratowniczych; 

• zapewnienie pomocy w ewakuacji, 
•  zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności  

w punktach jego składowania; 
• organizacja objazdów oraz kierowanie ruchem  

na nich; 
• informowanie ludności o występujących utrudnieniach 

w ruchu; 
ustawy: 
� o Policji 

Państwowa Straż Pożarna 
• likwidacja skażenia chemicznego 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

 
Wojewoda 

 
• realizacja , koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 
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• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy  
i obiegu informacji;     

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego  
i standardowych procedur operacyjnych;    

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat  
w infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie. 
� o zarządzaniu kryzysowym  

Faza odbudowy 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewoda 
• wizja lokalna w terenie – wstępna ocena stopnia 

skażenia środowiska oraz zagrożenia skażenia 
środowiska; 

• pobór próbek skażonego elementu środowiska; 
• analiza pobranych próbek; 
• poinformowanie o wynikach analiz pobranych próbek 

(oraz stopniu skażenia środowiska) zainteresowane 
podmioty, WCZK, KP UW i ew. organów ścigania; 

• monitoring usuwania skutków powstałego zdarzenia 
w zakresie przywracania środowiska do stanu sprzed 
wypadku (pobieranie próbek); 

• podjęcie działań pokontrolnych; 
• współpraca z organami administracji i innymi 

podmiotami w zakresie likwidacji skutków poważnej 
awarii i wykrycia sprawcy. 

 
 
 
 
 
 
 

ustawy: 
 

�  o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ocena strat i szkód spowodowanych poważną awarią; 
• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 

awarii; 
• wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie. 
� o zarządzaniu kryzysowym 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
•   koordynowanie ewakuacji ludności,  złożenie wniosku 

do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
podjęcie należących do jego zadań i kompetencji 
działań zmierzających do usunięcia zagrożenia, gdy 
podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje 
odpowiednio starosty lub wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) 

 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� Rozporządzenie RM w sprawie systemów wykrywania 

skażeń i właściwości organów w tych sprawach 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
•   ochrona sanitarna załogi  i ludności z terenów   

sąsiadujących. 
 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Wojewódzki Inspektor Weterynarii 
 
•  ochrona weterynaryjna zwierząt z terenu zdarzenia oraz    

przyległego. 
 
ustawy: 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

Wojewódzki Inspektor Transportu 
Drogowego 

• kontrola przewozów NSCH. 
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ustawy: 
� prawo o ruchu drogowym 
� o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
 

Szef wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
•  koordynacja użycia sił i środków układu militarnego. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad 

• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy 
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
osób lub mienia. 

 
ustawy: 
� o samorządzie województwa  
 

 Zarząd Dróg wojewódzkich 
•  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i  
   drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz   

wyznaczanie objazdów drogami różnej 
    kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie    
    bezpieczeństwa osób lub mienia. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o drogach publicznych 
� prawo o ruchu drogowym 
 

Skażenia radiacyjne 
Faza zapobiegania 

Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewoda 
• monitoring przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy 

produkcji użyciu i przechowywaniu źródeł lub 
odpadów promieniotwórczych; 

• kontrola stanu technicznego urządzeń monitorujących 
poziom skażenia;    

• cykliczne przeglądy technologiczne zabezpieczeń 
technicznych urządzeń; 

• opracowanie zakładowych planów ratowniczych;  
 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

• opracowanie planów zarządzania kryzysowego; 
• opracowanie wojewódzkiego planu postępowania 

awaryjnego; 
• przeprowadzenie okresowych ćwiczeń w celu 

przeglądu i aktualizacji planów postępowania 
awaryjnego; 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania – 
komunikat wyprzedzający w drodze aktu prawa 
miejscowego; 

• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego; 

• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 
zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� Prawo atomowe 

Policja/we współpracy z ITD 
• bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących 

przewozu transportem kolejowym i drogowym 
materiałów promieniotwórczych, w tym uzyskanie 
zezwolenia PAA; 
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• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; 
• korzystanie z pojazdów spełniających wszystkie 

wymogi związane z przewozem materiałów 
promieniotwórczych;  

• stosowanie atestowanych opakowań do przewozu 
materiałów  promieniotwórczych; 

• właściwych dla ilości oraz rodzaju materiału. 
 
ustawy: 
� o policji 
� o Państwowej Straży Pożarnej 
� Prawo o ruchu drogowym 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

• całodobowe monitorowanie mocy dawki w powietrzu 
oraz stanu skażeń promieniotwórczych  przez 
placówkę pomiaru skażeń promieniotwórczych 
pracującą w systemie krajowym, przekazujące 
informacje do CEZAR PAA  

 

Faza przygotowania 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 

Wojewoda 
 

• edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych 
zachowań przed i w czasie zagrożenia. 

• prowadzenie monitorowania mocy dawki w powietrzu 
i skażeń promieniotwórczych 

 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 

 
 

• utrzymanie Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania 
Zagrożeń Radiacyjnych (Formacja OC) na potrzeby 
wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na 
wypadek zdarzenia radiacyjnego. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
 

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna 
• prowadzenie monitoringu skażeń promieniotwórczych 

u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w 
tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 
pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do 
pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt; 

• współpraca w zakresie monitoringu jakości wód. 
ustawy: 
 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
� prawo atomowe 

 
 

Faza reagowania  
Wojewódzka Inspekcja Sanitarna Wojewoda 

• wykonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych 
i mocy dawki promieniowania; 

• określenie obszaru skażenia promieniotwórczego; 
• wyznaczenie granicy obszaru, w którym moc dawki 

promieniowania nie przekracza 100uS/h; 
• granicy strefy awaryjnej i oznakowanie strefy 

skażenia promieniotwórczego siłom UMiG ; 
• przeprowadzenie Analizy i oceny skutków powstałego 

• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i obiegu 
informacji;      

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego i 
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zagrożenia radiacyjnego. 
 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 

2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
planów postępowania awaryjnego w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych; 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 
2004 r. w sprawie wartości poziomów 
interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów 
działań interwencyjnych oraz kryteriów 
odwołania tych działań. 

 

 

standardowych procedur operacyjnych; 
• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 

infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• określenie strefy i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

(znalezienia) substancji. 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 
 Policja 

• zabezpieczenie dojazdu do rejonu działań jednostek 
ratowniczych; 

• kierowanie ruchem, organizowanie objazdów, 
zabezpieczenie rejonu prowadzenia działań 
ratowniczych; 

• ochrona mienia. 
ustawy: 
� o Policji 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 

Wojewódzki Inspektor Weterynarii 
• wykonywanie badań mięsa i wyrobów mięsnych na 

skażenie radioaktywne. 
ustawy: 
 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

Wojewódzka Inspekcja Handlowa 
• wprowadzanie zakazów obrotu i ograniczeń w obrocie 

skażoną żywnością. 
 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
• pobranie próbek skażonych materiałów (wody, 
żywności i innych produktów siłami UMiG i 
dostarczenie do analizy laboratoryjnej do WSSE; 

• Opracowanie komunikatu dla ludności w sprawie 
zachowania się w terenie skażonym i warunków 
bezpieczeństwa na podstawie komunikatu PWIS. 

Ustawy: 
� o samorządzie województwa  
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla 
ludności 
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Faza odbudowy 
Państwowa Inspekcja Sanitarna/we 

współpracy z PRM 
Inspekcja Ochrony Środowiska 

• badanie jakości wody pitnej, żywności i pasz 
 

ustawy: 
� działach administracji rządowej. 
� Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
� Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu działania MZ. 
� Rozporządzenie MZ w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2005 r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 
2004 r. w sprawie wartości poziomów 
interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań 
interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych 
działań. 

• monitorowanie działań tworzących warunki do 
usuwania skutków awarii oraz przywracania 
środowiska do stanu właściwego. 

 
ustawa:  
� o Inspekcji Ochrony Środowiska 
 

Wojewoda 
• ocena strat i szkód spowodowanych skażeniem 

Promieniotwórczym; 
• po zakończeniu działań interwencyjnych przekazanie 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
raportu o zdarzeniu radiacyjnym; 

• kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
awarii na terenie województwa; 

• wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 
� Prawo atomowe. 

Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej 
Faza zapobiegania 

Przedsiębiorstwa energetyczne Wojewoda 
• opracowanie planów rozwoju sieci przesyłowych; 
• z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu 

zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w 
kraju, wymaganego marginesu mocy (rezerwa mocy) 
w bilansie KSE, przewidywanych  potrzeb w zakresie 
przyłączenia nowych źródeł wytwórczych, zarówno 
konwencjonalnych, jak i odnawialnych, 
przewidywanych potrzebach w zakresie poprawy 
pewności zasilania sieci dystrybucyjnych na obszarze 
poszczególnych operatorów systemu 
dystrybucyjnego, planowanego rozwóju połączeń 
transgranicznych w przekrojach : synchronicznych i 
asynchronicznych KSE; 

• realizacja zaplanowanych działań, w tym 
wywłaszczenie nieruchomości pod budowę lini 
przesyłowych, budowa linii, modernizacja i 
rozbudowy istniejących sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych. 

 
ustawy: 
� Prawo energetyczne 
 

• opracowanie planów zarządzania kryzysowego; 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 

prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 
żywiołowych. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

Faza przygotowania 
 Przedsiębiorstwa energetyczne Wojewoda 
• remonty, przeglądy, konserwacje urządzeń 

poszczególnych urządzeń wytwórczych; 
• zweryfikowanie i uaktualnianie procedur awaryjnych; 
• opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia 

wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w 
systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego 
systemu po wystąpieniu awarii. 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 

prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 
żywiołowych. 
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ustawy: 
� Prawo energetyczne 
 
 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 

Faza reagowania 
Przedsiębiorstwa energetyczne Państwowa  Straż Pożarna 

• podjęcie działań przez służby energetyczne, mających 
nas celu usunięcie przyczyny braku dostaw energii 
oraz odbudowę i przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

 
ustawy: 
� Prawo energetyczne 
 

• koordynacja działań związanych z  uruchamianiem 
awaryjnych źródeł zasilania oraz ciągłości 
zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenie dla obsługi 
działań ratowniczych; 

• współdziałanie z wyspecjalizowanymi służbami 
energetycznymi w zakresie działań ratowniczych i 
humanitarnych; 

• pomoc w zabezpieczeniu dostaw wody pitnej; 
• wspomaganie i zabezpieczanie działań 

energetycznych ekip remontowych; 
 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Policja 
• zabezpieczenie przemieszczania się jednostek 

ratowniczych; 
• ekip naprawczych; 
• pomoc w zabezpieczeniu dostaw wody pitnej; 
• wspomaganie i zabezpieczanie działań 

energetycznych ekip remontowych. 
ustawy: 
� o Policji 
�  
 

Wojewoda 
• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i 
obiegu informacji;    

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego i 
standardowych procedur operacyjnych;    

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
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Państwowa Inspekcja Sanitarna 
• kontrola pod względem zagrożenia 

epidemiologicznego w hurtowniach, sklepach dot. 
żywności, wody spożywczej, w szpitalach itp. 

 
ustawy: 
� o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
• kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego 
 
ustawy: 
� o Inspekcji Weterynaryjnej 
� o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 
 

Faza odbudowy 
Przedsiębiorstwa energetyczne Wojewoda 

• zakup energii elektrycznej dla pokrywania strat 
powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania 
energii elektrycznej; 

• realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii 
elektrycznej; 

• uruchomienie działań zawartych w planach 
reagowania na wypadek wystąpienia awarii o 
znacznych rozmiarach w systemie 
elektroenergetycznym. 

 
ustawy: 
� Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej lub ciepła. 

• uruchomienie WZZK; 
• koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim 

planie zarządzania kryzysowego; 
• przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń; 
• złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie 

stanu klęski żywiołowej. 
 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 

Zakłócenia w dostawach paliw płynnych i gazu 
Faza zapobiegania 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Wojewoda 
• monitorowanie funkcjonowania gazowego systemu 

przesyłowego; 
• przygotowanie i aktualizowanie procedur 

postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w 
dostarczaniu gazu ziemnego; 

• utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� Prawo energetyczne 
 

• przygotowanie ” Planu wprowadzenia ograniczeń w 
zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw 
w województwie kujawsko-pomorskim”; 

• monitorowanie symptomów braku paliw stwarzających 
zagrożenie dla funkcjonowania kluczowych systemów 
infrastruktury krytycznej na obszarze województwa; 

• analiza i ocena  sytuacji  w przypadku trudności w 
zaopatrzeniu w paliwa. 

 
ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
• wykonanie dokumentacji wprowadzającej ograniczenia 

i wykazu podmiotów nie podlegającym ograniczeniom 
w dostawach paliw płynnych. 

 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym. 
� o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 
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zakłóceń na rynku. 

Faza przygotowania 
Jednostki Samorządu Terytorialnego/ we 
współpracy ze służbami i odpowiednimi inspekcjami 

Wojewoda oraz służby korzystające z platformy 

• przygotowanie planów działań mających na celu 
zapewnienie wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu 
paliwami i zmniejszenia zużycia paliw; 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 
prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego; 

• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 
zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie 
klęsk żywiołowych.  

 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym. 
� o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku. 

• Zabezpieczenie funkcjonowania aplikacji 
informatycznej “Platforma paliwowa”  

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym. 
� zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 
zakłóceń na rynku 

 

Faza reagowania  
Wojewoda Policja 

• monitorowanie zagrożenia; 
• informowanie społeczeństwa o sytuacji i podjętych 

działaniach; 
• powołanie WZZK; 
• koordynacja i realizacja zadań ujętych w 

wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego. 
 
ustawy: 
� Prawo energetyczne 
� o zarządzaniu kryzysowym 

• udział w monitoringu zaopatrzenia ludności w produkty 
paliwowe do pojazdów oraz przekazywanie informacji z 
gmin o funkcjonowaniu “Platformy paliwowej”; 

• współudział w prowadzeniu nadzoru i kontroli wspólnie 
z WIIH nad rozdziałem paliw; 

• zabezpieczenie tras przejazdu środków dystrybucji 
paliw. 

ustawy: 
� o Policji 

Wojewódzka Inspekcja Handlowa 
• udział w monitoringu zaopatrzenia ludności w produkty 

paliwowe do pojazdów oraz przekazywanie informacji 
z gmin o funkcjonowaniu “Platformy paliwowej” do 
WNiK KPUW; 

• współudział w prowadzeniu nadzoru i kontroli wspólnie 
z Policją nad rozdziałem paliw; 

• przekazywanie informacji o sytuacji paliwowej oraz 
dystrybucji produktów naftowych do WCZK; 

• sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem  
“Platformy paliwowej”, w zakresie bazy referencyjnej 
użytkowników stacji paliw. 

Wojewódzka Inspekcja Transportu 
Drogowego 

• działania kontrolne WITD realizowane na drogach 
oraz w siedzibach przedsiębiorstw celem 
egzekwowania ograniczeń paliwowych (zgodnie z 
posiadanymi uprawnieniami); 

• współdziałanie WITD z Policją w zakresie przepływu 
informacji celem podniesienia skuteczności działań; 

• informowanie WZZK o wynikach czynności 
kontrolnych lub ewentualnych problemach podczas 
realizacji kontroli; 

 
ustawy: 
� drogach publicznych 
� zarządzaniu kryzysowym 
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Faza odbudowy 
wojewoda Przedsiębiorstwa Gazownicze 

• Koordynowanie działań w zakresie minimalizowania 
skutków przerw w dostawach gazu 

• Informowanie społeczeństwa o sytuacji 
• I podejmowanych działaniach 
 
ustawy: 
� Prawo energetyczne 
� o zarządzaniu kryzysowego 

• monitorowanie funkcjonowania gazowego systemu 
przesyłowego; 

• podejmowanie niezbędnych działań mających na celu 
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu 
zaopatrzenia w gaz. 

 
ustawy: 
� Prawo energetyczne  

Jednostki samorządu terytorialnego 
 

• koordynowanie działań  związanych z usuwaniem 
przerw w dostawach gazu; 

• ocenianie działań i wypracowanie wniosków do 
reagowania na podobne zagrożenie w przyszłości. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o samorządzie gminnym  
� Prawo energetyczne 

Katastrofy Budowlane 
Faza zapobiegania 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Wojewoda 

• kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych 
z przepisami prawa budowlanego, projektem 
budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o 
pozwoleniu na budowę; 

• sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 

• sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych; 

• Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 
przez właścicieli lub zarządców  obiektów 
budowlanych obowiązków wynikających z  przepisów 
prawa budowlanego, w zakresie utrzymania obiektów 
budowlanych;     

 
ustawy: 
� Prawo budowlane 
� Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

• analiza i ocena zagrożenia katastrofą budowlaną, ocena 
możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury  oraz  
możliwości ich minimalizowania 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o stanie klęski żywiołowej 
 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• kontrola obiektów budowlanych pod względem 

bezpieczeństwa ppoż. 
•  kontrola  przestrzegania przez zarządców lub 

właścicieli obiektów przepisów związanych z 
prowadzeniem okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektu ( w tym instalacji), badań i 
sprawdzeń urządzeń przeciwpożarowych  i gaśnic w 
obiekcie, czyszczenia przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zaświadczenia 
o zapoznaniu pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi; 

• kontrola, w obiektach tego wymagających, 
dokumentacji dot. praktycznego sprawdzenia 
organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie, 
oceny zagrożenia wybuchem dla obiektów i terenów 
przyległych, gdzie prowadzone są procesy 
technologiczne z użyciem materiałów mogących 
wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których 
materiały takie są magazynowane; 

• przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu 
do poszczególnych rodzajów budynków, innych 
elementów budowlanych oraz terenów; 
opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa 
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pożarowego budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów oraz imprez masowych. 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Faza przygotowania 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
Państwowa Straż Pożarna 

• monitorowanie zagrożeń w budownictwie; 
• sprawdzenie i doskonalenie zasad współpracy służb 

budowlanych z jednostkami ratowniczymi w 
sytuacjach kryzysowych. 

 
ustawy: 
� Prawo budowlane 
� o zarządzaniu kryzysowym 

• kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej 

ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Wojewoda 
• aktualizowanie i doskonalenie Wojewódzkiego Planu 

Zarządzania Kryzysowego; 
• prowadzenie treningów i ćwiczeń z zakresu usuwania 

skutków katastrofy budowlanej; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie reagowania na zagrożenie, a szczególnie 
podczas  korzystania z urządzeń gazowych; 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

Faza reagowania 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
Państwowa Straż Pożarna 

• zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń w 
budownictwie; 

• współpraca z jednostkami ratowniczymi w zakresie 
oceny stanu technicznego obiektów uszkodzonych w 
wyniku katastrofy budowlanej. 

 
ustawy: 
� Prawo budowlane 
� Rozp. W sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• prowadzenie działań ratowniczych; 
• wykrywanie i usuwanie źródeł wtórnych skutków 

katastrofy budowlanej. 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
� o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 

ust. 3. 

Policja 
• zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w rejonie 

prowadzenia akcji ratunkowej; 
 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o Policji 

Wojewoda 
• dokonanie oceny sytuacji i podejmowanie działań 

zgodnie z potrzebami 
• uruchomienie procedur reagowania na skutki 

katastrofy budowlanej 
• koordynacja działań służb i instytucji uczestniczących 

w reagowaniu na powstałą sytuację kryzysową  
• informowanie opinii publicznej o zdarzeniu i 

podjętych działaniach 
ustawy: 
� zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
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Faza odbudowy 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Oddział GDDKiA/ Zarz ąd Dróg 
Wojewódzkich/Zarządcy dróg 

 
• ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

budowlanych; 
• stosowanie uproszczonych procedur 

administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych. 

 
ustawy: 
� Prawo budowlane 
� Rozp. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i 
drogowych obiektów inżynierskich, wyznaczanie 
objazdów  

 Wojewoda 
 • koordynowanie i kierowanie działaniami z zakresu 

usuwania skutków katastrofy; 
• koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej; 
• ocena stanu i efektywności pomocy społecznej ofiarom 

katastrofy; 
• nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 
celowych; 

• koordynowanie spraw w zakresie przywracania 
normalnych warunków życia na obszarach dotkniętych 
skutkami katastrofy. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� o pomocy społecznej 

Protesty społeczne 
Faza zapobiegania 

Policja  
• wykonywanie przedsięwzięć operacyjno-

rozpoznawczych w celu wykrycia przyczyn i 
zapobiegania przestępstwom oraz wykroczeniom; 

• przygotowanie sił i środków do przeciwdziałanie 
zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. 

 
ustawy: 
� o Policji 

Wojewoda 
• analizowanie zdarzeń mogących zakłócić porządek 

publiczny; 
• rozpatrywanie problemów w ramach działania 

wojewódzkiej komisji dialogu społecznego; 
• podejmowanie działań zapobiegających wzrostowi 

ryzyka powstania zakłócenia bezpieczeństwa w 
postaci protestów; 

• przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku 
pracy; 

• zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i 
bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o bezpieczeństwie imprez masowych 

 

Faza przygotowania 
Policja Wojewoda 

• organizowanie treningów i ćwiczeń dla służb 
zabezpieczających bezpieczeństwo podczas imprez 
masowych; 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania;  

• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 
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• aktualizowanie procedur postępowania Policji w 
sytuacji wystąpienia zakłóceń porządku i 
bezpieczeństwa; 

• sprawdzenie gotowości sił i środków 
uczestniczących w przywracaniu porządku i 
bezpieczeństwa. 

 
ustawy: 
� o Policji 
� o bezpieczeństwie imprez masowych 

 
 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym  
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 
• przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej. 
 
ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
 

Faza reagowania 
Policja Wojewoda 

• podjęcie działań mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę ludzi 
i  mienia 

ustawy: 
� o Policji 
� o bezpieczeństwie imprez masowych 

• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy i 
obiegu informacji;   

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego i 
standardowych procedur operacyjnych;  

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat  
w infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• Opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

 
ustawy: 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 
  

• podwyższenia gotowości działania szpitali, zbieranie 
informacji od dyspozytorów medycznych i SOR o 
liczbie skierowanych rannych do poszczególnych 
szpitali oraz ich danych osobowych i  przekazywanie 
tych danych do punktu informacyjnego WCZK. 

 
ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

 

Faza odbudowy 
Policja Wojewoda 

• przywrócenie pełnej gotowości sił i środków, które 
były zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas protestów społecznych lub imprez 
masowych; 

• wyciagnięcie wniosków z prowadzonych działań w 
celu efektywnego wykonywania działań w 
przyszłości. 

ustawy: 
� o Policji 
� o bezpieczeństwie imprez masowych 
 

• ocenianie przyczyn protestów/zakłóceń 
bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz 
wypracowanie wniosków do działań na przyszłość; 

• Wypracowanie propozycji mających na celu poprawę 
warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
ustawy: 

� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
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Terroryzm 
Faza zapobiegania 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policja 
• prowadzenie bieżącego rozpoznania określonych 
środowisk pod katem ujawniania osób planujących 
akcje terrorystyczne; 

• rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, 
ekstremizmu oraz międzynarodowych grup 
przestępczości zorganizowanej. 

ustawy: 
� o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 
 

• rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 
godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

• prowadzenie bieżącego rozpoznawania środowisk pod 
kątem ujawniania osób planujących akcje 
terrorystyczne 
 

ustawy: 
� o Policji 

Wojewoda 
• analiza i ocena zagrożenia terrorystycznego 
• upowszechnianie w społeczeństwie zasad zachowania 

się w sytuacji wystąpienia zagrożenia i ataku 
terrorystycznego 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o Policji 
� o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz agencji 

wywiadu 

Faza przygotowania 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policja 

• opracowanie planów działania 
• przegląd, aktualizacja i uzgodnienie z właściwymi 

służbami procedur postępowania w przypadku 
wystąpienia zdarzeń z użyciem niebezpiecznych 
środków chemicznych,  biologicznych lub 
radiacyjnych; 

• przygotowanie sił i środków do przeciwdziałania 
zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. 

 
ustawy: 
� o  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu 
 

• uczestniczenie w ćwiczeniach antyterrorystycznych 
• przygotowanie sił i środków do przeciwdziałania 

zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. 
 
ustawy: 
� o Policji 

 

Wojewoda 
• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• monitorowanie, analizowanie i prognozowanie 

rozwoju zagrożeń na obszarze województwa; 
• dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących 

aktualnego stanu bezpieczeństwa dla ZZK 
działającego w urzędzie obsługującym Ministra  
Spraw Wewnętrznych oraz RCB;  

• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji 
związanych z zagrożeniami, planowanie użycia Sił 
Zbrojnych RP do wykonywania zadań.    

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o ABW oraz Agencji Wywiadu 
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Faza reagowania 
Policja Jednostki Samorządu Terytorialnego 

• analiza pozyskanych informacji od WCZK, służb, 
inspekcji i straży; 

• bieżąca analiza sił i środków niezbędnych  
do zabezpieczenia akcji ratowniczej, w tym sił  
i środków własnych oraz sił wsparcia, a także 
możliwości ich przemieszczania i wyposażenia  
w sprzęt ochronny niezbędny do prowadzenia 
działań; 

• przekazanie informacji do Wojewody; 
• włączenie się do działań związanych z 

informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej ludności; 
• powołanie sztabu akcji i podjęcie natychmiastowych 

działań operacyjnych przez służby Policji; 
• zabezpieczenie terenu i obiektów zagrożonych  

w tym zabezpieczenie możliwości swobodnego 
działania podmiotów biorących udział w akcji 
ratunkowej poprzez m.in.: izolację terenu, 
umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekip 
ratowniczych, niedopuszczanie do zjawisk paniki, 
ochronę pozostawionego mienia oraz miejsc 
składowanego mienia porzuconego; 

• w przypadku konieczności wystąpienia za 
pośrednictwem Wojewody do Szefa WSzW  
w Bydgoszczy/MON  o wsparcie działań 
ratowniczo-zapobiegawczych przez jednostki Sił 
Zbrojnych;  

• nadzorowanie skutecznego egzekwowania 
wydanych nakazów i poleceń, w tym zarządzeń 
porządkowych i nakazów realizacji świadczeń, 
ograniczenie swobód obywatelskich i działalności 
gospodarczej; 

• ścisła współpraca z WZZK; 
• egzekwowanie zaleceń zawartych w ogłoszeniach  

i komunikatach kierującego działaniami 
ratowniczymi, a także przepisów z tym związanych 
wydane przez uprawnione organy; 

• prowadzenie czynności procesowych przy 
współudziale prokuratury. 

 
ustawy: 
� Policji 
� ABW oraz Agencji Wywiadu 
 
 

• koordynacja działań mających na celu ograniczenie 
skutków zagrożeń, w tym  zapewnienia 
funkcjonowania administracji publicznej, opieki 
zdrowotnej oraz  bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na administrowanym terenie; 

• podjęcie działań wspomagających   
i zabezpieczających działanie jednostek Policji i PSP. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o samorządzie gminnym 

Wojewoda 
• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 

planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy  
i obiegu informacji;    

• opracowanie i nadzorowanie prawidłowego 
wykonawstwa procedur reagowania kryzysowego  
i standardowych procedur operacyjnych;   

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat  
w infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie 

Lekarz koordynator Państwowego 
Ratownictwa Medycznego  

• podwyższenia gotowości działania szpitali; 
• zbieranie informacji od dyspozytorów medycznych  

i SOR o liczbie skierowanych rannych do 
poszczególnych szpitali oraz ich danych osobowych i  
przekazywanie tych danych do punktu informacyjnego 
WCZK. 

ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• analiza pozyskiwanych informacji i ostrzeganie o 
możliwych zagrożeniach 

• współpraca ze służbami i instytucjami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa 

 
ustawy: 
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

Państwowa Straż Pożarna 
• w przypadku bioterroryzmu, ocena rozmiarów 

zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju, 
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dysponowanie sił i środków; 
• zabezpieczenie strefy działań ratowniczych; 
• zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonych i 

ratownikom, organizowanie i kierowanie akcją 
ratowniczą na miejscu zdarzenia w zakresie 
ratownictwa medycznego;  

• w przypadku działań związanych z bioterroryzmem 
czynności ratownicze wykonywane wg zaleceń 
państwowego  wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 

• podjęcie z miejsca zdarzenia i zabezpieczenie 
podejrzanego przedmiotu lub substancji, zgodnie  
z instrukcjami  PWIS;  

• prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji 
wstępnej; 

• działania pomocnicze w zakresie oświetlenia terenu 
działań, zabezpieczeniu w energię elektryczną. 

 
ustawy: 
� o ochronie przeciwpożarowej art. 1, art. 2 ust. 1,2 art. 

14, ust. 1. 
o Państwowej Straży Pożarnej art. 1 ust. 1,2,  art. 14 ust. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza odbudowy 
Wojewoda  

Policja/Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

 
• analiza pozyskiwanych informacji i ostrzeganie o 

możliwych zagrożeniach 
• współpraca ze służbami i instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa 
ustawy: 

� o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
 

 

• informowanie społeczeństwa o przedsięwzięciach 
mających na celu usuwanie skutków ataku 
terrorystycznego; 

• koordynowanie odbudowy zniszczonych obiektów 
infrastruktury krytycznej, która ucierpiała w wyniku 
ataku terrorystycznego; 

• wspieranie działań jednostek samorządowych  
w niesieniu pomocy socjalnej i psychologicznej 
ofiarom ataku terrorystycznego. 

 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

o wojewodzie i administracji rządowej  
w województwie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lekarz koordynator Państwowego 

Ratownictwa Medycznego w woj. kujawsko-
pomorskim 

 
 

• koordynowanie niesienia pomocy ofiarom ataku 
terrorystycznego 

•  
ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
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Jednostki Samorządu Terytorialnego 
• koordynowanie działań związanych usuwaniem 

skutków ataku terrorystycznego; 
• współdziałanie z Policja, PSP oraz lekarzem 

koordynatorem ratownictwa medycznego; 
• koordynowanie niesienia pomocy społecznej  

i psychologicznej ofiarom ataku terrorystycznego. 
Ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o samorządzie gminnym 

 

Cyberterroryzm 
Faza zapobiegania 

ABW/ Rządowy Zespół Reagowania na 
Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL Wojewoda 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

• rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw bezprawnego ujawnienia   

      lub  wykorzystania informacji niejawnych; 
• realizowanie, w granicach swojej właściwości, 

zadań związanych z ochroną informacji niejawnych 
oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy 
bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony informacji niejawnych w stosunkach 
międzynarodowych; 

• zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci 
teleinformatycznych, w których są wytwarzane, 
przechowywane, przetwarzane lub przekazywane 
informacje niejawne stanowiące tajemnicę 
państwową lub służbową; 

• udzielanie akredytacji bezpieczeństwa 
teleinformatycznego dla systemu 
teleinformatycznego przeznaczonego do 
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 
"poufne" lub wyższej; 

• przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych przeznaczonych do 
przetwarzania informacji niejawnych; 

• przeprowadzanie certyfikacji urządzeń lub narzędzi 
służących do realizacji zabezpieczenia 
teleinformatycznego, przeznaczonego 
do ochrony informacji niejawnych;  
 

• analiza i ocena zagrożeń 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie 
 

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe 
 
� zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek 

organizacyjnych administracji publicznej RP  
do ochrony przed cyberzagrożeniami, ze szczególnym 
uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na 
infrastrukturę obejmującą systemy i sieci 
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teleinformatyczne, których zniszczenie lub zakłócenie 
może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 
dziedzictwa narodowego oraz środowiska w 
znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne 
straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie 
państwa; 

� stworzenie katalogów zawierających specyfikację 
zagrożeń oraz możliwych podatności godzących  
w bezpieczeństwo cyberprzestrzeni; 

� opracowanie zaleceń oraz dobrych praktyk z zakresu 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni we współpracy  
z  Zespołem zadaniowym ds. ochrony portali 
rządowych 

� koordynowanie przepływu informacji pomiędzy 
podmiotami z zakresu bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni;  

� akredytacja systemów i sieci teleinformatycznych 
oraz środków (wyrobów) w tym zakresie. 

 

ustawy: 
� o ochronie informacji niejawnych 
� o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu 
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP 
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 Policja 
• Pozyskiwanie informacji o możliwych zagrożeniach 

cyberprzestrzeni 

ustawy: 

� o Policji 

Faza przygotowania 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojewoda 

• prowadzenie szkoleń dla specjalistów do spraw 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, którzy pełnić 
będą funkcje pełnomocnika ds. ochrony 
cyberprzestrzeni oraz administratorów systemów 
podłączonych do cyberprzestrzeni; 

• prowadzenie ćwiczeń z zakresu wykrywania ataków 
terrorystycznych prowadzonych w cyberprzestrzeni  
i reagowania na nie; 

• podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń 
komputerowych; 

• przeprowadzanie testów bezpieczeństwa; 
• rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed 

zagrożeniami z sieci oraz wdrażanie i utrzymanie 
rozwiązań prewencyjnych; 

• koordynacja procesu obsługi incydentów 
komputerowych w obszarze CRP; 

• wykrywanie cyberzagrożeń, rozpoznawanie ich  
i przeciwdziałanie im; 

• obsługa zdarzeń w sieciach objętych ochroną przez 
system ARAKIS-GOV; 

• publikacja alertów i ostrzeżeń; 
 
ustawy: 
� o ochronie informacji niejawnych 
dokument: 
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP 

• przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania; 
• prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 
• edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 

prawidłowych zachowań przed i w czasie zagrożeń; 
• powołanie WZZK. 
ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
� wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

 
Policja 

• przygotowanie sił i środków do zwalczania cyberataków 
 

Jednostki samorządu terytorialnego 
• zarządzanie rykiem teleinformatycznym, bieżąca 

kontrola zabezpieczeń, aktualizacja programów 
komputerowych; 

• bieżąca współpraca z ABW  oraz Rządowym 
Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe 
CERT.GOV.P w zakresie reagowania na incydenty 
komputerowe, zwiększania poziomu bezpieczeństwa 
infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenia 
zdolności do zapobiegania i zwalczania zagrożeń  
ze strony cyberprzestrzeni.    

ustawy: 
� Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP 

Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne 
• analiza potencjalnych, szczególnych zagrożeń  

na obszarze, na którym wykonuje się działalność 
telekomunikacyjną; 

• ocena wpływu szczególnych zagrożeń na własną 
infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność  
do zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie 
działalności telekomunikacyjnej, analiza potrzeb  
w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania 
usług telekomunikacyjnych oraz dostępu 
telekomunikacyjnego: podmiotom i służbom 
wykonującym zadania w zakresie ratownictwa oraz 
niesienia pomocy ludności,  podmiotom i służbom 
wykonującym zadania na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, podmiotom właściwym  
w sprawach zarządzania kryzysowego. 

 

Faza reagowania 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojewoda 

• wprowadzenie działań wynikających z procedur 
reagowania na incydenty komputerowe; 

• koordynacja obsługi incydentów 
• publikacja ostrzeżeń.  

 

• realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami 
planistycznymi obejmującymi dokumenty własne oraz 
opracowywane w innych komórkach i jednostkach 
organizacyjnych w ramach wojewódzkiego systemu 
zarządzania kryzysowego; 
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ustawy: 
� o ochronie informacji niejawnych 
 
dokument: 
 pn. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP 

• zabezpieczenie procesu pozyskiwania, analizy  
i obiegu informacji;       

• zebranie i opracowanie zbiorczego wykazu strat w 
infrastrukturze komunalnej JST, strat i kosztów 
działania administracji rządowej (zespolonej);  

• opracowanie wniosku/wniosków o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetu państwa. 

ustawy: 
� o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 Jednostki Samorządu Terytorialnego 

• wprowadzenie działań wynikających z procedur 
reagowania na incydenty komputerowe zawarte  
w polityce bezpieczeństwa systemów  
teleinformatycznych poszczególnych jednostek; 

• koordynacja działań mających na celu ograniczenie 
skutków zagrożeń, w tym  zapewnienia 
funkcjonowania administracji publicznej, opieki 
zdrowotnej oraz  bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na administrowanym terenie; 

• podjęcie działań wspomagających   
i zabezpieczających działanie jednostek Policji i PSP. 

ustawy: 
� o samorządzie gminnym 
� o zarządzaniu kryzysowym 

Policja 
• ocena zagrożenia i przewidywanego jego rozwoju  

w tym prowadzenie intensywnego rozpoznania w celu 
ustalenia i zidentyfikowania sprawcy 
cyberterroryzmu; 

• wprowadzenie procedur działania wynikających  
z rozwoju zagrożenia mających na celu przywrócenie 
stanu zgodnego z porządkiem prawnym, 
zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa państwa. 

ustawy: 
� o Policji 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lekarz koordynator Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w woj. kujawsko-

pomorskim 
• podwyższenie gotowości działania szpitali, zbieranie 

informacji od dyspozytorów medycznych i SOR  
o liczbie skierowanych rannych do poszczególnych 
szpitali oraz ich danych osobowych i  przekazywanie 
tych danych do punktu informacyjnego WCZK,  
w razie wystąpienia takiej sytuacji. 

ustawy: 
� o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Wojewódzki Sztab wojskowy 
• koordynacja użycia sił i środków układu militarnego. 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 
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Faza odbudowy 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojewoda 

• prowadzenie analiz powłamaniowych 
 

dokument: 
� Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP 
 

• monitorowanie (w razie potrzeby) postępów w usuwaniu 
skutków sytuacji kryzysowej; 

• analizowanie funkcjonowania systemu zarządzania 
kryzysowego na ternie województwa 

• wskazanie ewentualnych braków lub luk w systemie 
zarządzania kryzysowego zarówno w zakresie działań 
operacyjnych jak i stosowanych procedur; 

• opracowanie rekomendacji w celu usprawnienia 
funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego  
na poziomie wojewódzkim i centralnym oraz wniosków 
i rekomendacji dotyczących sposobu prowadzenia 
komunikacji społecznej przez właściwy organ 
administracji publicznej. 

 
 

ustawy: 
� o zarządzaniu kryzysowym 

 
Policja 

• wprowadzenie procedur i zabezpieczeń 
uniemożliwiających lub ograniczających skutki 
cyberataków. 
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ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KR YZYSOWYCH. 
  

1.Zestawienie zasobów, które mogą  zostać wykorzystane w sytuacji kryzysowej (stan na czerwiec 2015 r.) 
SIŁY I ŚRODKI KSRG - DYSPONOWANE NA PODSTAWIE WOJEWÓDZKIEGO PLANU RATOWNICZEGO. 

 

 
L.p. 

 
Komenda 
Powiatowa 

 
Jednostka 

organizacyjna 

 
Dane adresowe (telefoniczne) 

Fax  
służby 

dyżurnej 
Uwagi 

1 2 3 4 5  

 
 

1. 

 
 

TORUŃ 

KM  PSP Toruń ul. Legionów  70 /76  tel. 566119322 
tel. 566119200 

566597113 

 
JRG  1 
JRG  2 Toruń ul. Paderewskiego 4  tel. 566520168  
JRG  3 Toruń ul. Olsztyńska  6 tel. 56 639 00 01  

JRG  Chełmża Chełmża ul. Sądowa  4 tel. 56 675 20 08 566752008 

 
2. 

 
ALEKSANDRÓW 

KUJAWSKI 

KP  PSP Aleksandrów Kuj. Halinowo 2a tel.542318901 
 
tel. 542318915 

542824060 
 JRG 

Aleksandrów 
JRG Ciechocinek Ciechocinek ul. Strażacka  1 tel. 542836298 542836123 

 
3. 

 
BRODNICA 

KP  PSP 
Brodnica ul. Sienkiewicza 23 tel. 564950600 564950603  

JRG  Brodnica 

 
 

4. 

 
BYDGOSZCZ 

KM  PSP Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego  4 tel. 525848860 525848863 

 

JRG  1 Bydgoszcz  ul. Pomorska  16 tel. 523600700 523600734 
JRG  2 Bydgoszcz ul.  Produkcyjna  1 tel. 523607925  
JRG  3 Bydgoszcz ul. Ludwikowo 5 tel. 523238232 523238232 
JRG 4 Bydgoszcz Łochowska 69 tel. 523796660  
SzJRG Bydgoszcz ul. Glinki  86 tel. 523498455 523498450 

 
5. 

 
CHEŁMNO 

KP  PSP 
Chełmno ul. Łunawska  3a tel. 566864464 566864467  

JRG Chełmno 

 
6. 

GOLUB  -  
DOBRZYŃ 

KP  PSP Gol-Dobrzyń ul. Lipnowska 9 tel. 566832244 566835389 
 JRG  

Gol-Dobrzyń. 
Gol-Dobrzyń ul. Lipnowska 9 tel. 566835389 566835389 

  
GRUDZIĄDZ 

KM  PSP 
Grudziądz ul.Piłsudskiego25/27 tel. 564506631 564506630  

JRG  1 
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7. JRG  2 Grudziądz ul. Strażacka 1 tel. 564632822  

 
8.  

INOWROCŁAW  

KP  PSP Inowrocław ul. Poznańska  133 tel. 52 357 50 21 
 

523575021  JRG 1 

 JRG 2 
Inowrocław M. Skłodowskiej-Curie 62 tel. 
523578887 

523575021  

 
9. 

 
LIPNO 

KP  PSP 
Lipno ul. Sportowa 16a tel. 542886560 542886577  JRG  Lipno 

 
10. 

 
MOGILNO 

KP  PSP Mogilno ul. 900 – lecia  3 tel. 52 315 26 51 
tel. 523152351 

523152351  
JRG Mogilno 

 
11. 

 
NAKŁO  n. 
NOTECIĄ 

KP  PSP 
Nakło ul. Strażacka 3 tel. 523867010 523867029 

 JRG  Nakło 
JRG  Szubin Szubin ul. Sportowa  7 tel. 523848261  

 
12. 

 
RADZIEJÓW 

KP  PSP 
Radziejów ul Szpitalna  17 tel. 542854548 542854476  

JRG  Radziejów 

 
13. 

 
RYPIN 

KP  PSP 
Rypin ul. Mławska  48 tel. 54 280 37 37 542809153  

JRG  Rypin 

 
14. 

SĘPÓLNO 
KRAJEŃSKIE 

KP  PSP 
Sępólno Kr. ul. Sienkiewicza  54 tel. 523888350 523888352  JRG  Sępólno 

 
15. 

ŚWIECIE  n. 
WISŁĄ 

KP  PSP 
Świecie ul. Laskowicka  2 tel. 52 331 14 50 523310350  JRG  Świecie 

 
16. 

 
TUCHOLA 

KP  PSP 
Tuchola ul. Sępoleńska  20 tel.52 336 12 27 523361227  

JRG  Tuchola 

 
17. 

 
WĄBRZEŹNO 

KP  PSP 
Wąbrzeźno ul. Św. Floriana 6 tel. 566890901 

566890912 
 

JRG  Wąbrzeźno 566890903 

 
18. 

 
WŁOCŁAWEK  

KP  PSP 
JRG 1 

Włocławek ul. Rolna  1 tel. 542306510 
542320826 

542320830 
 

JRG nr 2 Włocławek ul. Płocka 7a tel. 542306510 542306513 
 

19. 
 

ŻNIN 
KP  PSP 

Żnin ul. Spokojna  24 tel. 523033440 523033441  
JRG  Żnin 

 
20. 

KOMENDA 
WOJEWÓDZKA  

 
KW  PSP 

TORUŃ ul. Prosta  32 tel.56 658 01 00 
 

566580109  



160 
 

WOJEWÓDZKI  ODWÓD  OPERACYJNY PSP 
 
Rozkazem Nr 6/2013 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
organizacji centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego formowany 
jest wojewódzki odwód operacyjny 

W skład wojewódzkiego odwodu operacyjnego wchodzą:: 

1/ Dowódca WOO, 
2/ Z-ca Dowódcy WOO, 
2/ Sztab batalionu, 
3 kompania gaśnicza ,,Tuchola” 
4 kompania gaśnicza ,,Grudziądz”, 
5 kompania gaśnicza „Lipno” 
6 kompania gaśnicza ,,Inowrocław” 
7 kompania gaśnicza ,,Włocławek” , 
 
Siły wojewódzkiego odwodu operacyjnego funkcjonują od momentu ich sformowania w rejonie koncentracji do momentu ich rozwiązania. 
Wojewódzki odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest formowany w celu realizacji zadań podczas: 
 
 akcji ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 
 działań będących w kompetencji innych niż jednostki ochrony przeciwpożarowej podmiotów, w zakresie pomocniczych specjalistycznych 
czynności ratowniczych, innych zdarzeń, podczas których możliwe jest przewidzenie wystąpienia zagrożeń w sytuacji, gdy ich zakres przekracza 
możliwości ratownicze sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednego powiatu. 
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SIŁY I ŚRODKI POLICJI - DYSPONOWANE ZGODNIE Z PROCEDURAMI DZIAŁANIA POLICJI. 

 

 
 
 

Jednostka 
organizacyjna 

 

ETAP I  
(niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 

zagrożeniu lub zdarzeniu - czas: X - X +15) 

ETAP II  
(alarmowe rozwinięcie jednostki: czas X -X + 180) 

Funkcjonariusze Pojazdy służbowe Funkcjonariusze Pojazdy służbowe 

Prew. RD osobowe furgony 
osobowe Prew. RD osobowe furgony 

osobowe 
furgony 

towarowe ciężarowe autobusy łodzie motorowe 

KWP Bydgoszcz - - - - - - 62 3 7 6 4 - 
KMP Bydgoszcz 24 6 6 9 100 30 25 20 - - - 6 
KMP Grudzi ądz 14 4 7 2 110 18 21 6 - 1 - 1 
KMP Toru ń 41 8 18 2 169 26 43 7 4 1 1 3 
KMP Włocławek 30 2 13 2 138 18 21 8 - 1 - 1 
KPP Aleksandrów 7 2 4 1 28 4 14 2 - - - - 
KPP Brodnica 22 2 6 1 60 9 14 6 - - - 1 
KPP Chełmno 7 1 5 1 45 5 10 3 1 - -   
KPP Golub D. 4 2 2 1 35 4 7 2 - - - - 
KPP Inowrocław 16 2 4 2 130 16 20 9 - - - 1 
KPP Lipno 6 2 3 1 46 7 11 2 - - - - 
KPP Mogilno 4 2 2 1 30 5 10 4 - - - - 
KPP Nakło 10 2 4 1 89 10 15 5 - - - - 
KPP Radziejów 8 2 5 1 22 4 6 2 - - - 1 
KPP Rypin 6 2 2 1 38 6 12 3 1 - - - 
KPP Sępólno 6 2 2 2 40 6 9 3 1 - - - 
KPP Świecie 6 2 3 1 18 6 7 3 - - - 1 
KPP Tuchola 6 1 2 1 41 5 14 2 1 - - - 
KPP Wąbrzeźno 4 2 2 - 23 4 8 1 - - - - 
KPP Żnin 8 2 4 2 50 6 13 4 - - - - 
OPP Bydgoszcz 50 - 2 10 200 - 3 30 2 5 1 - 

Razem 279 48 96 42 1412 189 345 125 17 14 6 15 



162 
 

 

KUJAWSKO POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH – SIŁY I ŚRODKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
 

Lp. Instytucja Ilość 
sił Rodzaj środka Ilość środków Miejsce bazowania 

środka 
Osoba odpowiedzialna 

(imię i nazwisko, telefon) 

Czas 
osiągnięcia 
gotowości  

do 
działania 

1 

Kujawsko-Pomorski 
Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych 
we Włocławku 
ul. Okrzei 74a 

87-800 Włocławek 
tel./fax. 54 230-20-00 

101  

Sprzęt oświetleniowy: 
� agregaty prądotwórcze 
� pochodnie p/powodziowe 
� inne (latarki, lampy, reflektory) 

Sprzęt saperski: 
� pilarki i kosy spalinowe  
� inne ( kilofy, łopaty, widły, grabie, 

łomy, nożyce do drutu, siekiery, 
szpadle) 

 
10 szt. 

830 szt. 
189 szt. 

 
130 szt. 

1 436 szt. 

 
Chełmno, Świecie 

Świecie 
Świecie 

 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 

 

Kierownik Biura 
Terenowego: 

tel. (52) 331-20-57 
Fax. (52) 331-28-82  
kom. 519 349 969 

 
Magazynier: 

kom. 607 358 087 

G+1 

 

Materiały robocze: 
� worki 
� pakiet powodziowy Agua Stopper 
� folia budowlana 
� geowłóknina 
� szandory 

Sprzęt ratunkowy - pływaj ący: 
� łodzie 
� przyczepy podłodziowe 
� silniki do łodzi 
� wiosła do lodzi 

Sprzęt ratunkowy – osprzęt: 
� kamizelki ratunkowe 
� pasy ratunkowe 
� koła ratunkowe 

Sprzęt odwadniający: 
� pompy, motopompy spalinowe 
� węże 

 
834 990 szt. 

1 975 szt. 
91 260 m² 

103 120 m² 
431 szt. 

 
40 szt. 
3 szt. 
4 szt. 

86 szt. 
 

345 szt. 
29 szt. 
38 szt. 

 
30 szt. 

394mb/70szt 

 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 

Świecie 
 

Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 

 
Chełmno, Świecie 

Świecie 
Świecie 

 
Chełmno, Świecie 
Chełmno, Świecie 
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� smoki ssawne 
Odzież i sprzęt ochronny: 

� kurtki przeciwdeszczowe 
� płaszcze przeciwdeszczowe 
� buty gumowofilcowe 
� buty rybackie „wodery” 
� buty gumowe 
� spodniobuty 
� koce 
� rękawice wzmocnione 
� śpiwory 
� kurtki 

Sprzęt pomocniczy: 
� zbiornik wodny parciany 2500l 
� namiot turystyczny 
� przyczepa (bagażowa,campingowa)  
� zagęszczarka rewersyjna 
� apteczka-torba sanitarna 
� nosze sanitarne 
� przyrząd do napełniania worków 
� napełniacz do worków 

Pojazdy mechaniczne: 
� samochody osobowe 
� samochody osobowo-terenowe 

10 szt. 
 

62 szt. 
316 szt. 
137 par 
158 par 
168 par 
105 szt. 
60 szt. 
42 par 
30 szt. 

133 szt. 
 

1 szt. 
2 szt. 
7 szt. 
1 szt. 

20 szt. 
5 szt. 

10 szt. 
36 szt. 

 
6 szt. 

14 szt. 

Świecie 
 

Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 

 
Świecie 
Świecie 

Chełmno, Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 
Świecie 

Chełmno, Świecie 
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ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – TYPY AMBULANSÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW 
  

L.p.  

Dysponent 
Jednostki, 

dokładny adres,  
nr telefonu 

Rejon 
operacyjny 

Lokalizacja 
zespołu/miejsce 
stacjonowania/ 

Rodzaj Zespołu  
  

Ilość 
"S" 

Typ  karetki 
"S" 

Nr karetki 
"S" 

Ilość 
"P" Typ karetki "P" Nr karetki "P"  

1 

Wojewódzka 
Stacja Pogotowia 
Ratunkowego  85-

015 Bydgos zcz           
ul. Markwarta 7                       

tel. 052/ 323 04 13 

rejon bydgoski-
miasto Bydgoszcz               
powiat Bydgoszcz 

85-790 Bydgoszcz                       
ul. Produkcyjna 13 

1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI 

CB 7924 J 

 
85-429 Bydgoszcz      

 ul. Grunwaldzka 138 1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  CB 7922 J 

86-020 Dobrcz      
  ul. Ogrodowa 2  1 Volkswagen - LT35  CB 0369F 

85-015 Bydgoszcz     
   ul. Markwarta 8  1 

Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  CB 9256R 

85-015 Bydgoszcz       
 ul. Markwarta 8 

1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  

CB 7923J 1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  

CB 0248Y 

85-825 Bydgoszcz       
  ul. Wojska Polskiego 65 1 Mercedes - Benz - 

Sprinter 315 CDI CB 7921J 

  
85-151 Bydgoszcz  
ul. Słowiańska 7 

1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  

CB 937AR 

85-790 Bydgoszcz                         
ul. Produkcyjna 13 

  

1 Mercedes -  Sprinter 
315 CDI  EL 206NC 

85-151 Bydgoszcz                       
ul. Bronikowskiego 45 1 

Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  CB 0247Y 

85-429 Bydgoszcz        
 ul. Grunwaldzka 138 

1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI  

EL 205NC 

85-766 Bydgoszcz       
  ul. Fordońska 246 1 Mercedes - Benz - 

Sprinter 315 CDI  WB 9619G 

85-861 Bydgoszcz                  
ul. Glinki 86 1 Volkswagen LT35  WB 9816G 

85-315 Bydgoszcz     
    ul. Ks. Schulza 5 

1 Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI 

CB 9257R 

85-130 Bydgoszcz             
ul. Grudziądzka 9-15 1 Mercedes - Benz - 

Sprinter 315 CDI  CB 9254R 
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86-050 Solec Kujawski     
ul. Toruńska 8 1 Volkswagen LT35   CB 6129F 

2 

Samodzielny 
Publiczny ZOZ  86-

010 Koronowo            
ul. Dworcowa 55           

tel. 052/ 382-23-53  

rejon bydgoski-
powiat Bydgoszcz 

86-010 Koronowo  
ul. Paderewskiego 33 

1 Mercedes     
Sprinter 

WB 6878F 
  
  
  

3 

Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
Im. L. Rydygiera 

87-100 Toruń 
ul. św. Józefa 

53/59 
tel.56/610-11-00  

rejon toruński-
miasto Toruń        
powiat Toruń 

   
87-100 Toruń,   

ul. Włocławska 167            
(Czerniewice)   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
Mercedes     Sprinter 

319 CDI  CT 5213F 

 
  87-100 Toruń                        

ul. Grudziądzka 47/51   
 

1 Mercedes     Sprinter 
313 CDI  CT 58644 

  87-100 Toruń                         
ul. Paderewskiego 4/6 

1 Mercedes     Sprinter 
313 CDI   

CT 59636 

  
 87 - 100 Toruń                          
ul. Konstytucji  
3 Maja 40 A   

1 
Mercedes     Sprinter 

313 CDI  CT 73202 

  87-148 Łysomice               
Ostaszewo 57b   1 Mercedes     Sprinter 

319 CDI   CT 6142E 

  87-640 Czernikowo                 
ul. Toruńska 20   

1 Mercedes     Sprinter 
313 CDI   

CT 59631 

  87-100 Toruń                            
ul. Pera Jonssona 7  

(stadion żużlowy)   
1 Mercedes     

Sprinter 313 CDI   
CT 58643 

  
          87-100 Toruń                          

ul. Konstytucji  
3 Maja 40 A   

1 Mercedes     
Sprinter 319 CDI   CT 6132E 

 
  87-100 Toruń            

  ul. Grudziądzka 47/51   
1 

Volkswagen  
Crafter   CT 0159J 

4 

Szpital Powiatowy  
Sp. z o.o.  

87-140 Chełm ża             
ul . Szewska 23                     

tel. 056/ 675-22-55 

 rejon toruński - 
powiat Toruń 

87-140 Chełmża              
ul. Szewska 23 1 

Volkswagen  
Crafter   CTR 9A59  
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5 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej 
Brodnica  

ul. Wiejska 9 
87-300 Brodnica 

056 668-91-00 

rejon brodnicki 
miasto i powiat 

brodnicki 

87-300 Brodnica                         
ul. Wiejska 9 1 

Mercedes - Benz - 
Sprinter 315 CDI   CBR 9G05  

87-300 Brodnica                        
ul. Wiejska 9 

 

1 Volkswagen Crafter GD 809AS 

87-320 Górzno 
ul. Floriana 16 1 Volkswagen Crafter CBR 9F92 

6 

Regionalny Szpital 
Specjalistyczny                    

86-300 Grudzi ądz                           
ul. Sikorskiego 32               
tel. 56/ 462-13-34 

rejon grudziądzki- 
m. Grudziądz 

powiat grudziądzki 

 
86-134 Dolna Grupa                     

ul. Akacjowa 1 

   

1 Volkswagen Crafter CG 69682 

86-300 Grudziądz                     
ul. Rydygiera 15/17 

   

1 Volkswagen Crafter CG 69680 

87-220 Radzyń Chełmiński               
    ul. Tysiąclecia 17 1 Mercedes - Benz - 

Sprinter  313 CDI  CG 35115 

87-334 Jabłonowo 
Pomorskie                          

ul. Główna 22 
1 Volkswagen Crafter CG 69681 

86 -320 Łasin 
  ul. Radzyńska 4 1 Mercedes - Benz - 

Sprinter  313 CDI  GD 806AS   
  
  
  
  
  
  
  
  

86-300 Grudziądz             
ul. Szpitalna6/8 1 Volkswagen 

Crafter  CG 59554 

86-300 Grudziądz                   
ul. Strażacka 1 

1 Volkswagen 
Crafter 

CG 59553 

7 

NZOZ „Nowy 
Szpital” 

w Wąbrzeźnie 
87-200 Wąbrzeźno,  

ul. Wolno ści 27 
tel. 56/ 688-17-25 

rejon wąbrzeski- 
miasto i powiat 

Wąbrzeźno 

87-214 Płużnica 61       1 Mercedes Sprinter CWA 01LJ 

87-200 Wąbrzeźno                    
ul. Wolności 27/1 1 

Mercedes-  
Sprinter 313 CDI CWA N001 

  
  
  

8  
Zakład Opieki 

rejon chełmiński – 
miasto i powiat 

chełmiński 

86-200 Chełmno               
ul. Plac Rydygiera 1 

1 Volkswagen 
Crafter 

CCH 20WJ  
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Zdrowotnej  86 -200 
Chełmno                

Plac Rydygiera 1       
tel. 56/ 677-26-07 

86-200 Chełmno                    
ul. Plac Rydygiera 1 

 1 Peugeot Boxer        CCH 60CP 

9 

NZOZ "Nowy 
Szpital" 

Sp. z o.o.   
86-100 Świecie                                 

ul. Wojska 
Polskiego 126    

tel. 52/ 333-45-55 

rejon świecki –  
miasto i powiat  

świecki 

86-150 Osie 
ul. Dworcowa 7 

  1 Renault Master ZS 1864R 

86-100 Świecie            
ul. Wojska Polskiego 126 

1 Mercedes -  
Sprinter  315 CDI  

ZS 1755P 
  
  
  
  
  
  

86- 70 Nowe              
   ul. Myśliwska 1 

1 Renault Masters ZS 1863R 

86-141 Lniano  
ul. Wyzwolenia 9 

  

1 Renault Master ZS 1862R 

86-100 Świecie            
 ul. Wojska Polskiego 126 1 

Mercedes  Sprinter 
316 CDI    ZS 0394X 

10 

NZOZ Szpital 
Powiatowy w Tucholi 
Szpital Tucholski Sp. 

z o.o. 
89-500 Tuchola                                  

ul. Nowodworskiego  
14 -18  

tel. 52/ 336-05-03  

rejon tucholski – 
miasto i powiat 

Tuchola 

89-520 Gostycyn 
ul. Bydgoska 12   1 Volkswagen Crafter CTU 31MG 

89-500 Tuchola    ul. 
Nowodworskiego 14 - 18 1 Volkswagen  

Crafter CTU 25KM  

89-530 Śliwice            
   ul. Szkolna 7 

  
  
  

1 Volkswagen  Crafter CTU 26KM 

11 

Szpital Powiatowy 
NZOZ im. J. Łaskiego 

i A.Gacy  
prowadzony przez  

„Novum-Med.” Sp. z 
o.o.. w Wi ęcborku 
89-410 Więcbork  

ul. Mickiewicza 26    
tel. 52/ 389-62-31 

rejon sępoleński –
miasto i powiat 

sępoleński 

89-430 Kamień Krajeński,  
ul. Wyspiańskiego 2   1 Mercedes -  Sprinter  

313 CDI  CSE K999 

89-400 Sępólno Krajeńskie                           
ul. Sienkiewicza 54 1 Volkswagen 

Crafter CSE 99KN   

89 - 410 Więcbork,  
 ul. Mickiewicza 26 

  
  
  

1 Volkswagen Crafter CSE 90KN 

12 

NZOZ "Nowy szpital        
w Nakle i Szubinie"           

Spółka z o.o.   
ul. Mickiewicza 7 
89-100 Nakło n. 

Noteci ą 
Tel. 52/ 385-27-44 

rejon nakielski – 
miasto i powiat 

nakielski      

89-100 Nakło n Notecią      
ul. Mickiewicza 7 1 

Mercedes - Benz - 
Sprinter    CNA 40G9 

  
  
  

89-240 Kcynia           
   ul. Libelta 11 

  

1 Volkswagen -  LT35 CNA 33FE 

89-115 Mrocza 
ul. Sportowa 1 1 Volkswagen -  LT35 PO 114MC 

89-200 Szubin           1 Volkswagen Crafter PO 112MC 
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    ul. Ogrodowa 9 

13 

Pałuckie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. 

88-400 Żnin  
ul. Szpitalna 30                       

tel. 52/ 303-13-41 

rejon żniński –
miasto i powiat 

żniński 

88-400 Żnin                                
ul. Szpitalna 30 1 Peugeot Boxer CZN 98RJ  

88-420 Rogowo                          
ul. Kościelna 8 

  
1 Peugeot 

Wietmarscher Boxer CZN 95NC 

88-190 Barcin           
    ul. Mogileńska 5 

1 Volkswagen 2EKE2 
Crafter 

CZN 99UA 

14 

Szpital Powiatowy  
Sp. z o.o.  

w Gołubiu-Dobrzyniu  
87-400 Golub-

Dobrzy ń  
ul. dr. J. G.Koppa 1 E  

tel. 56/ 389-62-31 

rejon golubsko-
dobrzyński – 

miasto i powiat 
golubsko-
dobrzyński 

 
87-400 Golub-Dobrzyń 
 ul.  dr J. G.  Koppa 1 E 

 

1 Volkswagen 
Crafter 2,5 TDI LU 2638R    

87-410 Kowalewo 
Pomorskie                           

ul. Brodnicka 1 

  
  
  

1 Fiat Ducato  LU 3547U 

15 

Samodzielny 
Publiczny ZOZ  
87-500 Rypin   
ul. 3 Maja 2  

 tel. 54/ 280-57-41 

rejon rypiński –  
miasto i powiat 

rypiński 

87-510 Skrwilno                    
ul. Leśna 9    1 Mercedes -  Benz 

Sprinter  315 CDI             CRY 70GR  

87-500 Rypin                 
ul. 3 Maja 2 1 

Mercedes -  Benz 
Sprinter  315 CDI -  

Furgon             
CRY 40JR  

16 

Szpital 
Wielospecjalistycz

ny  
im. dr L. Bła żka  
w Inowrocławiu  

88-100 Inowrocław                          
ul. Pozna ńska 97                    
tel. 52/ 354-55-00 

rejon inowrocławski 
– miasto i  powiat 

inowrocławski 

 88-100 Inowrocław                     
ul. Toruńska 32 

1 Renault Master GD 016CX 
  

 88-100  Inowrocław         
ul. Poznańska 97 1 Renault Master GD 898EM 

 88-100 Inowrocław                     
ul. Toruńska 32 

  

1 Renault Trafic CIN 44351 

 88-150 Kruszwica                       
ul. Niepodległości 47 1 Renault Trafic GD 987EM 

 88-40 Gniewkowo      
   ul. Piasta 7a 1 Renault Trafic GD 894EM 

88-160 Janikowo 
ul. Główna 35d 

1 Renault Trafic GD 895EM 

17 

Samodzielny 
Publiczny ZOZ 88-

300 Mogilno           
ul. Ko ściuszki 10                        
tel. 52/ 315-25-15 

rejon mogileński –
miasto i powiat 

mogileński 

88-300 Mogilno           
  ul. Kościuszki 6 

1 Peugeot Boxer    CMG 55KU 
  
  
  

88-320 Strzelno         
   ul. Powstańców 
Wielkopolskich 8 

  1 Peugeot Boxer           CMG 60LJ 
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18 

Wojewódzki Szpital 
Specjelistyczny  
we Włocławku                   

87-800 Włocławek            
ul. Wieniecka 49                         
tel. 54/ 413-18-70 

rejon włocławski - 
miasto Włocławek         
powiat włocławski 

87-800 Włocławek                    
ul. Lunewil 15 1 Mercedes Sprinter  CW 68909 

  
  

87-800 Włocławek,                    
ul. Kaliska 104a 1 Mercedes Sprinter  CW 68910 

87-800 Włocławek,          
ul. Papieżka 89 1 Mercedes Sprinter  CW 73255 

87-880 Brześć Kujawski 
ul. H. Sawickiej 5 1 Mercedes Sprinter  CW 73256 

87-800 Włocławek,                    
ul. Lunewil 15  

 

1 Mercedes Vito   CW 58266 

87-820 Kowal,            
   ul. Piwna 3 1 Mercedes Sprinter   CW 48352 

87-865 Izbica Kujawska 
ul. Narutowicza 16 

1 Mercedes Sprinter   CW 36002 

87-860 Chodecz,       
   ul. Al.. Zwycięstwa 19 1 Mercedes Vito 115 CDI  CW 63180 

19 

NZOZ Szpital 
Powiatowy Sp. z o.o.  
 87-700 Aleksandrów 

Kujawski  
ul. Słowackiego 18             
tel. 54/ 282-80-01 

rejon 
aleksandrowski – 
miasto i powiat 
aleksandrowski 

87-700 Aleksandrów 
Kujawski,                             

ul. Słowackiego 18 
1 Volkswagen LT 35                   GD 397EV 

  
  
  

87-730 Nieszawa         
 ul. Łaskowskiego 6 

 
1 Volkswagen LT 35            CAL 54SX 

87-704 Bądkowo                          
ul. Spółdzielcza 1 1 Volkswagen LT 35 CAL 17NX 

20 

Samodzielny 
Publiczny ZOZ  

88-200 Radziejów  
ul. Szpitalna 3        

tel. 54/ 285-62-75    

rejon radziejowski- 
miasto i powiat 

radziejowski 
 

 88-200 Radziejów     
   ul. Szpitalna 3 

1 Volkswagen  
Crafter 35 

CRA 94UE  
 

88-220 Osięciny 
ul. Plac Bohaterów 

Powstania Warsz. 6/7 
  1 Volkswagen Crafter CRA 70MS 

21 

NZOZ Szpi tal Lipno    
utworzony przez 

Szpital Lipno Sp. z 
o.o. 

87-600 Lipno  
ul. Nieszawska 6                      
tel. 54/ 288-04-15  

rejon lipnowski –  
miasto i powiat 

lipnowski 

87 - 600 Lipno,                  
ul. Nieszawska 6  1 Renault Trafic WZ 3506E 

87-610 Dobrzyń 
n. Wisłą, ul. Szkolna 26  1 Mercedes Sprinter 313 

CDI  CLI 65MN 

87-600 Lipno,                     
ul. Nieszawska 6 

1 Mercedes Benz 
Sprinter 315 CDI          

CLI 55GR  

RAZEM Specjalistyczne 34 Podstawowe 53  

 
 
 



170 
 

ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW SIŁ ZBROJNYCH  RP   PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH       
KRYZYSOWYCH 
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1 
IZOLOWANIE ZAGROŻONEGO OBSZARU 

100 3           6       1                           

2 
WYKONYWANIE PRAC ZABEZPIECZAJ ĄCYCH, RATOWNICZYCH I EWAKUACYJNYCH PRZY ZAGRO ŻONYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH I 

ZABYTKACH 
80            7 2      10                           

3 
USUWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH I ICH UNIESZKOD LIWIANIE 

24            3 6                                 

4 
DODATKOWE SIŁY I ŚRODKI DO WSPARCIA WŁADZ CYWILNYCH W ZAKRESIE OCENY ZJAWISK ZAISTNIAŁYCH NA OBSZARZE 

WYSTĘPOWANIA ZAGROŻEŃ 

11            1       3  1                         

5 
LIKWIDACJA SKA ŻEŃ CHEMICZNYCH I PROMIENIOTWÓRCZYCH 

45       1     4 4  1          1  1         1 5 1 1 3 8     

6 
PROWADZENIE PRAC WYMAGAJ ĄCYCH UŻYCIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU TECHNICZNEGO LUB MATERIAŁÓW 

WYBUCHOWYCH 
24            6 2  2    2                          2 

7 
WYKONYWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ I ODBUDOWĄ ZNISZCZONEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

106 3 4 2 1   1 2 1 30 1 18 3   2    2                          

8 
WSPÓŁUDZIAŁ W ZAPEWNIENIU PRZEJEZDNO ŚCI SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

62 3 4   2      7 8 1   2                              

9 
EWAKUOWANIE POSZKODOWANEJ LUDNO ŚCI I MIENIA 

91            8 2 3 1            2                   
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10 
PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW DO CZASOWEGO PRZEBYWANIA EWA KUOWANEJ LUDNO ŚCI W WYZNACZONYCH MIEJSCACH  
50       1     6   1            1     10   3           

11 
WSPÓŁUDZIAŁ W OCHRONIE MIENIA POZOSTAWIONEGO NA OBS ZARZE WYSTĘPOWANIA ZAGROŻEŃ 

50            3       3                           

12 
ZWALCZANIE POWODZI I ZJAWISK LODOWYCH 

617 9 8 2 1 2  3 2 1 30 8 66 14 2 5 5   16      1  4 3    10   3 1 5 1 1 3     2 

13 
UDZIAŁ W AKCJI OD ŚNIEŻANIA 

372 9 8 2 1 2  1    8 45 8  2 5                             2 
 

WYMIENIONE PONIŻEJ SIŁY I ŚRODKI WYKORZYSTYWANE MOGĄ BYĆ ZGODNIE ZE SPECJALISTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM DO 
REALIZACJI ZADA Ń NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 

14 
WSPARCIE DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH PODODDZIAŁÓW POLICJI, STRA ŻY GRANICZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIE 

ZAGROŻENIOM TYPU RENEGADE 
473   1         5 28 7 7    3  4 3  3      6       2       2 3  

15 
WZMOCNIENIE OCHRONY I IZOLACJI OBIEKTÓW, W TYM MAJ ĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZE ŃSTWA I 

OBRONNOŚCI PAŃSTWA 
659            53 4  7      4                         

16 
WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DZIAŁA Ń POLICJI 

159  7         4 7 3   5     4       10                  
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
 

 
 

Lp. 
 

Instytucja 

 
Ilość 
osób 

 
Rodzaj środka 

 
Ilość 

środków 

 
Miejsce 

bazowania 

Osoba 
odpowiedzialna,  

telefon 

 
Czas osiągnięcia 

gotowości  
do działania 

1. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy 

3 

samochód terenowy Nissan 
Pathfinder  
samochód ciężarowy Ford 
Ranger 
samochód ciężarowy Toyota 
Hilux  

3 

Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu 

Drogowego Aleja 
K.S. Wyszyńskiego 

54 
85-620 Bydgoszcz 

Naczelnik Wydziału 
Administracyjno-

Technicznego 
(52) 582-64-66 

tel. kom. 603-399-128 
 

w czasie pracy 
gotowość po 2 godz. 
w czasie wolnym  
od pracy gotowość 
po 6 godz. 

2. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
Delegatura w Toruniu 

3 

samochód osobowo-
ciężarowy Renault Kangoo  
samochód terenowy Nissan 
Navara  
samochód terenowy Nissan 
Terrano   

3 ul. Targowa 13-15 
87-100 Toruń 

samodzielne 
stanowisko  

ds. administracyjno-
technicznych 

(56) 655-34-77 

w czasie pracy 
gotowość po 2 godz. 
w czasie wolnym  
od 
pracy gotowość 
po 6 godz. 

3. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
Delegatura we Włocławku 

3 

samochód ciężarowy Ford 
Ranger  
samochód osobowy Opel 
Zafira 
samochód osobowy 
Chevrolet Lacetti  

3 ul. Kopernika 2 
87-800 Włocławek 

samodzielne 
stanowisko d/s 

administracyjno-
technicznych 

(54) 412-73-44 

w czasie pracy 
gotowość po 2 godz. 
w czasie wolnym  
od 
pracy gotowość 
po 6 godz. 
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Lp. Instytucja Ilość osób Rodzaj środka Ilość środków Miejsce 
bazowania 

Osoba 
odpowiedzialna, 

telefon 

Czas os. got.  
do działania 

4 
 

Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych z tego: 

Komendant 
Dyrektor 

WSSE – Sekretariat 
tel. 52-376-18-56 

 

5 
WSSE – Pluton sanitarno-

epidemiologiczny 
50 osób   

Bydgoszcz,  
ul. Kujawska 4 

Komendant plutonu  
tel. 52-376-18-43 

G+2,00 

6 
WIOŚ – Drużyna Ochrony 

Środowiska 
16 osób samochód 1 Bydgoszcz 

Z-ca Komendanta 
kompanii  tel. centr. 

52-582-64-66; 
67;68 

7 OSChem-Rol. 15 osób   Bydgoszcz 
Z-ca Komendanta 

kompanii tel. centr. 
52-322-32-46 

8 WIWet. 17 osób samochód 1 Bydgoszcz 
Z-ca Komendanta 
kompanii, tel. brak 

9 
WIORiN- I Drużyna 

Ochrony Roślin 
11 osób   Bydgoszcz 

Z-ca Komendanta 
kompanii, tel. brak 

10 
IHAR – II Drużyna Ochrony 

Roślin 
 samochód 2 Bydgoszcz 

Z-ca Komendanta 
kompanii  tel. brak 

Razem 115 osób 

11 Drużyna Pobierania Prób 10 osób samochód 3 
Bydgoszcz, 

ul. Kujawska 4 

Kierownik Oddziału 
Nadzoru Sanitarnego 

WSSE ,  
centrala 52-37-618-00 

      Razem 10 osób 3 pojazdy   
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO 
ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  

 
 

Lp. Instytucja 
Ilość 
osób Rodzaj środka 

Ilość 
środków 

Miejsce bazowania 
ośrodka 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, telefon) Czas os. got. 

1 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Transportu 
Drogowego 

w Bydgoszczy 

 
 
 
 

Samochód specjalny 
oznakowany -Peugeot 
Boxer 2 x Fiat Ducato 

2 

Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego                   

w Bydgoszczy 

Dyrektor  
tel. 52/32383-55, 

Naczelnik WI 
kom. 661 669 279 

8 godzin 

 
 

Samochód służbowy 
nie oznakowany -Fiat 
Doblo 

1 

   9 
osób 

Samochód służbowy 
oznakowany -Skoda 
Octawia KIA Cee´d 

2 

 
 

Samochód służbowy 
nie oznakowany -
Opel Vectra 

1 

 
 

Motocykl służbowy 
oznakowany -

Kawasaki 
1 
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Lp. Instytucja 
Ilość 
osób Rodzaj środka 

Ilość 
środków 

Miejsce bazowania 
ośrodka 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, telefon) Czas os. got. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewódzki 
Inspektorat 
Transportu 
Drogowego               

w Bydgoszczy 

2 osoby 

Samochód specjalny 
oznakowany -Ford 
Transit 

1 Siedziba Straży 
Miejskiej w Grudziądzu 

Inspektor 
tel. 661 669 427 

8 godzin 

7 1 osoba 

Samochód specjalny 
oznakowany – Fiat 
Ducato 

1  Inspektor 
tel. 785 854 471 

8 1 
osoba 

Samochód specjalny 
oznakowany -Fiat 
Ducato 

1 Oddział GDDKiA 
Latkowo 

Kierownik 
tel. 56/468-08-65 

9 
 
 

  5 osób 

Samochód specjalny 
oznakowany -Renault 
Master Fiat Doblo 

1 
 
 
 

Oddział GDDKiA  
Latkowo 
  
 
 
 
 

Kierownik 
tel. 691 386 253 10 

 
 

Samochód służbowy 
nie oznakowany -Fiat 
Doblo 

1 

11 
 
 

Motocykl służbowy 
oznakowany -
Kawasaki 

1 

12 

  
6 

osób 

Samochód 
specjalny 
oznakowany - 
Renault Master 
Fiat Ducato 

2 
Komenda Miejska 

Policji 
we Włocławku 

Kierownik 
tel. 691 386 258 

13 

 Samochód 
służbowy  
nieoznakowany - 
Fiat Doblo 

1 
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SPRZĘT ZGROMADZONY W WOJEWÓDZKIM MAGAZYNIE OC. 
 
 Sprzęt zgromadzony w wojewódzkich i powiatowo (miejskich) magazynach OC jest  
ewidencjonowany w systemie zarzadzania magazynami obrony cywilnej.  

W oddziale spraw obronnych i obrony cywilnej wydziału bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego K-P UW aktualizacją systemu zarzadzania magazynami zajmuje się starszy 
inspektor.  

Wymienione wyżej siły i środki znajdują się w bazie danych będącej w zasobach 
i dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, która jest stale 
aktualizowana na bieżąco wg następujących zasad: 

� aktualizacji dokonuje kierownik centrum lub osoba przez niego upoważniona; 

� aktualizacji dokonuje się na podstawie danych otrzymanych z jednostek 
merytorycznych; 

� każdy fakt aktualizacji odnotowany jest w arkuszu aktualizacji, zawierającym dane 
odnośnie daty aktualizacji, treści aktualizacji, podstawy aktualizacji,  imię i nazwisko 
aktualizującego oraz jego podpis. 

 
ZADANIA OKRE ŚLONE PLANAMI DZIAŁA Ń KRÓTKOTERMINOWYCH 
 
1.Plan działań krótkoterminowych 
 

Podstawą prawną Planu działań krótkoterminowych (PDK)  skierowanych  
na redukcję nadmiernej emisji szkodliwych substancji do powietrza jest art. 91 ust. 3a 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia 
otrzymania informacji o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub 
alarmowych stężeń niektórych substancji w powietrzu, ma za zadanie przyjęcie w drodze 
uchwały planu działań krótkoterminowych, który może stanowić integralną część 
Programu ochrony powietrza. Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia 
otrzymania informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 
opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań 
krótkoterminowych. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2012 r. Ministra Środowiska,  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, plan działań powinien wskazywać: 

� potencjalne źródła przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych  
lub docelowych na obszarze strefy; 

� działania do podjęcia w przypadku wskazanych przekroczeń; 
� podmioty które korzystają ze środowiska, i powinny ograniczyć lub zaprzestać 

wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza; 
� sposób organizacji i ograniczeń w przypadku zakazu ruchu pojazdów i innych 

urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi; 
� sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń standardów 
jakości powietrza; 

� tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń standardów jakości powietrza. 
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska określa obowiązki i odpowiedzialności  
za poszczególne elementy PDK: 
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1. Zarząd Województwa odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji 

z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami Planu działań krótkoterminowych; 
2. Sejmik Województwa uchwala PDK; 
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia: 

• Zarząd Województwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń stężeń dopuszczalnych lub 
docelowych w powietrzu; 

• Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewody o przekroczeniu poziomów 
zobowiązujących do podjęcia działań określonych w PDK. 

 4.Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewody niezwłocznie powiadamia 
społeczeństwo i podmioty określone z PDK o konieczności podjęcia określonych 
działań wskazanych w PDK; 

  5.Prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie realizacja niektórych zadań PDK 
(np. reorganizacja ruchu pojazdów w miastach). 
Wojewoda, przy pomocy WIOŚ, sprawuje nadzór w zakresie terminowego uchwalania 
programów ochrony powietrza i PDK oraz realizacji programów ochrony powietrza  
i PDK przez starostę, prezydenta miasta, burmistrza, wójta i inne podmioty. 
Schemat uchwalania i realizacji PDK według wprowadzonych zmian w przepisach 
przedstawiono na rysunku. 
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W myśl obecnie obowiązujących zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 
obowiązek informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń lub o ich 
wystąpieniu oraz podjęcia działań wynikających z PDK spoczywa na Wojewodzie, który 
działa poprzez organ zarządzania kryzysowego. 
W przypadku benzenu normowane jest dopuszczalne, natomiast niklu docelowe stężenie 
średnioroczne, nie ma natomiast ustalonej normy stężenia 24-godzinnego dla 
analizowanych zanieczyszczeń. Działania podejmowane po otrzymaniu wyników 
wielkości stężenia średniorocznego, nie będą działaniami krótkoterminowymi, a skala 
problemu stężenia benzenu i niklu może ulec znacznej zmianie w czasie. 
Ze względu na charakter zanieczyszczeń – bardzo mała redukcja emisji ze źródeł 
powierzchniowych i liniowych, możliwe są do wprowadzenia w planie wyłącznie działania 
w sektorze przemysłu (całkowite, czasowe zmniejszenie produkcji), co generuje bardzo 
wysokie koszty działań i mały efekt ekologiczny. 

Plan działań krótkoterminowy winien być opracowany w przypadku przekroczeń stężeń 
alarmowych i dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, dla którego można ogłosić 
wdrażanie planu działań krótkoterminowych, podczas dni, w których występują stężenia 
zagrażające zdrowiu mieszkańcom, które mogą chronić ich w danym momencie. 
Realizacja PDK dla pyłu PM10 spowoduje jednocześnie ograniczenie emisji niklu  
i benzenu. W planie działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10, należy 
uwzględniać działania mogące ograniczyć emisję niklu i benzenu. 
 
PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 2,5 
 

Pył zawieszony PM 2,5 jest frakcją pyłu PM 10, dlatego, w celu krótkoterminowego 
obniżenia stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, należy prowadzić te działania ograniczające 
emisję pyłu PM10. Przede wszystkim są to działania  związane z obniżeniem emisji  
ze źródeł powierzchniowych, ze względu na ich dominujący wpływ na wielkość stężeń 
oraz źródeł liniowych, ze względu na ich duży lokalny wpływ. Odpowiedzialność 
zakładów przemysłowych za wielkość stężeń pyłem PM2,5 jest znikoma, a ponadto 
praktycznie 
niemożliwe jest i ekonomicznie nieuzasadnione czasowe zmniejszenie planowanej 
produkcji. W przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 normowane jest jedynie stężenie 
średnioroczne, nie ma natomiast ustalonej normy dla stężenia 24-godzinnego. Dlatego 
proponuje się redukowanie emisji powierzchniowej i liniowej w dniach, gdy pojawia się 
ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (24-godzinnego) i alarmowego dla pyłu 
zawieszonego PM10. Do możliwych działań redukujących krótkoterminowo emisję,  
w zależności od jej rodzaju zaliczamy: 
w przypadku emisji powierzchniowej: 

� zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania 
mieszkań w okresie grzewczym; 

� czasowe ograniczenie uciążliwości prowadzonych prac budowlanych; 
� nasilenie kontroli budów pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu 

(kontrola przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego); 
� nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich i powierzchni pylących, szczególnie 

na terenie placów budów, kopalniach kruszyw i zakładów przeróbki surowców 
skalnych; 

� zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. 
w przypadku emisji liniowej: 

� wzmocnienie kontroli pojazdów opuszczających place budów pod kątem 
ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji 
pyłu; 
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� przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodowego na odcinki 
alternatywne; 

� wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze wraz z montażem 
tablic informacyjnych o objazdach; 

� możliwość darmowego korzystania z komunikacji zbiorowej, szczególnie na 
terenach miast; 

� upłynnienie ruchu poprzez inteligentny system zarządzania ruchem (tworzenie 
tzw. zielonych fal); 

� czyszczenie ulic na mokro (szczególnie w przypadku wystąpienia lub 
prognozowania wystąpienia stanu alarmowego pyłu PM10, którego frakcję 
stanowi pył PM2,5); 

� bezwzględny zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 
tony na wyznaczone trasy miast; 

� czasowe pobieranie zwiększonej opłaty za parkowanie (wielokrotność normalnej 
stawki) w centrach miast. 

w przypadku emisji punktowej: 
� z powodu znikomego udziału emisji punktowej w wielkości stężeń emisyjnych 

pyłu PM2,5 (poniżej 1% w obszarze przekroczeń) uznano za bezcelowe 
proponowanie obniżenia emisji ze źródeł punktowych w ramach PDK, ponieważ 
generowałoby to bardzo wysokie koszty przy znikomym efekcie ekologicznym. 

Tryb ogłaszania PDK 
Funkcjonowanie Planu działań krótkoterminowych wymaga wskazania sposobu 

monitorowania stanu jakości powietrza oraz określenia procedur informowania 
społeczeństwa o prognozowaniu lub o wystąpieniu wysokich stężeń pyłu PM10  
(i związanych z tym wysokich stężeń pyłu PM2,5) wraz ze wskazaniem sytuacji,  
w których należy wprowadzić określone w PDK rozwiązania. 
Monitorowanie stanu jakości powietrza realizowane jest w sposób ciągły przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, którego zadaniem jest również: 

� powiadamianie Zarządu Województwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego w strefie (zgodnie z art. 94 ust. 1b ustawy Prawo ochrony 
środowiska); 

� powiadamianie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  
o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań określonych  
w PDK (zgodnie z art. 94 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Prognozy stężeń, czyli prognozy stanu zanieczyszczenia powietrza dokonuje się  
na podstawie: 

� analizy zmierzonych stężeń i prognoz meteorologicznych; 
� narzędzia do matematycznego obliczania krótkoterminowych prognoz stanu 

zanieczyszczenia powietrza. 
W celu zinterpretowania możliwych zagrożeń wzrostu stężeń zanieczyszczeń konieczne 
jest jednoczesne monitorowanie wielkości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz 
prognoz pogody. W przypadku prognoz pogody konieczne jest śledzenie następujących 
parametrów meteorologicznych: 

� prognozowana temperatura (dla określenia możliwości wystąpienia spadku 
temperatur w okresie jesienno-zimowym wymuszających wzrost zapotrzebowania na 
ciepło, a przez to większą emisję z indywidualnych systemów grzewczych); 

� prognozowana siła i kierunek wiatru (dla wskazania kierunku napływu mas 
powietrza oraz określenia warunków przewietrzania); 

� prognozowana sytuacja baryczna (dla określenia warunków przewietrzania); 
� prognozowany układ synoptyczny na terenie Europy, a szczególnie Europy 
środkowo wschodniej; 
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� prognozy opadów (dla określenia możliwości wymywania zanieczyszczeń  
z powietrza). 

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń 
zanieczyszczeń oraz wprowadzania alarmów smogowych proponuje się oprzeć na dwóch 
poziomach alarmów według odpowiednich kryteriów. Dla każdego z poziomów alarmów 
określono odpowiednie ścieżki informowania oraz wskazano, jakie działania powinny być 
podejmowane przez odpowiednie jednostki i społeczeństwo. Ogłaszanie alarmu wyższego 
stopnia nie musi być poprzedzone alarmem niższego stopnia. 
Alarm I stopnia 
W tabeli przedstawiono warunki do ogłoszenia alarmu I stopnia i sposób postępowania  
w przypadku przekazania przez Wojewódzkiego Inspektowa Ochrony Środowiska  
do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji, o wielkości stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 przekraczających wartość stężenia 24- godzinnego, tj. wartość 
poziomu dopuszczalnego (50 μg/m3). Obowiązkiem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska jest niezwłoczne przekazanie informacji o przekroczeniu wartości progowej 
do WCZK. 
 

Alarm I stopnia 
warunki wymagane do ogłoszenia alarmu: (oba warunki muszą być spełnione) 
wg pomiarów jakości powietrza: wg prognoz meteorologicznych: 
w dniach poprzedzających wartość 
stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 50 
μg/m3 

w kolejnych dniach prognozowana jest: 
� bezwietrzna pogoda lub wiatry o prędkości 

< 2 m/s; 
� spadek temperatury poniżej -5OC; 
� brak opadów atmosferycznych; 
� utrzymujący się jesienią lub zimą układ 

wysokiego ciśnienia nad północną Polską. 
termin ogłoszenia alarmu 
Alarm ogłasza się po przekazaniu przez WIOŚ informacji o przekroczeniu wartości 
progowej w pomiarach jakości powietrza 
wraz z jednoczesnym ryzykiem utrzymywania się wartości stężeń powyżej wartości 
progowej, określonym na podstawie 
prognoz pogody. 
podejmowane środki informacyjne: 

� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji  
o prognozowanej lub zaistniałej sytuacji wysokich stężeń do centrów zarządzania 
kryzysowego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko 
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz urzędu miasta, 
objętego alarmem. 

� umieszczenie na stronach WCZK informacji o ogłoszeniu alarmu I stopnia. 
rodzaj przekazywanych informacji: 
do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Urzędu miasta Toruń: 

� dane o możliwości wystąpienia wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10; 
� określenie przyczyny wysokich stężeń; 
� prognozowany czas trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy 

warunków meteorologicznych w ciągu najbliższych 4 dni; 
� szacunkową lokalizację wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu; 
� rodzaj podejmowanych działań (również do WIOŚ); 

umieszczone na stronie WCZK; 
� rodzaj i stopień alarmu; 
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� obszar objęty alarmem; 
� ważność alarmu (maksymalnie 4 dni z możliwością przedłużenia); 
� rodzaj podejmowanych działań; 
� możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo; 
� kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających 

istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. 
wykaz powiadamianych instytucji: 

�  Centrum zarządzania kryzysowego; 
�  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
�  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 
� Urząd miasta Torunia; 

rodzaj podejmowanych działań: 
Zestaw działań przewidzianych do wdrożenia w ramach PDK: 
TO_PDK06. Czasowy zakaz palenia w kominkach (nie dotyczy okresu grzewczego  
w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych). 
TO_PDK07. Zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. 
TO_PDK14. Wzmocnienie (nasilenie) kontroli gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych. 
uwagi (dodatkowe do podjęcia działania): 
odwołanie alarmu I stopnia 
Odwołanie alarmu I stopnia następuje, gdy: 

� spełniony jest warunek wymagany do odwołania alarmu; 
� na skutek pogarszającej się jakości powietrza spełnione zostają przesłanki  

do ogłoszenia alarmu II stopnia. 
warunki wymagane do odwołania alarmu: 
wg pomiarów jakości powietrza 
wartość stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 < 50 μg/m3 
uwagi: 
Informacja o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu powinna zostać umieszczona w lokalnych 
mediach, serwisach internetowych oraz przekazana informacyjnie przez WCZK  
do Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Województwa, WIOS i urzędu miasta. 

Alarm II stopnia – alarm smogowy 
W przypadku wystąpienia warunków wymaganych do ogłoszenia alarmu II stopnia 
wprowadzane są działania krótkoterminowe, zgodnie z tabelą nr 6. Działania zaradcze 
wdraża się z chwilą ogłoszenia alarmu II stopnia. 
Tryb uruchamiania i karta działań w przypadku ogłaszania alarmu II stopnia 
 
warunki wymagane do ogłoszenia alarmu smogowego: 
wg pomiarów jakości powietrza 
w dniach poprzedzających wartość stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 ≥ 300 μg/m3 
warunek dodatkowy - potwierdzenie w prognozach pogody 
Jeżeli ogłoszenie alarmu II stopnia ma nastąpić na podstawie stwierdzonego przekroczenia 
poziomu alarmowego w pomiarach z dnia poprzedniego należy przeanalizować prognozę 
pogody. Ogłoszenie alarmu II stopnia następuje w tej sytuacji, gdy w prognozie pogody 
przewidywane są w ciągu najbliższych dwóch dni: 

� utrzymujące się temperatury powietrza poniżej -5OC przy jednoczesnym braku 
intensywnych opadów śniegu; 

� utrzymujące się małe prędkości wiatru (< 2 m/s) przy jednoczesnym braku 
intensywnych opadów; 

� utrzymujące się jesienią lub zimą układy wysokiego ciśnienia nad północną Polską 
przy jednoczesnym braku intensywnych opadów. 
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termin ogłoszenia alarmu 
Alarm ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu przez WIOŚ informacji  
o przekroczeniu poziomu alarmowego w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin 
jeżeli spełniony jest warunek dodatkowy. W każdym przypadku istnieje możliwość 
przedłużenia czasu obowiązywania alarmu. 
podejmowane środki informacyjne: 

� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o 
prognozowanej lub zaistniałej sytuacji wysokich stężeń centrum zarządzania 
kryzysowego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko- 
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do urzędu 
miasta Torunia; 

� umieszczenie na stronach WCZK informacji o ogłoszeniu alarmu II stopnia; 
� informacja o ogłoszeniu alarmu II stopnia zostaje przekazana w celu 

rozpowszechnienia do lokalnych rozgłośni radiowych, telewizji TVP Toruń, lokalnej 
prasy oraz do lokalnych serwisów internetowych. 

rodzaj przekazywanych informacji, przez WCZK: 
do centrum zarządzania kryzysowego, Zarządu Województwa, urzędu miasta objętego 
alarmem: 

� dane o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu stężeń alarmowych pyłu 
zawieszonego PM10 (którego frakcję stanowi pył PM2,5); 

� określenie przyczyn wysokich stężeń; 
� prognozowany czas trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy 

warunków meteorologicznych w ciągu najbliższych 4 dni; 
� szacunkową lokalizację wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu; 
� rodzaj podejmowanych działań (również do WIOŚ); 

umieszczone na stronie WCZK i przekazywane do mediów: 
� rodzaj i stopień alarmu; 
� obszar objęty alarmem; 
� ważność alarmu (maksymalnie 4 dni z możliwością przedłużenia); 
� rodzaj podejmowanych działań; 
� informacje o obowiązujących ograniczeniach, działaniach krótkoterminowych 

koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych; 
� możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo; 
� wskazanie grup ludności wrażliwych na wysokie stężenia pyłu PM10 w powietrzu 

oraz środki ostrożności, które mają być przez te grupy podjęte; 
� numer telefonu kontaktowego do informowania o innych zdarzeniach mających 

istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;  
dodatkowe informacje dla dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej i szpitali: 

� informacja o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. 
wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu stężeń 
alarmowych zanieczyszczeń; 

dodatkowe informacje dla dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczych: 
� informacje o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych 

na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na alarmowe stężenia 
zanieczyszczeń. 

wykaz powiadamianych instytucji: 
� Centrum zarządzania kryzysowego miasta Torunia; 
� Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 
� Urząd miasta Torunia objęty alarmem; 
� lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne; 
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� dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej i szpitali; 
� dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych. 

rodzaje podejmowanych działań: 
� Uruchomienie pracy punktu informacyjnego, w którym dyżur ma pełnić 

przedstawiciel WCZK wyznaczony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego; 

Zestaw działań przewidzianych do wdrożenia w ramach PDK: 
TO_PDK06. Czasowy zakaz palenia w kominkach (nie dotyczy okresu grzewczego  
w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych). 
TO_PDK07. Zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. 
TO_PDK08. Wzmocnienie (nasilenie) kontroli placów budów w zakresie przestrzegania 
nakazu zraszania pryzm materiałów sypkich oraz kontroli pojazdów opuszczających teren 
budowy w zakresie czyszczenia kół zabezpieczającego przed zanieczyszczaniem drogi 
materiałem mogącym powodować wtórne pylenie. 
TO_PDK09. Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia, 
szczególnie na terenach budowy. 
TO_PDK10. Przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodów osobowych na 
odcinki alternatywne, wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze wraz 
z montażem tablic informacyjnych o objazdach. 
TO_PDK11. Bezwzględny zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na wyznaczone 
tereny. 
TO_PDK12. Ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form 
komunikacji, np. bezpłatnej komunikacji publicznej - zbiorowej, jako element ograniczenia 
emisji pyłu zawieszonego PM2,5. 
TO_PDK13. Wzmocnienie (nasilenie) kontroli gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych. 
TO_PDK14. Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności 
ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia 
narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. 
TO_PDK15. Informowanie społeczeństwa o konieczności ograniczenia przebywania na 
otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, 
czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5. 
TO_PDK16. Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki 
zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost 
dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń 
alarmowych zanieczyszczeń. 
uwagi: 
W ramach przygotowania do ewentualnego wprowadzenia PDK Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego powinno przygotować szczegółową listę adresową instytucji, 
które należy powiadomić o ogłoszeniu alarmu II stopnia i wdrożeniu PDK. Lista powinna 
również powstać w Centrum Zarządzania. 
odwołanie alarmu II stopnia 
Odwołanie alarmu II stopnia następuje, gdy: 

� spełniony jest warunek wymagany do odwołania alarmu; 
� istotnej zmianie ulegną warunki meteorologiczne wskazując na poprawę jakości 

powietrza w zagrożonych obszarach województwa, np.: intensywne opady deszczu 
lub śniegu; 

� spełnione są warunki do obniżenia stopnia alarmu na I stopień. 
warunki konieczne wymagane do odwołania alarmu: 
wg pomiarów jakości powietrza 
wartość stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 < 300 μg/m3 
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uwagi: 
Informacja o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu powinna zostać umieszczona w lokalnych 
mediach, serwisach internetowych oraz przekazana informacyjnie przez WCZK  
do Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Województwa, WIOŚ. 
 

WCZK  odpowiedzialne jest za bezzwłoczne powiadomienie, za pomocą stworzonej 
listy mailingowej oraz SMS-owej, instytucji odpowiedzialnych za wprowadzane działań  
w dniu, w którym następuje ogłoszenie PDK (informacja, że działania są wprowadzane  
od dnia następnego lub zgodnie z podjętą decyzją niezwłocznie po ogłoszeniu alarmu).  
Do instytucji, które muszą zastosować określone środki zaradcze należą w szczególności: 
szkoły, przedszkola, żłobki i domy opieki dla dzieci oraz inne ośrodki edukacyjne. 
Natomiast obiekty służby zdrowia i opieki zdrowotnej muszą podjąć również środki 
zaradcze, a także być przygotowane na ewentualne zwiększenie liczby pacjentów.  
Na liście znajdują się również podmioty gospodarcze, które muszą wdrożyć działania 
krótkoterminowe ograniczające wpływ na jakość powietrza. 

W powiadomieniach powinna znajdować się adnotacja o grożących sankcjach  
za nieprzestrzeganie zarządzeń WCZK. WCZK monitoruje wprowadzanie działań  
w odpowiedzialnych jednostkach poprzez informacje zwrotne od odpowiedzialnych 
instytucji (m.in. straży miejskiej, policji, zarządców dróg, przychodni lekarskich i szpitali, 
szkół i przedszkoli, urzędu miasta, zakładów przemysłowych). 

W myśl art. 96a ustawy Prawo ochrony środowiska nadzór nad wykonaniem zadań 
określonych w PDK sprawuje Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Do wykonywania zadań kontrolnych przez WIOŚ stosuje się 
przepisy ustawy o Inspekcji ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli może wydawać zalecenia pokontrolne. 
 
Sposoby przekazywania informacji o możliwości przekroczenia poziomów 
alarmowych stężenia substancji w powietrzu: 
 

� informowanie o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń 
zanieczyszczeń poprzez lokalne rozgłośnie, ogłoszenia prasowe, internet (informacje 
o stężeniu pyłu z poprzedniej doby i zakładane na dzień bieżący obok informacji 
meteorologicznych na portalach internetowych), sieci komórkowe (SMS), podczas 
zapowiedzi prognoz pogody w telewizji, w radiu regionalnym; 

� codzienne poranne komunikaty mailowe dla szkół, przedszkoli, szpitali, przychodni 
i placówek opieki społecznej; 

� wywieszanie ogłoszeń na terenie urzędów. 
 

Środki służące ochronie wrażliwych grup ludności. 
 

W ramach Planu działań krótkoterminowych należy przewidzieć mechanizmy i środki 
służące ochronie wrażliwych grup ludności. Pojęcie to zostało wprowadzone przez 
dyrektywę CAFE, ale na obecnym etapie brak jest szczegółowych wytycznych, jakiego 
rodzaju działania mają być w nim ujęte. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
określa wrażliwe grupy ludności na działanie wysokich stężeń zanieczyszczeń. 
Do wrażliwych grup ludności zalicza się: 

� dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia - szczególnie narażone na szkodliwe 
działanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, gdyż spędzają na powietrzu więcej 
czasu niż osoby dorosłe. Organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego 
rozwoju, jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, 
ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system 
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oddechowy. Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały 
napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe 
stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę; 

� osoby starsze i w podeszłym wieku - wrażliwość osobnicza w tej grupie wynika 
z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, 
co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego, co bezpośrednio 
wpływa na zwiększone ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń krwionośnych, 
które prowadzi niejednokrotnie do powstawania zakrzepów; 

� osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego – pył zawieszony 
PM2,5 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc 
niszczy ich komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. 
Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu przy odpowiednich stężeniach 
są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w szczególności osoby 
chore na astmę. Możliwość wystąpienia ataków astmy obserwuje się przy wysokich 
stężeniach pyłu zawieszonego PM2,5, który zawiera substancje drażniące; 

� osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego - bardzo drobny pył 
zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych w wyniku 
czego uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym 
również powstawanie zakrzepów. 

� osoby palące papierosy i bierni palacze - wdychanie dymu papierosowego 
znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie 
zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając ryzyko 
zawału serca, udaru mózgu lub zainicjować proces nowotworowy w wyniku 
wnikania substancji toksycznych niesionych na pyle PM2,5; 

� osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń - 
długotrwała ekspozycja w powietrzu pyłu PM2,5 bezpośrednio wpływa na wzrost 
stężenia co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie, poprzez wnikanie 
do układu oddechowego, krwionośnego. 

Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe 
grupy ludności: 

� śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń; 

� unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia 
długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń - pozostawanie 
w pomieszczeniach; 

� stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne 
medykamenty. 

Podkreślić należy, że nie ma jednoznacznych wytycznych określających sposób ochrony 
wrażliwych grup ludności. Można korzystać jedynie z praktyk stosowanych w niektórych 
miastach Europy oraz wypracować własne metody. W pierwszej kolejności konieczne jest 
podjęcie działań logistycznych i informacyjnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego poprzez Centra Zarządzania Kryzysowego w celu dotarcia do właściwych 
grup ludności: 

� dostosowanie systemu informowania wrażliwych grup ludności; 
� nawiązanie ewentualnej współpracy z lokalnymi mediami w celu informowania 

o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń; 
� nawiązanie współpracy z operatorami sieci komórkowych w celu informowania 

wszystkich użytkowników znajdujących się na terenie, za pomocą SMS, 
o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.  

Plan działań krótkoterminowych dla województwa kujawsko-pomorskiego i miast 
Toruń, Bydgoszcz i Włocławek ze względu na przekroczenie stężenia pyłu PM10 oraz 
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wynikaj ące  z tego przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego 
dla niklu, poziomu docelowego dla arsenu i ozonu. 

Po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia i możliwości wprowadzenia różnego rodzaju 
działań krótkoterminowych w celu ograniczenia narażenia populacji na podwyższone lub 
alarmowe stężenia zanieczyszczeń w strefie miasto Toruń, określono zestaw zadań oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia wysokimi stężeniami. 
Działania te podzielono na: 

� systemowe, których realizacja umożliwi prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie 
PDK w przypadku wystąpienia sytuacji smogowych, 

� ograniczające emisję, które mają być wprowadzane (wszystkie lub wybrane)  
w sytuacji prognozowania możliwości wystąpienia określonych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń. 

 
Działania systemowe umożliwiaj ące funkcjonowanie PDK 

 
Numer 

działania 
Działania 

Odpowiedzialny za 
realizację Termin  Nadzorujący PDK 

działania systemowe 

PDK01 

Gromadzenie informacji o 
podmiotach wymagających 
powiadomienia 
w przypadku konieczności 
wdrożenia PDK. 

Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski 
poprzez 
Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

zadanie ciągłe 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

PDK02 

Prognozowanie możliwości 
wystąpienia stężeń 
alarmowych pyłu PM10 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

zadanie ciągłe 

Wojewoda 
Kujawsko- 
Pomorski 

PDK03 

Opracowanie procedur 
powiadamiania o 
wprowadzeniu PDK, w tym 
np. nawiązanie współpracy z 
lokalnymi mediami oraz 
operatorami sieci 
komórkowej w celu 
informowania o sytuacjach 
nadzwyczajnych 
i o wprowadzeniu PDK. 

Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski 
poprzez Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

2013 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

PDK04 

Przeprowadzanie akcji 
informującej o istnieniu PDK 
i przewidzianych 
w jego ramach działaniach 
oraz sposobie ich ogłaszania. 

Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski, 
Zarząd Województwa 
Kujawsko- 
Pomorskiego; 
Prezydent miasta 
Torunia 

zadanie ciągłe 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

PDK05 

Informowanie o 
wprowadzeniu konkretnych 
działań PDK, np. poprzez 
instalację tablic świetlnych, 
lokalne media 

Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski 
poprzez 
Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

zadanie ciągłe 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 
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Działania wprowadzane w ramach PDK 
 

Nr 
działania 

Działania 

Poziom 
zanieczyszczenia 
zobowiązujący do 
podjęcia działań 

Podmioty i 
jednostki objęte 

działaniem 
(odpowiedzialne 

za realizację 
działania) 

Nadzorujący 
wykonanie PDK 

działania ograniczające emisję w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia stężeń alarmowych pyłu 
zawieszonego PM10 

PDK06 

Czasowy zakaz palenia w 
kominkach (nie dotyczy 
okresu grzewczego 
w sytuacji, gdy jest to jedyne 
źródło ogrzewania 
pomieszczeń 
mieszkalnych). 

przekroczenie 24-
godz. poziomu 
dopuszczalnego pyłu 
PM10 

wszyscy 
przebywający 
na terenie objętym 
PDK 

Prezydenci, 
burmistrzowie, 
wójtowie 
poprzez Straż 
Miejską 
lub Gminną 

PDK07 

Zakaz spalania pozostałości 
roślinnych na powierzchni 
ziemi. 

przekroczenie 24-
godz. poziomu 
dopuszczalnego pyłu 
PM10 

wszyscy 
przebywający na 
terenie objętym PDK 

Prezydenci, 
burmistrzowie, 
wójtowie 
poprzez Straż 
Miejską 
lub Gminną 

PDK08 

Wzmocnienie (nasilenie) 
kontroli placów budów w 
zakresie przestrzegania 
nakazu zraszania pryzm 
materiałów sypkich oraz 
kontroli pojazdów 
opuszczających teren 
budowy w zakresie 
czyszczenia kół 
zabezpieczającego przed 
zanieczyszczaniem drogi 
materiałem mogącym 
powodować wtórne pylenie. 

 
 
przekroczenie 
poziomu alarmowego 
dla pyłu PM10 

przedsiębiorstwa 
budowlane i inne 
jednostki prowadzące 
prace budowlane i 
remontowe 

Powiatowi 
Inspektorzy 
Nadzoru 
Budowlanego 

PDK09 

 
 
Nakaz zraszania pryzm 
materiałów sypkich w celu 
wyeliminowania 
pylenia, szczególnie na 
terenach budowy. 

 
 
przekroczenie 
poziomu alarmowego 
dla pyłu PM10 

przedsiębiorstwa 
mające na swoim 
terenie lub na terenie 
prowadzenia prac 
pryzmy materiałów 
sypkich, 
przedsiębiorstwa 
prowadzące budowy, 
właściciele zakładów 
przeróbki materiałów 
skalnych 

Kujawsko- 
Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska; 
Inspektor 
Nadzoru 
Budowlanego; 
Straż Miejska 
lub Gminna 

PDK10 

 
Przeniesienie uciążliwego 
natężenia ruchu samochodów 
osobowych na odcinki 
alternatywne, wyznaczone 
przez zarządzających 
drogami na danym obszarze 
wraz z montażem tablic 
informacyjnych o objazdach. 

 
 
przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

reorganizacja ruchu – 
prezydenci, wójtowie 
i burmistrzowie miast 
i gmin; zarządcy dróg 
stosowanie się do 
nakazów - kierujący 
pojazdami 
spalinowymi na 
obszarze wdrożenia 
PDK 

 
 
Straż Miejska 
lub Gminna; 
Policja 

PDK11 

Bezwzględny zakaz wjazdu 
samochodów ciężarowych na 
wyznaczone tereny. 

przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

przedsiębiorstwa 
transportowe, w tym 
kierowcy pojazdów 
ciężarowych, 
zarządcy dróg 

Straż Miejska 
lub Gminna; 
Policja 

PDK12 

Ograniczenie ruchu 
samochodowego poprzez 
korzystanie z innych form 
komunikacji, np. bezpłatnej 
komunikacji publicznej - 

przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

Prezydenci 
i burmistrzowie 
miast 
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Nr 
działania 

Działania 

Poziom 
zanieczyszczenia 
zobowiązujący do 
podjęcia działań 

Podmioty i 
jednostki objęte 

działaniem 
(odpowiedzialne 

za realizację 
działania) 

Nadzorujący 
wykonanie PDK 

zbiorowej, jako element 
ograniczenia emisji pyłu 
zawieszonego PM2,5. 

PDK13 

Dobrowolne ograniczenie 
produkcji przez 
przedsiębiorstwa 
przystępujące do systemu. 

przekroczenie 
poziomu 
alarmowego dla pyłu 
PM10 

przedsiębiorstwa 
przystępujące 
dobrowolnie do 
systemu 

Kujawsko- 
Pomorski 
Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 

PDK14 

Wzmocnienie (nasilenie) 
kontroli gospodarstw 
domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu 
spalania odpadów w piecach 
domowych. 

przekroczenie 24-
godz. poziomu 
dopuszczalnego pyłu 
PM10 

gospodarstwa 
domowe 
na terenie objętym 
PDK 

Prezydenci, 
burmistrzowie, 
wójtowie 
poprzez Straż 
Miejską 
lub Gminną 

środki służące ochronie wrażliwych grup ludności 

PDK15 

Informowanie dyrektorów 
szkół, przedszkoli i żłobków 
o konieczności ograniczenia 
długotrwałego przebywania 
dzieci na otwartej przestrzeni 
dla uniknięcia narażenia na 
stężenia pyłu zawieszonego 
PM2,5. 

przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

dyrektorzy szkół, 
przedszkoli 
i żłobków 

Wojewódzkie 
Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego 
poprzez 
Kuratorium 
Oświaty 

PDK16 

Informowanie o 
konieczności ograniczenia 
przebywania na otwartej 
przestrzeni w czasie 
występowania wysokich 
stężeń podczas uprawiania 
sportu, czynności 
zawodowych zwiększających 
narażenie na działanie 
pyłu zawieszonego PM10. 

przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

wszyscy 
przebywający 
na terenie objętym 
PDK 

prezydenci, 
wójtowie, 
burmistrzowie 
miast 

PDK17 

Informowanie dyrektorów 
szpitali i przychodni 
podstawowej opieki 
zdrowotnej o możliwości 
wystąpienia większej ilości 
przypadków nagłych (np. 
wzrost dolegliwości 
astmatycznych lub 
niewydolności krążenia) z 
powodu wystąpienia stężeń 
alarmowych zanieczyszczeń. 

przekroczenie 
poziomu alarmowego 
pyłu PM10 

dyrektorzy szkół, 
przedszkoli 
i żłobków, organy 
zarządzania 
kryzysowego 

prezydenci, 
wójtowie, 
burmistrzowie 
miast 

 
 

Plan działań krótkoterminowych dla miasta Bydgoszcz w przypadku przekroczenia 
stężenia arsenu w pyle PM10. 
 

W wyniku przeprowadzonego modelowania rozprzestrzeniania arsenu w pyle PM10  
na terenie Bydgoszczy stwierdzono występowania niewielkiego obszaru przekroczeń. 
Analiza działań prowadzonych i zaplanowanych przez władze miasta w celu poprawy 
jakości powietrza wskazuje, że powinna zostać osiągnięta dzięki temu również redukcja 
emisji arsenu. Z analizy wartości stężeń arsenu, przedstawionej przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wynika, iż w 2011 roku nie występują 
przekroczenia poziomu docelowego. Stan jakości powietrza, w zakresie stężeń arsenu, 
uległ zmianie, pomimo przekroczeń poziomów dopuszczalnych innych zanieczyszczeń. 
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Wobec braku przekroczeń poziomu docelowego dla arsenu w kolejnym roku, uznano,  
że wystąpienie przekroczeń w roku 2010 miało charakter incydentalny. Dlatego nie 
wskazano specyficznych działań nakierowanych na ograniczenie emisji z konkretnych 
źródeł. Wskazane jest jedynie stałe monitorowanie stężeń arsenu na terenie Bydgoszczy.  

W przypadku arsenu normowane jest jedynie docelowe stężenie średnioroczne, nie ma 
natomiast ustalonej normy dla stężenia 24-godzinnego. Wprowadzenie działań  
po otrzymaniu wyników poziomu docelowego, nie przyniesie zamierzonego efektu, 
ponieważ skala problemu stężenia arsenu może ulec zmianie w czasie. 

Plan działań krótkoterminowych winien być opracowany w przypadku przekroczeń 
stężeń alarmowych i dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, dla którego można ogłosić 
wdrażanie planu działań krótkoterminowych, podczas dni, w których występują stężenia 
zagrażające zdrowiu mieszkańców, które mogą chronić ich w danym momencie. W planie 
działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10, należy uwzględniać działania 
mogące ograniczyć emisję arsenu. 

W przypadku ponownego odnotowania stężenia średniorocznego przekraczającego 
poziom docelowy należy wdrożyć wskazane w Programie działania, które w większości 
mają charakter dobrych praktyk prowadzących generalnie do poprawy stanu jakości 
powietrza lub są działaniami systemowymi. 
Niektóre z nich, jako już zaplanowane w innych strategicznych dokumentach, będą 
realizowane niezależnie. Plan działań krótkoterminowych winien być opracowany  
w przypadku przekroczeń stężeń alarmowych i dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, 
dla którego można ogłosić wdrażanie planu działań krótkoterminowych, podczas dni,  
w których występują stężenia zagrażające zdrowiu mieszkańców, które mogą chronić ich 
w danym momencie. W planie działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10, 
należy uwzględniać działania mogące ograniczyć emisję arsenu. 

Do instytucji, które muszą zastosować określone środki zaradcze należą  
w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki i domy opieki dla dzieci oraz inne ośrodki 
edukacyjne. Natomiast obiekty służby zdrowia i opieki zdrowotnej muszą podjąć również 
środki zaradcze, a także być przygotowane na ewentualne zwiększenie liczby pacjentów. 
Na liście znajdują się również podmioty gospodarcze, które muszą wdrożyć działania 
krótkoterminowe ograniczające wpływ na jakość powietrza. 
W powiadomieniach powinna znajdować się adnotacja o grożących sankcjach  
za nieprzestrzeganie zarządzeń WCZK. 

WCZK monitoruje wprowadzanie działań w odpowiedzialnych jednostkach poprzez 
informacje zwrotne od odpowiedzialnych instytucji (m.in. straży miejskiej, policji, 
zarządców dróg, przychodni lekarskich i szpitali, szkół i przedszkoli, urzędu miasta, 
zakładów przemysłowych). 

 
Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe 
grupy ludności: 
 

� śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń; 

� unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia 
długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń - pozostawanie 
w pomieszczeniach; 

� stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne 
medykamenty. 
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Propozycje działań krótkoterminowych w strefie aglomeracja bydgoska dla pyłu 
PM10 

 

Kod 
działania Działanie Sposób działania Rodzaj 

emisji 

Wykonawca 
(podmiot 

realizujący 
zadanie) 

Jednostka 
kontrolna  

POZIOM I (wyst ąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego) 

AgBIInf  

Informacja o 
możliwości 
wystąpienia 
przekroczenia 
wartości 
dopuszczalnej 

Informacje na stronie 
internetowej o możliwości 
wystąpienia przekroczenia 
wartości dopuszczalnej 
pyłu 

 Wojewódzki 
Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

 

POZIOM II (wyst ąpienie przekroczenia poziomu informowania) 

AgBIIKm  

Korzystanie z 
komunikacji 
miejskiej 
zamiast 
komunikacji 
indywidualnej 

Zalecenie dla ludności w 
celu ograniczenia 
natężenia ruchu 
samochodowego – 
wprowadzenie bezpłatnych 
przejazdów komunikacją 
miejską 

Emisja 
liniowa Obywatele 

 

AgBIIUr  

Upłynnienie 
ruchu 

Wprowadzenie kierowania 
ruchem przez policję na 
newralgicznych 
skrzyżowaniach 

Emisja 
liniowa Policja 

 

AgBIIOp  

Ograniczenie 
pylenia 
wtórnego 
z ulic 

Wprowadzenie 
Ograniczenia prędkości do 
40 km/h w całym 
obszarze oraz do 30 km/h 
na drogach o nawierzchni 
pylącej 

Emisja 
liniowa Zarząd dróg 

Policja 

AgBIISs 

Zakaz 
używania 
spalinowego 
sprzętu 
ogrodniczego 

Należy realizować 
w okresie 
jesiennym 

Emisja 
niezorgani

zowana 
Obywatele 

Straż 
Miejska 

AgBIIPo 

Całkowity 
zakaz palenia 
odpadów 
biogennych 
(liści, gałęzi, 
trawy) 

Należy realizować 
w okresie 
jesiennym i 
wiosennym 

Emisja 
niezorgani

zowana 
Obywatele 

Straż 
Miejska 

AgBIIPk 
Zakaz palenia 
w kominkach 

Nie dotyczy, 
gdy jest to jedyne 
źródło ciepła 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

Straż 
Miejska 

AgBIIOm 

Ogrzewanie 
mieszkań 
lepszym 
jakościowo 
paliwem 

Zalecenie – jeżeli jest to 
możliwe, nie ogrzewanie 
węglem lub ogrzewanie 
węglem lepszej jakości 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

- 

AgBIISo 

Zakaz spalania 
odpadów w 
paleniskach 
domowych 

Nasilenie kontroli 
palenisk domowych 
w tym zakresie 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

Straż 
Miejska, 
Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 

AgBIIOpr 

Ograniczenie 
produkcji w 
zakładach 
przemysłowych 

Nakaz ograniczenia 
produkcji w 
wytypowanych 
zakładach, w obszarach 

Emisja 
punktowa 

Podmioty 
prawne 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
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Kod 
działania Działanie Sposób działania Rodzaj 

emisji 

Wykonawca 
(podmiot 

realizujący 
zadanie) 

Jednostka 
kontrolna  

występowania przekroczeń 
POZIOM III (wyst ąpienie przekroczenia poziomu alarmowego) 

AgBIIIKm 

Korzystanie z 
komunikacji 
miejskiej 
zamiast 
komunikacji 
indywidualnej 

Zalecenie dla ludności w 
celu ograniczenia 
natężenia ruchu 
samochodowego, 
Wprowadzenie 
Bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską 
dla posiadaczy 
samochodów osobowych, 
w dniach alertowych 

Emisja 
liniowa 

Obywatele - 

AgBIIISs 

Zakaz 
używania 
spalinowego 
sprzętu 
ogrodniczego 

Należy realizować 
w okresie wiosennym 
i jesiennym 

Emisja 
niezorgani

zowana 
Obywatele 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
Straż 
Miejska 
Policja 

AgBIIIPo 

Całkowity 
zakaz palenia 
odpadów 
biogennych 
(liści, gałęzi, 
trawy) 

Należy realizować 
w okresie jesiennym 
i wiosennym 

Emisja 
niezorgani

zowana 
Obywatele 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
Straż 
Miejska 
Policja 

AgBIIIPk 
Zakaz palenia 
w kominkach 

Nie dotyczy, gdy jest to 
jedyne źródło ciepła 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
Straż 
Miejska 
Policja 

AgBdIIOm 

Ogrzewanie 
mieszkań 
lepszym 
jakościowo 
paliwem 

Zalecenie – jeżeli 
jest to możliwe, 
nie ogrzewanie węglem 
lub ogrzewanie węglem 
lepszej jakości 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

- 

AgBIIISo 

Zakaz spalania 
odpadów w 
paleniskach 
domowych 

Nasilenie kontroli 
palenisk domowych 
w tym zakresie 

Emisja 
powierzch

niowa 
Obywatele 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
Straż 
Miejska 
Policja 

AgBIIIZw 

Bezwzględny 
zakaz wjazdu 
samochodów 
ciężarowych 
powyżej 3,5 t 
do miasta 

Ustanowienie 
czasowego zakazu 
wjazdu do wybranych 
miast 

Emisja 
liniowa 

Przedsiębiorstwa 
przewozowe 

Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 
Straż 
Miejska 
Policja 

DZIAŁANIA INFROMACYJNE 

AgBInOb 

Zalecenia: 
� pozostania 

w domu; 
� unikania 

Informacje dla osób 
starszych, dzieci 
i osób z chorobami 
układu oddechowego 

 

Obywatele 
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Kod 
działania Działanie Sposób działania Rodzaj 

emisji 

Wykonawca 
(podmiot 

realizujący 
zadanie) 

Jednostka 
kontrolna  

obszarów 
występowania 
wysokich 
stężeń pyłu; 
� ograniczenia 
wysiłku 
fizycznego na 
otwartej 
przestrzenia, 
� ograniczenia 
wietrzenia 
mieszkań 

AgBInDy 

Ograniczenie 
przebywania 
dzieci na 
otwartej 
przestrzeni 

Informowanie dyrektorów 
Jednostek oświatowych 
(szkół, przedszkoli i 
żłobków) oraz 
opiekuńczych 

 
Dyrektorzy 
jednostek 
oświatowych i 
opiekuńczych 

 

AgBInSł 

Wzmożenie 
czujności służb 
ratowniczych 
(pogotowia 
ratunkowego, 
oddziałów 
ratunkowych, 
straży 
pożarnej) 

Informowanie 
dyrektorów szpitali 
i przychodni podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz 
komendantów straży 
pożarnej o możliwości 
wystąpienia większej 
ilości przypadków 
nagłych chorób górnych 
dróg oddechowych oraz 
niewydolności krążenia. 

 Dyrektorzy 
szpitali i 
przychodni, 
komendanci 
straży pożarnej 

 

 
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane do: 
 

� Uzupełnienia planów zarządzania kryzysowego (o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, t.j. Dz. U. 2013 poz. 
1166  o zadania określone planami działań krótkoterminowych; 

� Podejmowania decyzji o ogłoszeniu alertu; 
� Podejmowania decyzji o odwołaniu alertu lub o zmianie poziomu alertu; 
� Powiadamiania odpowiednich organów (prezydenta) oraz służb (policji, pogotowia) 

o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu oraz o konieczności podjęcia 
działań określonych planem działań krótkoterminowych; 

� Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, 
czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie 
internetowej wojewody kujawsko-pomorskiego; 

� Przekazania komunikatu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie 
trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności do lokalnego radia, 
telewizji i prasy; 

� Koordynowania wdrażania działań i wspomagania służb lokalnych. 
 
Plan Działań Krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego 
ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu 
 w powietrzu. 
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Zgodnie z zasadą wyodrębniania stref w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 914) w województwie kujawsko-pomorskim, pod kątem oceny jakości 
powietrza wyróżniono cztery strefy: 

� aglomeracja bydgoska (kod strefy PL0401), obejmuje Miasto Bydgoszcz; 
� miasto Toruń (kod strefy PL0402), obejmuje Miasto Toruń; 
� miasto Włocławek (kod strefy PL0403), obejmuje Miasto Włocławek; 
� strefa kujawsko-pomorska (kod strefy PL0404), która obejmuje obszar województwa 

kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem miast: Bydgoszcz, Toruń i Włocławek. 
  

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 
1031) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 został określony poziom docelowy 
dla roku kalendarzowego jako okresu uśredniania wyników pomiarów. Wartość poziomu 
docelowego wynosi 1 ng/m3 i określona została wyłącznie ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi. 
 Zgodnie z art. 94 ust. 1b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska powiadamia 
właściwy zarząd województwa w przypadku ryzyka wystąpienia m.in. przekroczenia 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu, a zgodnie z art. 94 ust. 1c, WIOŚ 
powiadamia wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego o przekroczeniu poziomów 
zobowiązujących do podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych. 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie 
przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji  
w powietrzu, zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji 
o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opracowuje  
i przedstawia 
do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 
projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się 
działania mające na celu: 

� zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 
� ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii  

w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie planu działań 
krótkoterminowych, nie wydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu 
(art. 92 ust. 1a i 1b POŚ). Główną przyczyną notowania wysokich stężeń dla 
benzo(a)pirenu jest ogrzewanie indywidualne oparte na paliwie stałym (głównie węglu). 
Sytuacje wysokiej emisji benzo(a)pirenu, a co za tym idzie długie okresy bardzo wysokich 
stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu, wzmacniają specyficzne dla naszego kraju warunki 
meteorologiczne, mroźne zimy (które wymuszają zwiększenie zużycia paliwa), cisze  
i słabe wiatry oraz inwersje temperatury (które powodują zaleganie powietrza i kumulację 
zanieczyszczeń), a także specyfika zagospodarowania przestrzennego miast – dzielnice 
ogrzewane węglem, to zazwyczaj dzielnice starych, gęsto zabudowanych kamienic  
w centrach z bardzo słabym przewietrzaniem. 

Przeprowadzone analizy wyników pomiarów stężeń benzo(a)pirenu dla wszystkich 
stref Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wykazały, że stężenia 24-godzinne wyższe 
od 1 ng/m3 (poziom docelowy określony dla roku) występują praktycznie wyłącznie 
w okresie zimowym. Podstawowym źródłem emisji powodującej przekroczenia 
docelowego średniego rocznego poziomu stężenia benzo(a)pirenu w strefach 
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Województwa Kujawsko- Pomorskiego jest ogrzewanie indywidualne oparte na paliwach 
stałych oraz napływ zanieczyszczeń spoza strefy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rys. 25. Mapa obrazująca podział województwa kujawsko-pomorskiego na strefy 
 
Lp. Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 
1 aglomeracja bydgoska PL0401 Bydgoszcz – miasto na prawach 

powiatu 
2. miasto Toruń  PL0402 Toruń – miasto na prawach powiatu 
3. miasto Włocławek  PL0403 Włocławek – miasto na prawach 

powiatu 
4. strefa kujawsko-pomorska  PL0404 Grudziądz – miasto na prawach 

powiatu 



195 
 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 
powiat bydgoski 
powiat inowrocławski 
powiat lipnowski 
powiat nakielski 
powiat toruński 
powiat brodnicki 
powiat rypiński 
powiat chełmiński 
powiat grudziądzki 
powiat świecki 
powiat golubsko-dobrzyński 
powiat wąbrzeski 
powiat mogileński 
powiat żniński 
powiat sępoleński 
powiat tucholski 
powiat aleksandrowski 
powiat radziejowski 
powiat włocławski 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 
1031) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 określony został poziom docelowy 
dla roku kalendarzowego jako okresu uśredniania wyników pomiarów.  

Wartość poziomu docelowego wynosi 1 ng/m3 i określona została wyłącznie  
ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
 Jako główne kierunki działań krótkoterminowych w strefach Województwa Kujawsko-
Pomorskiego dla benzo(a)pirenu ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości 
docelowych można wymienić: 

� informację o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego i/lub informację 
o przekroczeniu poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu; 

� zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i na terenach 
zieleni miejskiej; 

� ograniczenie palenia w kominkach; 
� ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem; 
� korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej; 
� korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach 

(rower, pieszo); 
� zintensyfikowanie kontroli związanych z przestrzeganiem zakazu spalania 

odpadów w paleniskach domowych. 
Sposób postępowania organów, instytucji, podmiotów korzystających ze środowiska 
oraz zachowania się obywateli. 
Podstawowy sposób postępowania organów, instytucji, podmiotów korzystających  
ze środowiska określa się w zakresie: 

� przepływu informacji, 
� realizacji działań krótkoterminowych, 
� obowiązków w trakcie realizacji działań, 
� sprawozdawania. 

Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni: 
�   na bieżąco śledzą komunikaty pojawiające się na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
�   powiadamiają personel o ogłoszeniu bądź odwołaniu alarmu, jego obszarze, czasie 
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trwania; powodach wystąpienia oraz o zalecanym postępowaniu w czasie trwania 
alarmu. 

Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych: 
�   na bieżąco śledzą komunikaty pojawiające się na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
�  powiadamiają swoich wychowanków o ogłoszeniu bądź odwołaniu alarmu, jego 

obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym postępowaniu 
w czasie trwania alarmu; 

�  pilnują, aby na terenie placówek wychowankowie postępowali zgodnie 
z zaleceniami. 

Sposób zachowania się obywateli w przypadku ogłoszenia alarmu: 
�  stosować się do zaleceń i nakazów organów samorządowych oraz instytucji 

 porządkowych; 
�  starać się nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w dniach  

i w obszarach, gdzie występują stężenia alarmowe; 
�  starać się ograniczyć swoją aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni w dniach 

           i w obszarach, gdzie występują stężenia alarmowe; 
�  w miarę możliwości ograniczyć emisję zanieczyszczeń, poprzez: 

• nie używanie kosiarek spalinowych, 
• ograniczenie spalania węgla w piecach, 
• nie palenie ognisk w ogrodach, 
• nie używanie grilli. 

 
Tryb ogłaszania alarmów 
Określa się dwa poziomy alarmów według następujących kryteriów: 
Poziom I - wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu ; 
Poziom II - wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Dla każdego z tych poziomów określa się odpowiednie ścieżki informowania oraz 
wskazuje się, jakie działania powinny być podejmowane przez społeczeństwo. Ogłaszanie 
alarmu wyższego stopnia nie musi być poprzedzone alarmem niższego stopnia. W związku 
z tym, że stężenie benzo(a)pirenu określane jest w pyle zawieszonym PM10, w celu 
krótkoterminowego obniżenia stężeń benzo(a)pirenu, konieczne jest wprowadzenie 
działań, które spowodują ograniczenie emisji pyłu PM10. W przypadku benzo(a)pirenu 
normowane jest wyłącznie stężenie średnie roczne, nie ma natomiast ustalonej normy dla 
stężenia 24-godzinnego. Obniżenie stężenia średniego rocznego możliwe jest wyłącznie 
poprzez realizację działań powodujących obniżenie stężeń 24-godzinnych. 
W związku z tym wszystkie działania w niniejszym PDK dotyczą redukcji emisji 
powierzchniowej w dniach, w których pojawi się ryzyko przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (stężenie 24-godzinne 50 μg/m3), poziomu 
informowania (stężenie 24-godzinne 200 μg/m3) i poziomu alarmowego pyłu PM10 (300 
μg/m3 – stężenie 24-godzinne). 
Alarm poziomu I. 
Ogłoszenie alarmu poziomu I. 
Warunek wymagany do ogłoszenia alarmu: 

� wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. 
Termin ogłoszenia alarmu: 

� alarm ogłasza się po przekazaniu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska informacji o ryzyku przekroczenia poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu;  

� po uzyskaniu takiej informacji (najwcześniej w danym roku do 20 kwietnia  
i w kolejnych trzech terminach: do 20 czerwca, do 20 września i do 20 listopada) - 
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każde przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu zawieszonego 
PM10 (tzn. wartości 50 μg/m3) oraz poziomu alarmowego (300 μg/m3) skutkuje 
wprowadzeniem działań krótkoterminowych określonych w PDK sporządzonych dla 
pyłu zawieszonego PM10: 

• na obszarze strefy „aglomeracja bydgoska” - Uchwała Nr XLII/701/13 
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2013 
r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 
aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10; 

•  na obszarze strefy „Miasto Toruń” - Uchwała Nr XLII/699/13 Sejmiku 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10; 

• na obszarze strefy „Miasto Włocławek” - Uchwała Nr XLII/700/13 Sejmiku 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 
miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10; 

• na obszarze strefy kujawsko – pomorskiej - Uchwała Nr XXX/537/13 Sejmiku 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie 
określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej  
ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10  
i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. 

Podejmowane środki informacyjne: 
� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji przez 

Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o ryzyku 
wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego do Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego; 

� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji przez 
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia 
poziomu docelowego do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

� informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego bezpośrednio po przekazaniu przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Rodzaj przekazywanych informacji: 
� rodzaj i stopień alarmu; 
� data i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu docelowego oraz 

przyczyny tego stanu; 
� prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych 

zmian; 
� czas trwania albo ryzyka wystąpienia przekroczenia; 
� kontaktowy numer telefonu. 

Wykaz powiadamianych instytucji: 
� Przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: 

• Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 
• Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

� Przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego: 
• Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 



198 
 

Alarm poziomu II. 
Ogłoszenie alarmu poziomu II. 
Warunek wymagany do ogłoszenia alarmu: 

� pomiary stężenia benzo(a)pirenu wykazują przekroczenie poziomu docelowego. 
Termin ogłoszenia alarmu: 

� alarm ogłasza się bezpośrednio po przekazaniu przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o przekroczeniu 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. 

Podejmowane środki informacyjne: 
� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji przez 

Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o obecnej 
i prognozowanej sytuacji przekroczenia poziomu docelowego do Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego; 

� niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji przez 
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o obecnej i prognozowanej sytuacji 
przekroczenia poziomu docelowego do Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego; 

� informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego bezpośrednio po przekazaniu przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o przekroczeniu 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Rodzaj przekazywanych informacji: 
� rodzaj i stopień alarmu; 
� data i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego; 
� przewidywany czas trwania przekroczenia; 
� wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które 
   mają być przez nie podjęte; 
� informacja o obowiązujących zaleceniach; 
� możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo; 
� kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne 
   znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. 

Wykaz powiadamianych instytucji: 
� Przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: 

• Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego; 
• Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

� Przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego: 
• Powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego. 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za niezwłoczne 
powiadomienie Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu 
informacji od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
informacji o ryzyku przekroczenia lub o przekroczeniu poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu. 
 
Skutki realizacji działań krótkoterminowych, zagrożenia i bariery realizacji 
 

Wdrażanie systemu działań krótkoterminowych oraz każdorazowe ogłaszanie alarmów  
i uruchamianie działań może napotkać szereg problemów i ograniczeń. Ocena jakości 
powietrza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazuje, że główną 
przyczyną przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu jest emisja pochodząca  
z indywidualnych źródeł ciepła, a w drugim rzędzie emisja komunikacyjna. 
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Podstawowym ograniczeniem dla wdrażania działań krótkoterminowych jest rodzaj 
emisji powodujący przekroczenia stężeń normatywnych benzo(a)pirenu. W większości 
miejscowości w Województwie Kujawsko-Pomorskim za przekroczenia stężeń 
benzo(a)pirenu odpowiada spalanie paliw stałych (węgla, drewna) w indywidualnych 
źródłach ciepła, które są jedynym, możliwym sposobem dostarczenia energii cieplnej dla 
osób eksploatujących takie źródło ciepła. Nie ma żadnych możliwości prawnych, aby 
osobom, których jedynym źródłem ciepła jest piec węglowy, piec na drewno itp. Zabronić 
jego używania w okresach, w których występuje zła jakość powietrza tym bardziej,  
że przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu występuje głównie w okresie 
zimowym. Spalanie oprócz węgla również odpadów z gospodarstw domowych, co jest 
częstą praktyką, tym częstszą, im gorsza sytuacja finansowa gospodarstw domowych, 
powoduje, że emisja różnorodnych zanieczyszczeń, w tym benzo(a)pirenu jest jeszcze 
większa. 

Tak więc działania krótkoterminowe mogą być skierowane jedynie na bezwzględny 
zakaz spalania odpadów (który jednak obowiązuje cały czas) i jego zintensyfikowaną 
egzekucję oraz na apele skierowane do społeczeństwa z prośbą (ale nie nakazem), aby  
w miarę możliwości stosować w czasie alarmu paliwo lepszej jakości. Jednak  
w warunkach polskich działania te nie będą najprawdopodobniej wystarczająco skuteczne. 
Natomiast szybsza realizacja działań naprawczych z Programów Ochrony Powietrza oraz 
intensywna edukacja ekologiczna społeczeństwa powinna spowodować, że również 
działania krótkoterminowe będą skuteczniejsze. Istotną barierę dla wyboru przez 
mieszkańców niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi obecna, niestabilna polityka 
paliwowa państwa oraz wysokie ceny paliw niskoemisyjnych. Dodatkowo brak w polskim 
prawie mechanizmów umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych 
użytkowania urządzeń grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości 
emisji substancji do powietrza.  

Nie ma żadnych możliwości prawnych, aby osobom, których jedynym źródłem ciepła 
jest piec węglowy, piec na drewno itp. zabronić jego używania w okresach, w których 
występuje zła jakość powietrza. Kolejnym ograniczeniem może być sprzeciw 
społeczeństwa w stosunku do pewnych ograniczeń, nawet jeżeli będą one miały 
uzasadnienie prawne i będą uzasadnione dbałością o to społeczeństwo. Za takie 
ograniczenia „swobód obywatelskich” jest powszechnie uważany: 

� zakaz poruszania się samochodami osobowymi w określonych strefach, 
czy określonych dniach; 

� zakaz palenia w kominkach. 
Z tego względu wdrożenie planu działań krótkoterminowych musi być poprzedzone 

szeroką kampanią informacyjną oraz szeroką edukacją społeczeństwa. 
Edukacja ekologiczna społeczeństwa we wszystkich grupach wiekowych powinna 

być prowadzona w sposób ciągły, przez wiele lat. 
 


