
 

 

 

 

 

 

Powódź – wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach, podczas którego woda 

po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne, powodując zagrożenie 

dla ludności, zwierząt i mienia. Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz 

zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych i długotrwałych opadów deszczu albo                  

z powodu szybkiego topnienia śniegów. 

 

1. Bądź przygotowany na wystąpienie powodzi lub podtopień 
 

 zorientuj się w odpowiedniej komórce organizacyjnej Urzędu Gminy (Miasta) czy mieszkasz 

na terenie zagrożonym powodziami i podtopieniami;  

 nie osiedlaj się na obszarach narażonych na powódź; 

 poznaj i rozróżniaj  stany  zagrożenia  powodziowego  podawane  w  komunikatach  radiowych  

i telewizyjnych  (pogotowie  powodziowe, alarm  powodziowy) oraz znaj zwyczajowo przyjęte 

na terenie gminy sygnały ostrzegania i alarmowania: 

 Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do 

poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi, 

 Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego; 

 dowiedz się na jakich częstotliwościach radiowych nadawane będą komunikaty powodziowe;  

 nie powoduj uszkodzeń urządzeń przeciwpowodziowych: 

 nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, 

 nie uprawiaj gruntów przy wałach w odległości co najmniej 3m od stopy wałów, 

 nie rozkopuj wałów, nie sadź na wałach drzew, nie uszkadzaj umocnień oraz nie kop studni               

i sadzawek w odległości co najmniej 50 m od stopy wałów; 

 jeżeli mieszkasz na terenach, gdzie możliwe jest zalanie wodą: 

 wykonaj ciężką ciągłą izolację ścian fundamentowych, ścian i podłóg piwnic, 

 ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, 

 nie trzymaj cennych rzeczy w piwnicach i przyziemiach, 

 główny wyłącznik prądu, tablice bezpieczników i licznik powinny być zamontowane powyżej 

poziomu osiąganego przez wody powodziowe; 
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 zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku 

przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa, gwoździe); 

 

2. W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym 
 

 zabezpiecz  swój  dom  przed  nadejściem  powodzi  (workami  z  piaskiem lub  innymi  

materiałami, przenieś  swój  dobytek   na  wyższe  kondygnacje oraz  przygotuj  tam  warunki  

do  ewentualnego  bytowania  domowników); 

 omów  z  rodziną  plan  zabezpieczenia  się  przed  powodzią  oraz ustal sposób 

komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być 

rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych 

na terenach nie zagrożonych; 

 zabezpiecz i utrzymuj dla domowników zapasy  (min. na okres 3 dni) żywności, wody, latarki                 

z  zapasowymi  bateriami, przenośne  radio, apteczkę  pierwszej  pomocy; 

 napełnij czystą wodą wanny, zlewy i inne możliwe zbiorniki i naczynia, by zwiększyć zapas 

wody do celów spożywczych i sanitarnych; 

 przygotuj się do ewentualnej ewakuacji planując: 

 kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca,  

 sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny, 

 zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku, 

 usuń z terenu posesji pojazdy i postaw je w bezpieczne miejsce; 

 usuń z najbliższego otoczenia wszystkie środki te, które mogłyby stać się źródłem skażenia - 

pestycydy i wszystkie chemikalia z piwnic, garaży i zabudowań gospodarczych; 

 zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, zapewnij paszę na co najmniej dwie, 

trzy doby i pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować 

swoje życie; 

 włącz radio na częstotliwości radia lokalnego w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu          

i  sposobach postępowania.  Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!; 

 przed nadejściem powodzi wyłącz dopływ energii elektrycznej i zamknij dopływ gazu,                         

a rozdzielcze urządzenia elektryczne i zawory gazowe zabezpiecz folią plastikową lub innymi 

materiałami przed zanieczyszczeniem; 

 w miarę możliwości odeślij dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne w bezpieczne miejsce; 
 



 

 

3. Po sygnale do ewakuacji 
 
Ewakuacja ludności jest jednym ze środków zbiorowej ochrony ludności i ma na celu ochronę życia                    

i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnej dokumentacji,                            

w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. 
 

  W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio 

zagrożonych (także ich zagrożonego mienia) po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia (np. pożaru, 

wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub zagrożonym terenie. 

Ewakuacja może mieć charakter prewencyjny, tzn. być prowadzona z terenów i obiektów,                       

w stosunku do których stwierdzono symptomy zbliżającego się zagrożenia, np. związanego                                

z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna) i w takim 

przypadku mówimy  o ewakuacji doraźnej. 
 

Po  sygnale  do  ewakuacji: 
 

 zastosuj  się  do  poleceń  służb  prowadzących  akcję  ratunkową  i  ewakuację; 

 jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je  z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj,                

że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego 

rejonu; 

 dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu 

kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania; 

 jeśli musisz szybko zdecydować, co zabrać ze sobą, zabierz ze sobą: środki medyczne, 

rzeczy na wypadek zagrożeń (latarka, baterie, radioodbiornik, zestaw pierwszej pomocy, woda 

butelkowana), odzież na zmianę, śpiwór, materac oraz poduszkę dla każdego członka rodziny,                 

a także klucze od domu i samochodu. Pamiętaj o zabraniu telefonu komórkowego i ładowarki; 

 jeśli planujesz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi 

drogami ewakuacyjnymi, które można wybrać i zapoznaj z nimi swoich najbliższych sąsiadów. 

 
4. W czasie powodzi 
 

 słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał 

pewności, że jest to bezpieczne;  

 stosuj się do zaleceń, przekazywanych przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania;  

 nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko. Fala powodziowa                 

o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka;  

 jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia 

wybieraj miejsca bez prądu powodziowego; 



 

 

 w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary. 

Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji; 

 w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj 

trzeźwość umysłu to połowa sukcesu;  

 

Uwaga ! ! ! 

Ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.: 

 Kolor  BIAŁY - potrzeba ewakuacji,  

 Kolor  CZERWONY - potrzeba żywności i wody,  

 Kolor  NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej, 

 
5. Po powodzi 
 

 słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, 

kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne; 

 pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody 

służb sanitarnych i technicznych;  

 w  czasie wchodzenia do zabudowań zachowaj szczególną ostrożność: 

 sprawdź fundamenty, ściany, podłogi, drzwi i okna aby się upewnić, że budynek nie grozi 

zawaleniem, 

 sprawdź czy budynek nie ma pęknięć lub innych widocznych uszkodzeń mogących 

spowodować niebezpieczeństwo, 

 zwróć uwagę na pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe i zalane instalacje elektryczne, 

 zwróć uwagę zalane środki ochrony roślin i inne substancje, które mogą spowodować 

skażenie środowiska; 

 otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Uruchom ogrzewanie budynku; 

 jeśli masz ubezpieczony dom, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi, jeśli to 

możliwe zrób fotografie bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla firmy 

ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś 

niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej, aby nie stracić odszkodowania; 

 nie wolno: 

 włączać napięcia do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie wykonana ocena stanu instalacji          

i urządzeń elektrycznych przez służby energetyczne, 

 włączać samodzielnie dopływu gazu do budynku, dopóki instalacja wraz z urządzeniami nie 

zostanie sprawdzona przez odpowiednie służby techniczne zakładu gazowego; 



 

 

 przeprowadź  dezynfekcję  zalanych  pomieszczeń; 

 zalane pomieszczenia odpompuj stopniowo i tylko, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy 

niż  w zalanej piwnicy 

  wywietrz, wysusz (jeśli jest to możliwe, uruchom ogrzewanie budynku lub skorzystaj                         

z przenośnych urządzeń grzewczych) i odmaluj zalane pomieszczenia;  

  wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi, nie używaj w gospodarstwie 

domowym wód gruntowych mogą być skażone. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności 

dostarczonej przez służby komunalne, gminne, OC lub osoby z nimi współpracujące; 

 Przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem: 
  

 gotuj zawsze wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzonych na surowo, 

a także wodę do mycia zębów, surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa 

traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia, 

 dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfekuj 

i czyść odpowiednimi środkami; 
 

 przed korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawdź całość rur wodociągowych                          

i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków do szamb i zbiorników sanitarnych. 

 


