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ZARZĄDZENIE NR 26/2011
STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ 
kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej ((Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 
171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 
120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, 
poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr 240 poz. 1601, z 2011 r. Nr 22 poz. 114), § 
3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 
wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, 
zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa – 
Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia ewakuacji w przypadku, gdy ewakuację 
I stopnia zarzadzi organ kierujący akcją ratunkową zarządza się, co następuje: 

§ 1. W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zagrożenia ewakuację I stopnia realizuje się 
natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, 
zwierzat i mienia z obszarów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. 

§ 2. Wprowadza się wytyczne w sprawie prowadzenia ewakuacji w przypadku, gdy ewakuację I stopnia 
zarządzi organ kierujący akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Wprowadza się wytyczne w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji II stopnia 
stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Zobowiązuje się kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Szefów Obrony Cywilnej Miast 
i Gmin do realizacji zadań określonych w wytycznych do zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Szefom Obrony Cywilnej Miast i Gmin w powiecie rawskim. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Starosta Rawski Szef Obrony Cywilnej Powiatu 

Józef Matysiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2011

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 20 lipca 2011 r.

Wytyczne Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia ewakuacji w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją 
ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia 

§ 1. Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia 
i niezwłocznego przemieszczenia ludności, zwierząt i mienia sprawuje na terenie miasta/gminy Burmistrz/Wójt - 
przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

§ 2. Celem działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest koordynacja oraz planowanie wsparcia 
działania burmistrzów i wójtów, a także współdziałanie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

§ 3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego uruchamiany jest alarmowo w trybie natychmiastowym przez 
Przewodniczącego Zespołu - Burmistrza/Wójta lub na wniosek członka zespołu. 

§ 4. Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wyznaczają zastępców na wypadek 
nieobecności. 

§ 5. Na czas prowadzenia ewakuacji I stopnia miejscem pracy Zespołu jest siedziba Urzędu Miasta/Gminy lub 
inne miejsce wskazane przez Przewodniczącego Zespołu, które czuwa nad sprawnym obiegiem informacji oraz 
powiadamia członków ZZK o zaistniałym zdarzeniu i nadzwyczajnym posiedzeniu Zespołu. 

§ 6. Ewakuację należy prowadzić w granicach gminy do rejonów bezpiecznych, a jednocześnie położonych 
możliwie najbliżej miejsca zamieszkania. 

§ 7. W sytuacji konieczności rozmieszczenia ludności poza granicami danej gminy lub miasta Burmistrz/Wójt 
dokonuje uzgodnień pomiędzy właściwymi organami władzy jednostek administracyjnych. 

§ 8. Powiadomienie ludności o ewakuacji odbywa się poprzez przekazanie bezpośrednich informacji przez 
kierowników zakładów pracy, sołtysów, wójtów, burmistrzów oraz przy pomocy komunikatów z radiowozów 
policyjnych i regionalnych rozgłośni radiowych, a także syren alarmowych. 

§ 9. Kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Przewodniczącego ZZK 
przedstawiając ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach, podając w szczególności: 

1)rejony, tereny, obiekty lub zespoły budynków dla których zarządzono ewakuację; 

2)rodzaj zagrożeń, który był czynnikiem determinującym ogłoszenia ewakuacji; 

3)liczbę ewakuowanej ludności oraz miejsce do którego dokonano ewakuacji. 

§ 10. Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie informuje o zaistniałym 
zdarzeniu Przewodniczącego PZZK oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedstawiając swoją 
ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. 

§ 11. W przypadku gdy stan klęski żywiołowej wystąpił na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzących 
w skład powiatu akcją kieruje Starosta przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 
Starosta Rawski Szef Obrony Cywilnej Powiatu 

Józef Matysiak
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2011

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 20 lipca 2011 r.

Wytyczne Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 
z dnia 20 lipca 2011 r. 

w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji II stopnia 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ((Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 

171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 

120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, 

poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr 240 poz. 1601, z 2011 r. Nr 22 poz. 114), § 

3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 

wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, 

zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa – 

Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji II stopnia, ustalam, co 

następuje: 

§ 1. Ilekroć w wytycznych jest mowa o „planach ewakuacji”, należy przez to rozumieć odpowiednio 
powiatowy i gminne plany ewakuacji lub przyjęcia ludności, zwierząt i mienia II stopnia. 

§ 2. Plany ewakuacji opracowuje się w celu ujednolicenia przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych 
związanych z przemieszczeniem ludności, zwierząt i mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc 
bezpiecznych. 

§ 3. Plany ewakuacji opracowuje się dla ewakuacji II stopnia. 

§ 4. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia wyróżnia się ewakuację I, II i III 
stopnia: 

1)ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, 
w których wystąpiło nagle, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza sferą zagrożenia. Realizuje się ją 
natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Organizuje się ją na polecenie Wójta, 
Burmistrza, Starosty. Ewakuację I stopnia może także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie 
objętym akcją. Można ją realizować w oparciu o dokumentację przygotowaną dla ewakuacji II stopnia; 

2)ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt 
mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów 
przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia 
w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego 
zagrożenia. Organizuje się ja na polecenia Wójta, Burmistrza, Starosty; 

3)ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia podczas 
podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny. W przypadku ewakuacji III stopnia decyzję o jej przeprowadzenie podejmują terenowe 
organy obrony cywilnej lub organy wojskowe (w strefie bezpośrednich działań wojennych), we współdziałaniu 
z właściwymi organami obrony cywilnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. 



Id: UDDOU-AZSRD-GGYFY-MBAIN-OPMEZ. Przyjety Strona 2

o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r., Nr 156 poz. 1301 z późn. zm.). 

§ 5. Plany ewakuacji II stopnia na terenie powiatu rawskiego wykonują organy obrony cywilnej wszystkich 
szczebli odpowiedzialne za ochronę ludności na administrowanym terenie. Plany te powinny zawierać potrzeby 
w zakresie ewakuacji, a także możliwości w zakresie przyjęcia ludności. Możliwości w zakresie przyjęcia ludności 
powinny uwzględniać potrzeby ewakuacji własnej ludności oraz zagrożonej ludności sąsiednich powiatów. 
W przypadku ewakuacji ludności poza teren własnego powiatu organy obrony cywilnej zobowiązane są podpisać 
stosowne porozumienia. 

§ 6. Plan ewakuacji II stopnia (a także niektóre przedsięwzięcia ewakuacji I stopnia) wykonuje się jako element 
składowy Planu Zarządzania Kryzysowego. 

§ 7. Plany OC stanowią aneks funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego. 

§ 8. Za opracowanie planu ewakuacji powiatu rawskiego czyni się odpowiedzialnym Kierownika Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

§ 9. Za opracowanie planów ewakuacji miast/ gmin odpowiedzialni są burmistrzowie i wójtowie. 

§ 10. Ewakuacja zwierząt na szczeblu powiatu prowadzona będzie pod nadzorem Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 

§ 11. W ramach procesu planowania ewakuacji II stopnia należy uwzględnić proces samoewakuacji ludności 
prowadzonej w oparciu o własne środki transportowe i zakwaterowanie, w tym kwestię ewakuacji do sąsiednich 
gmin (jeśli taka sytuacja występuje). 

§ 12. W ramach planowania ewakuacji należy określić: 

1)rejony objęte ewakuacją, trasy i docelowe miejsca przeznaczenia; 

2)koncepcję i sposób prowadzenia ewakuacji; 

3)skalę ewakuacji, w tym: 

a) wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych, 

b) wykorzystanie miejsc czasowego pobytu ludności ewakuowanej; 

4)szczegółowe wykazy elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i sposobu realizacji zadań przez obsady 
osobowe tych elementów; 

5)siły i środki możliwe do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym zestawienia planowanych środków 
transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu oraz źródła pozyskiwania materiałów i środków 
logistycznych, a także tryb ich pozyskiwania; 

6)organizację łączności i kierowanie ruchem; 

7)sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego zaopatrzenia; 

8)sposób powrotu osób oraz mienia do miejsc stałego zamieszkania lub innej lokalizacji po ustaniu zagrożenia; 

9)sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia; 

10)zakres współdziałania z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji 
rządowej, organami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi, itp.; 

11)rolę i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w procesie ewakuacji; 

12)inne dane według potrzeb. 

§ 13. Powiatowy plan ewakuacji II stopnia opracowuje Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, 
a zatwierdza Szef Obrony Cywilnej Powiatu Rawskiego – Starosta Rawski. Plan podlega uzgodnieniu z Szefem 
Obrony Cywilnej Województwa- Wojewodą Łódzkim ora z innymi podmiotami biorącymi udział w procesie 
ewakuacji. 

§ 14. Gminny plan ewakuacji II stopnia opracowuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a zatwierdza Szef Obrony Cywilnej Miasta/Gminy – Burmistrz/Wójt. 
Plan podlega uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Rawskim oraz z innymi podmiotami 
biorącymi udział w procesie ewakuacji. 



Id: UDDOU-AZSRD-GGYFY-MBAIN-OPMEZ. Przyjety Strona 3

§ 15. Analizę oraz aplikacyjne sprawdzenie procedur zawartych w planach dla wybranego obszaru (rejonu) 
przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

§ 16. Terminy opracowania i uzgodnienia: 

1)gminnych planów ewakuacji II stopnia – do końca grudnia 2011 r.; 

2)powiatowego planu ewakuacji II – do końca lutego 2012 r. 

§ 17. Plany ewakuacji II stopnia opracowuje się w dwóch egzemplarzach i stanowią dokument jawny. 

§ 18. Dokumentację planistyczną wykonuje się w formie graficznej i opisowej. 

§ 19. Szczegółowe zasady planowania, organizacji i przebiegu procesu ewakuacji oraz obowiązującej 
dokumentacji w tym zakresie określa „Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na 
wypadek masowego zagrożenia” (załącznik płytka CD). 

§ 20. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 
Starosta Rawski Szef Obrony Cywilnej Powiatu 

Józef Matysiak


