
WYTYCZNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU

z dnia  . . . .  czerwca 2008 r.

w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 
zagrożenia

W związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz na 
podstawie § 2 pkt 7 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), ustala się co następuje:

1. W celu realizacji zadań ewakuacji III stopnia;

1. szefowie obrony cywilnej województw określą:

1) w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego rejony, z których 
planuje się przeprowadzić ewakuację ludności województwa oraz rejony, do 
których nastąpi jej przemieszczenie;

2) szefom obrony cywilnej powiatów rejony, z których planuje się prowadzić 
ewakuację ludności powiatu oraz rejony, do których nastąpi jej przemieszczenie;

2. szefowie obrony cywilnej powiatów określą:

1) szefom obrony cywilnej gmin rejony, z których planuje się prowadzić ewakuację 
ludności gmin oraz rejony, do których nastąpi jej przemieszczenie.

2. Szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin określą zakres oraz sposób 
organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację ludności I stopnia zarządzi inny organ 
kierujący akcję ratunkową.

3. W procesie planowania ewakuacji należy określić:

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

2) skalę ewakuacji, w tym,

1) wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych,

2) wykorzystanie miejsc czasowego pobytu ludności ewakuowanej,

3) szczegółowe wykazy i sposób realizacji zadań realizowanych w wyznaczonych punktach 
przez poszczególne zespoły,

4) określenie sił i środków możliwych do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym 
zestawienia planowanych środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu 
oraz źródła pozyskiwania materiałów i środków logistycznych oraz tryb ich pozyskiwania,

5) opracowanie koncepcji ewakuacji,

6) organizacja łączności i kierowania 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) płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi organami wojskowymi, Policji oraz Straży 
Granicznej,

10)rola i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w procesie ewakuacji, 

11)sposób zabezpieczenia i ochrony opuszczonych rejonów,

12) inne dane według potrzeb.



4. Dokumentację planistyczną należy wykonać w formie graficznej i opisowej.

5. Ewakuowaną ludność należy wyposażyć w karty ewidencji oraz karty ewakuacji.

6. W procesie planowania i organizowania ewakuacji należy również rozważyć:

1) kolejność ewakuacji np. dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne itp.

2) możliwość ograniczenia zabieranego bagażu do 50 kg na osobę (nie dotyczy przypadków 
samoewakuacji),

3) porę roku oraz prognozy pogody,

7. Dla zapewnienia sprawnego i skutecznego przebiegu ewakuacji (przyjęcia) ludności i jej 
sprawnej koordynacji, konieczne jest przygotowanie planów ewakuacji (przyjęcia) ludności 
jako elementu planów reagowania kryzysowego (ewakuacja II stopnia) oraz planów obrony 
cywilnej (ewakuacja III stopnia) dla wszystkich szczebli administracji publicznej.

8. W rejonach objętych ewakuacją, na trasach ewakuacji oraz w docelowym miejscu 
przemieszczenia należy zorganizować:

a) zespoły ewidencyjno – informacyjne (ZEI),

b) punkty zbiórki osób ewakuowanych (PZb),

c) punkty załadowcze na środki transportu (PZ),

d) zespoły pomocy medycznej (ZPM),

e) zespoły pomocy logistycznej,  w tym pomocy technicznej (ZPL),

f) punkty wyładowcze (PW),

g) punkty rozdzielcze (PR).

9. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
1) instrukcja w sprawie zasad ewakuacji masowej ludności, 

zwierząt i mienia.
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