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PORADNIK - POWÓDŹ 

Powódź jest jednym z najczęściej występujących naturalnych zagrożeń. 

Spowodowana może być intensywnymi opadami deszczu, gwałtownym topnieniem śniegu                 

i zlodzeniem rzek, silnym wiatrem na wybrzeżu od morza w kierunku lądu lub awarią budowli 

przeciwpowodziowych.  Nie istnieje skuteczna metoda uniknięcia powodzi, ale można 

ograniczyć ryzyko jej wystąpienia.  

Najczęściej występującymi powodziami są powodzie opadowe. Jako najbardziej 

zagrożone jej wystąpieniem są tereny pięciu województw południowych: małopolskie, 

podkarpackie, śląskie, opolskie i dolnośląskie.  

W celu ochrony ludności i mienia przed skutkami powodzi oraz przygotowania jej na 

nadchodzące zagrożenie, wydawane są komunikaty o ogłoszeniu POGOTOWIA 

PRZECIWPOWODZIOWEGO lub, w przypadku eskalacji zagrożenia, ALARMU 

POWODZIOWEGO.  Komunikaty o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego lub 

alarmu powodziowego podawane są do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, radiu, 

miejscowej telewizji, na stronie internetowej urzędu gminy, powiatu lub województwa. 

     

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych porad i informacji jak sobie radzić przed 

oraz w razie jej wystąpienia - po powodzi. 

 

DZIAŁANIA PRZED POWODZIĄ 

 

WIEDZA O ZAGROŻENIU 

Pierwszą czynnością jest ustalenie ewentualnego zagrożenia powodziowego dla terenu 

zamieszkania. Bardzo pomocna w przygotowaniu się do powodzi jest informacja na temat 

możliwej głębokości wody w danym miejscu. Źródłem takich informacji mogą być gminne 

zespoły zarządzania kryzysowego lub doświadczenia rodziny i osób mieszkających                        

w pobliżu. 

 

POLISY UBEZPIECZENIOWE 

Mieszkając na terenie zagrożonym zalaniem, należy zadbać o odpowiednią polisę 

ubezpieczeniową, uwzględniającą w zależności od potrzeb ubezpieczenie nieruchomości                    

i mienia. 

 

INFORMACJA NA TEMAT EWAKUACJI ORAZ STOSOWANYCH SYSTEMÓW 

OSTRZEGANIA 
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Zanim nadejdzie powódź konieczne jest zapoznanie się ze sposobami alarmowania, które 

będą zastosowane podczas powodzi np. syreny alarmowe, dzwony kościelne czy 

komunikaty radiowe. 

 

POSIADANIE SPRAWNEGO SYSTEMU ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH  

W celu uniknięcia podtopienia terenu na skutek wystąpienia intensywnych opadów deszczu, 

niezbędne jest utrzymywanie sprawnego systemu odprowadzania wód z dachu oraz 

ukształtowanie terenu wokół domu w sposób umożliwiający odpływ wód deszczowych z 

okolic budynku.  

 

REGULARNE UDRAŻNIANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH  

Niedrożność rowów odwadniających także może być przyczyną podtopień. Konieczne jest 

ich regularne odmulanie, wykaszanie oraz oczyszczanie ze śmieci i gałęzi.  

 

ZABEZPIECZENIE BUDYNKU  

Jest wiele sposobów, które mogą być stosowane w celu ograniczenia zniszczeń w trakcie 

powodzi. W sytuacji, gdy na terenie mogą występować jedynie małe głębokości zalewu, 

można wokół domu wybudować niski murek chroniący go przed przedostaniem się wody. 

Aby zabezpieczyć budynek przed wlaniem się wody do wnętrza, wskazane jest 

przygotowanie na czas powodzi osłon na drzwi i okna piwnic. W przypadku spodziewanych 

większych głębokości zalewu, niezbędne jest umożliwienie swobodnego przepływu wody 

przez dom. W takim wypadku należy zabezpieczyć zagrożone pomieszczenia poprzez 

zastosowanie materiałów wodoodpornych i nie umieszczanie w nich m.in. pieców 

centralnego ogrzewania. Przy urządzaniu domu można zwrócić uwagę na to, żeby cenne 

przedmioty znajdowały się powyżej wód powodziowych. Konieczną czynnością jest 

zabezpieczenia budynku przed zalaniem ściekami z kanalizacji poprzez montaż zasuw lub 

zaworów zwrotnych.  

Dlatego też należy pamiętać aby: 

W DOMU: 

– mieć włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów                    

o zagrożeniu i sposobach postępowania,  

– przenieść miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,  

– przygotować w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również akty 

urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu                   

i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,  
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– w miarę możliwości – odesłać dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do 

znajomych czy rodziny,  

– nauczyć najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,  

– zgromadzić w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę       

i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne,  

– dbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,  

– jeśli posiada się sprzęt pływający - utrzymywać go w sprawności (pontony, łodzie itp.)                   

i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia,  

– pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,  

– zabezpieczyć budynek.  

 

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM: 

– przygotować się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, 

przygotować worki z piaskiem,  

– paszę dla zwierząt przenieść w niezagrożone zalaniem miejsce,  

– przygotować zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiać z sąsiadami o wzajemnej 

pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji,  

– rozważyć ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Jest ona 

zawsze dużo trudniejsza niż ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający będący                           

w dyspozycji straży pożarnej czy wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych 

zwierząt,  

– pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,  

– zabezpieczyć substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, 

lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,  

– zabezpieczyć zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi,  

– zabezpieczyć budynki.  

 

DZIAŁANIA PO POWODZI 

 

W razie wystąpienia powodzi należy: 

– słuchać komunikatów radiowych i telewizyjnych, nie wracać do domu, dopóki władze nie 

ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, 

usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady,  



4 | S t r o n a  
 

– jak najdłużej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych, sprawdzić fundamenty domu 

czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem,                    

a w przypadku wątpliwości zgłosić to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do 

ubezpieczyciela,  

–  sprawdzić instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy,  

– jeżeli twój majątek był ubezpieczony, skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem                     

i dowiedzieć się, jakie działania trzeba podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Szybkie 

zgłoszenie pozwoli zaplanować likwidację szkód, 

–  jeśli to możliwe, włączyć się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi,  

– zalane pomieszczenia zdezynfekować, wywietrzyć, wysuszyć i odmalować (szczególnie 

jeśli przechowywana jest w nich żywność, przygotowywane są posiłki lub jeżeli przebywają     

w nich dzieci). Meble odsunąć od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od 

podłogi,  

– wyrzucić całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych 

używać tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody 

pitnej.  
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