
Poradnik aktywności
w zakresie bezpieczeństwa

V A D E M E C U M
POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Urząd Miejski w Cieszynie
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Poradnik aktywności
w zakresie bezpieczeństwa

V A D E M E C U M
POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Urząd Miasta WisłaUrząd Miejski w Wiśle



2

PORADNIK AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

!
TELEFONY ALARMOWE 

112 Telefon alarmowy z telefonów komórkowych 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Straż Pożarna 

997 Policja 

993 Pogotowie Ciepłownicze 

994 Pogotowie Wodociągowe 

992 Pogotowie Gazownicze 

991 Pogotowie Energetyczne 

32 20 77 101

32 25 65 601

32 25 52 195

33 47 77 225

33 85 52 425

33 85 78 847

33 85 52 505

33 85 53 405

33 85 53 633

33 85 53 708

985

Urząd Miasta Wisła

OSP Wisła Centrum

OSP Wisła Jawornik

OSP Wisła Malinka

OSP Wisła Czarne

GOPR

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Wisła 
Urząd Miasta Wisła 
43- 460 Wisła, Plac Hoffa 3 
Tel.  33 855 24 25, 33 857 88 47
Fax. 33 855 29 95
e-mail: um@wisla.pl ; so@um.wisla.pl
www.wisla.pl

2

PORADNIK AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

!
TELEFONY ALARMOWE 

112 Telefon alarmowy z telefonów komórkowych 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Straż Pożarna 

997 Policja 

993 Pogotowie Ciepłownicze 

994 Pogotowie Wodociągowe 

992 Pogotowie Gazownicze 

991 Pogotowie Energetyczne 

32 20 77 101

32 25 65 601

32 25 52 195

33 47 77 225

33 85 52 425

33 85 78 847

33 85 52 505

33 85 53 405

33 85 53 633

33 85 53 708

985

Urząd Miejski w Wiśle

OSP Wisła Centrum

OSP Wisła Jawornik

OSP Wisła Malinka

OSP Wisła Czarne

GOPR

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Urząd Miejski w Wiśle 
43- 460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3 
Tel.  33 855 24 25, 33 857 88 47
Fax. 33 855 29 95
e-mail: um@wisla.pl ; so@um.wisla.pl
www.wisla.pl



Zagrożenia biologiczne i chemiczne ................................4
Wypadki radiologiczne ...................................................5
Terroryzm .......................................................................6
Powódź  ..........................................................................8
Pożar  ..............................................................................9
Katastrofy drogowe .......................................................11
Katastrofy budowlane ...................................................11
Burze ............................................................................12
Wichury i huragany ...................................................... 13
Upały ............................................................................14
Użądlenia .....................................................................15
Mrozy i zamiecie śnieżne .............................................16
Zagrożenia na górskich szlakach ...................................17
Czad ..............................................................................18
Barszcz Sosnowskiego ...................................................20
Zanieczyszczenia powietrza ...........................................21
Schrony i ukrycia ...........................................................22
Ewakuacja .................................................................... 22
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych ...........23
Algorytm postępowania ratowniczego (a,b,c) ................26
Algorytm zgłoszeniowy zdarzenia ................................. 27
Lista potrzebnych rzeczy na czas zagrożenia .................. 27

3



życia mieszkańców. Przez teren powiatu cieszyńskiego przebiegają drogi krajowe i droga 
ekspresowa S52 oraz trasy kolejowe, co potencjalnie wiąże się z możliwością powstania 
zagrożeń wskutek przewozu materiałów niebezpiecznych.
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W miarę możliwości całą zawartość umieścić w worku plastikowym,  
zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem;



Jeśli zachodzi taka potrzeba posłuż się sygnałami alarmowymi, dzięki którym skutecznie







jeśli w zdarzeniu drogowym nie było osób poszkodowanych, usuń z jezdni uszkodzone pojazdy, 
aby nie były przyczyną kolejnych wypadków,













w 



Czad
Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może 
być również produktem spalania gazu ziemnego.

Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:
• wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
• niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
• niesprawne przewody kominowe w budynków;
• niedrożna wentylacja pomieszczeń;
• pożary.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, 

powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Jak uniknąć zagrożenia:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich sys-

tematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza;
• użytkować sprawne technicznie urządzenia (piecyki, kuchenki, termy gazowe), zgodnie z instrukcją 

producenta;
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych;
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomiesz-

czeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź 

kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnia-
nego otworu lub kratki;

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w 
termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
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• zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w wymienionych pomieszczeniach, w któ-
rych odbywa się proces spalania;

• w wypadku zauważenia objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, które mogą być 
wynikiem zatrucia czadem natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Objawy zatrucia:
Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia kar-
boksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

• ból głowy;
• zaburzenia koncentracji;
• zawroty głowy;
• osłabienie;
• wymioty;
• konwulsje, drgawki;
• utrata przytomności;
• śpiączka;
• zaburzenia tętna;
• zwolniony oddech.

Jak postępować przy zatruciu czadem:
1. Osobę, u której podejrzewa się zatrucie tlenkiem węgla, należy jak najszybciej wynieść z miejsca, w 

którym ulatniał się czad. Akcję może przeprowadzić także Państwowa Straż Pożarna, która dysponuje 
odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe.

2. Należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia.
3. Natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe (pomoc lekarska jest konieczna!).
4. Jeśli jest taka możliwość, jak najszybciej podać tlen osobie, która zatruła się czadem.
5. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy niezwłocznie zastosować 

sztuczne oddychanie metodą usta-usta, aparatem AMBU oraz wykonać masaż serca.
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Barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskie-
go – gatunek rośliny 
zielnej z rodziny sele-
rowatych. Pochodzi z 
rejonu Kaukazu, skąd 
został przeniesiony do 
środkowo – wschod-
niej części Europy, 
gdzie stał się rośliną 
inwazyjną i rozprze-
strzenił na rozległych 
obszarach. Barszcz 
Sosnowskiego został 
sprowadzony ze Związ-
ku Radzieckiego na 
początku lat 50. Jego 
bardzo szybki wzrost 
i wysoka zawartość 
substancji odżywczych 
sprawiły, że radzieccy 
uczeni uznali go za do-
skonałą roślinę upraw-

ną nadającą się na paszę i kiszonki dla bydła. Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, 
głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia, uprawy były porzucane. Gatunek okazał się przybyszem bardzo 
kłopotliwym, gdyż w szybkim tempie zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie. Jest to agresywna roślina in-
wazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Wypiera rodzime gatunki, błyskawicznie się rozsiewa, jest bardzo 
trudna do wyplenienia, tworzy trwałe banki nasion w glebie. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego 
i ogranicza dostępność terenu. Roślina doskonale nadaje się też dla pszczół, była więc sprowadzana do PGR-ów 
i rozsiewana na własną rękę. Trudno dziś dojść do tego, dlaczego udało im się pominąć tak ,,drobny szczegół” 
jak fakt, że barszcz Sosnowskiego jest niezwykle niebezpieczny dla człowieka. Jedna z teorii głosi, że na swoich 
pierwotnych stanowiskach czyli nad strumieniami na Kaukazie barszcz Sosnowskiego nie miał aż tak niebez-
piecznych właściwości.

Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania  
i sprzedaży na terenie Polski.

Jak wygląda barszcz Barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego należy do rodziny baldaszkowatych albo inaczej selerowatych. To ta sama rodzina, 
w której jest m.in. marchew, pietruszka czy koper. I właśnie koper może nam ułatwić rozpoznanie barszczu 
Sosnowskiego. Wygląda on bowiem jak gigantyczny koper z charakterystycznymi kwiatami zebranymi w po-
tężny balach. Osiąga od 1 do 4 m wysokości przy średnicy do 10 cm. Jest głęboko podłużnie bruzdowana, 
zwłaszcza w górnej części, wewnątrz pusta, rzadko owłosiona (mocniej owłosione są ogonki liściowe). U góry 
zielona, ku dołowi zwykle pokryta purpurowymi plamkami.
Liście- podzielone są pierzasto, co wyraźnie odróżnia barszcz Sosnowskiego od innych dużych roślin takich 
jak na przykład łopian. Mogą mieć średnicę 1,5 metra. Łodyga jest w środku pusta. Zdarzało się, że dzieci 
bawiły się używając jej jako lunety. To bardzo zły pomysł kończący się poważnymi oparzeniami rąk i twarzy.
Kwiaty- Barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi wykształcają po kilka – kilkanaście kwiatostanów. Ogromne 
wielkopromieniowe baldachy, złożone są na ogół z kilkudziesięciu baldachów, a wyglądem przypominają 
parasol. Białe kwiaty wydzielają charakterystyczny zapach kumaryny.
Owoce- Kaukaskie barszcze wytwarzają owoce postaci rozłupni. Rozpadają się one w chwili dojrzenia na 
dwie części.
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Klasa wskaźnika jakości powietrza PM10 [µg/m³] O3 [µg/m³]
Bardzo dobry 0-20 0-30

Dobry 21-60 31-70
Umiarkowany 61-100 71-120
Dostateczny 101-140 121-160

Zły 141-200 161-240
Bardzo zły >200 >240

Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz nara-
żenia wrażliwych grup społeczeństwa:

Kategoria Informacja zdrowotna

Bardzo dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, 
warunki idealne na aktywności na zewnątrz

Dobry
Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne 

zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko, warunki bardzo dobre na aktywności na 
zewnątrz

Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagroże-
nie dla osób narażonych na ryzyko, warunki dobre na aktywności na zewnątrz

Dostateczny

Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób 
narażonych na ryzyko które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny 
ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak 

kaszel lub podrażnione gardło

Zły Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz, 
pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz

Bardzo zły
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie 
unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, 

wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane

Wyróżnia się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

Kolor oznaczenia Poziom Rodzaj informacji
I poziom Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia
II poziom Ostrzeżenie
III poziom Alarm smogowy

Indeks jakości powietrza został wyrażony w 6  kategoriach i przypisanych im kolorach. Poniższa tabelka ilustru-
je przedziały stężeń na przykładzie pyłu zawieszonego PM10 i ozonu oraz klasę wskaźnika jakości powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza

Jak działa barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebezpiecz-
nych roślin, jakie żyją w Polsce. Właśnie w tych dniach, kiedy jest gorąco, a czasami też wilgotno, staje się tak 
niebezpieczny, że nawet przejście koło niego może wywołać poważne rany. To jedna z najsilniej toksycznych 
roślin w Polsce. W jego soku występuje szereg związków, jednak tymi, które stwarzają poważne zagrożenie 
dla człowieka są furanokumaryny.

Co zrobić w razie poparzenia barszczem Sosnowskiego?
Przede wszystkim, nawet w razie podejrzenia kontaktu z barszczem Sosnowskiego, trzeba zmyć skórę bardzo 
dużą ilością letniej wody z mydłem. Koniecznie unikać słońca przez nie mniej niż 48 godzin. To bardzo ważne, 
bo promieniowanie słoneczne przyspiesza i intensyfikuje proces łączenia się furanokumaryn z ludzkim DNA. 
Jeśli pojawią  się objawy oparzeń trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza! Dotyczy to wszystkich, bo rany 
mogą być głębokie i źle się goić. Co więcej szczególnie zagrożone są dzieci i osoby cierpiące na przewlekłe 
choroby. U nich oparzenia barszczem Sosnowskiego mogą stać się nawet przyczyną śmierci.
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Grupami ludności najbardziej narażonymi na ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych wynika-
jących z zanieczyszczenia powietrza są:

• dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, a także kobiety w ciąży (organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i 
ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na pojawienie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie 
rozwoju najbardziej rozwija się odporność i system oddechowy),  

• osoby starsze i w podeszłym wieku (wrażliwość osobnicza w tej grupie wynika z ogólnego osłabienia orga-
nizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościo-
wego),

• osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (szczególnie narażone na szkodliwe działanie 
pyłu przy przy odpowiednich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, w szcze-
gólności osoby chore na astmę),

• 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 może zainicjować proces nowotworowy w wyniku wnika-
nia substancji toksycznych niesionych na pyle PM10),

• osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń (długotrwała ekspozycja w powietrzu 
pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia, co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie 
poprzez wnikanie do układu oddechowego, krwionośnego).

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności:
• ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na 

podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
• stosowanie się do zaleceń lekarskich,
• unikanie przewietrzania pomieszczeń.
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RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń

i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz 96)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na

terenie................................................
około godz. ....... min. .........

może nastąpić skażenie
.......................................................

(podać rodzaj skażenia)
w kierunku.......................................

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................
(podać rodzaj skażenia)

dla..................................

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................
(podać rodzaj zakażenia)
dla..................................

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................

(podać rodzaj klęski)
dla..................................

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

Uprzedzenie
o klęskach

żywiołowych 
i zagrożeniu
środowiska

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców..................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Ogłoszenie alarmu

Odwołanie alarmu

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
................................dla.............................

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
................................dla.............................

Znak żółty
w kształcie trójkąta

lub
w uzasadnionych

przypadkach innej 
figury

geometrycznej

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał
alarmowy

Lp. Rodzaj alarmu

1

2

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu

akustyczny
 system 

alarmowy

akustyczny
 system 

alarmowy
środki masowego przekazu środki masowego przekazu

Lp.

1

2

3

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń

i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz 96)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na

terenie................................................
około godz. ....... min. .........

może nastąpić skażenie
.......................................................

(podać rodzaj skażenia)
w kierunku.......................................

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................
(podać rodzaj skażenia)

dla..................................

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................
(podać rodzaj zakażenia)
dla..................................

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.....................................

(podać rodzaj klęski)
dla..................................

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

Uprzedzenie
o klęskach

żywiołowych 
i zagrożeniu
środowiska

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców..................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Ogłoszenie alarmu

Odwołanie alarmu

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
................................dla.............................

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
................................dla.............................

Znak żółty
w kształcie trójkąta

lub
w uzasadnionych

przypadkach innej 
figury

geometrycznej

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał
alarmowy

Lp. Rodzaj alarmu

1

2

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu

akustyczny
 system 

alarmowy

akustyczny
 system 

alarmowy
środki masowego przekazu środki masowego przekazu

Lp.

1

2

3
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