
 
 

 

 

 

Bydgoszcz  2022 



2 
 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

 

                        Str. 

1. Dane kontaktowe WBZK i WCZK.        3 

2. Kategorie zagrożeń wg. załącznika nr 5 do ustawy Prawo atomowe.   4 

3. Schemat blokowy pokazujący powiązania między komórkami organizacyjnymi.  6 

4. Dane kontaktowe Wojewody i Wicewojewodów.                 7 

5. Dane kontaktowe organów i służb zaangażowanych w realizację planu.   8 

6. Siatka Bezpieczeństwa, Procedura postępowania przy zdarzeniu radiacyjnym.       10 

7. Zespół przedsięwzięć na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.         14 

8. Analiza zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego.  20 

9. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania.    27 

10. System alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach oraz powiadamianie ludności. 37 

11. Organizacja systemu łączności i alarmowania w województwie.   41 

12. Organizacja ratownictwa i pomocy medycznej.     44 

13. Narzędzia wykorzystane do oceny zagrożenia i prognozowania skutków.  50 

14. Ćwiczenia w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne.    51 

15. Wykaz dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego.  51 

16. Spis rysunków i schematów umieszczonych w planie.    52 

17. Załączniki funkcjonalne.        53 

- Załącznik nr 1 - Wykaz danych do Planu Postępowania Awaryjnego.             53 

- Załącznik nr 2 - Procedura dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.                56

        

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Dane kontaktowe Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.  

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 1d oraz art. 86e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada  

2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941z późn. zm.) oraz § 3 ust.  

1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.  

1086) w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, 

opracowano „Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń 

Radiacyjnych”. Data sporządzenia planu: 10 października 2022 r. 

 

Dane podstawowe: 

-  Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 3 

85-950 Bydgoszcz 

tel. 52 349 7720 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 3 

85-950 Bydgoszcz 

Tel. 52 349 7390 

Fax. 52 349 7392 

Sekretariat WBZK 

wbzk_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Stanowisko Dyżurnego WCZK 

kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl  

 

tel. 52 349 7777 ; 52 587 2777 

kom. 697 218 697 

tel. 987 

(z terenu woj. kuj-pom)  

fax. 52 349 7238 ; 52 349 7392 ; 52 349 7656 

 

Dyrektor WBZK  

tel. 52 349 7390 ; fax. 52 349 7392 kom. 787 099 19 

rrewolinski@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Z-ca Dyrektora 

tel. 52 349 7386 ; kom. 608 396 951 

lkubera@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Kierownik WCZK 

tel. 52 349 7775 ; kom. 601 637 129 

adyndesz@bydgoszcz.uw.gov.pl 

mailto:adyndesz@bydgoszcz.uw.gov.pl
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2. Kategorie zagrożeń wg. załącznika nr 5 do ustawy Prawo atomowe. 

 

 

  Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie jest prowadzona 

działalność mogąca powodować narażenie zakwalifikowane do I, II kategorii 

zagrożeń, określonych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – 

Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

 

 Działalność jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego zakwalifikowana została do III kategorii 

zagrożeń, określonej w cyt. załączniku do ustawy, wymienionych w punktach: 

- pkt 4) produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze; 

- pkt 5) zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom  

i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań 

naukowych oraz zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie 

produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych i wyposażenia 

wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002  

i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG  

i 93/42/EWG, a także produktów wymienionych w załączniku XVI do tego 

rozporządzenia, oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia 

wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 

2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia 

dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE; 

- pkt 6) stosowanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, 

substancji promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń 

zawierających źródła promieniotwórcze na terenie jednostki organizacyjnej  

w pracowni izotopowej i poza tą pracownią oraz przechowywanie materiałów 

jądrowych, materiałów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych oraz 

odpadów promieniotwórczych na terenie jednostki organizacyjnej; 

- pkt 7) stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie 

jednostki organizacyjnej w pracowni rentgenowskiej lub pracowni akceleratorowej 

oraz poza pracownią; 

- pkt 8) uruchamianie pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania 

jonizującego. 

 

 Na terenie województwa może wystąpić także narażenie zakwalifikowane  

do kat. IV: 

- pkt 1) stosowanie i przechowywanie materiałów jądrowych, materiałów 

promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych w terenie; 
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- pkt 2) transport materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych,  

źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego; 

- pkt 3) instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze 

oraz obrót tymi urządzeniami; 

- pkt 4) uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;  

- pkt 5) obrót materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi, źródłami 

promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym oraz obrót wyrobami 

powszechnego użytku, wyrobami medycznymi i wyposażeniem wyrobów 

medycznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, 

zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia 

(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,  

a także produktami wymienionymi w załączniku XVI do tego rozporządzenia, oraz 

wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i wyposażeniem wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE  

i decyzji Komisji 2010/227/UE, do których w procesie produkcyjnym dodano 

substancje promieniotwórcze, oraz przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i wywóz z tego terytorium tych wyrobów; 

- pkt 6) znalezienie porzuconej substancji promieniotwórczej, w tym źródła 

niekontrolowanego w miejscu publicznym, w szczególności takim jak jednostka 

zajmująca się magazynowaniem, sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali. 

 

  W związku z faktem, że działalności związane z narażeniem  

na promieniowanie jonizujące, znajdujące się na terenie województwa  

kujawsko-pomorskiego zakwalifikowane zostały do III i IV kategorii zagrożeń,  

nie ma konieczności wyznaczania stref planowania awaryjnego. 
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3. Schemat blokowy pokazujący powiązania między komórkami organizacyjnymi . 

 

 

 
 

 
  Schemat nr 1 - Schemat blokowy - powiązania między komórkami organizacyjnymi. 
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4. Dane kontaktowe Wojewody i Wicewojewodów. 

 

 

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bodganowicz 

 tel.  

 tel. 52 349 7780 

 

– Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Ramlau 

  tel.  

  tel. 52 349 7782 

 

– II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Radosław Kempiński 

  tel.  

  tel. 52 349 7880 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 

 

 - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

Rafał Rewoliński 

 tel. 787 099 195 

 tel. 52 349 7390 
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5. Dane kontaktowe organów i służb zaangażowanych w realizację planu. 

 

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

 ul. Jagiellońska 3 

 85-950 Bydgoszcz 

 tel. 52 349 77 80 

 

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW w Bydgoszczy 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy; 

 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

 ul. Jagiellońska 3 

 85-950 Bydgoszcz 

 tel. 52 349 73 90 

       52 349 77 77 (WCZK) 

 

3) Służby współpracujące w postępowaniu awaryjnym: 

a) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy 

 ul. Kujawska 4 

 85-031 Bydgoszcz 

 tel. 52 376 18 30 

 

b) Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej 

Wydział Operacyjny, Sekcja Koordynacji Działań Ratowniczych 

ul. Prosta 32 

87-100 Toruń 

tel. 56 65 80 165 

      56 65 80 163 – Naczelnik Wydziału 

      56 65 80 100 – Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego 

 Michał Śniegowski – xxx xxx xxx - wojewódzki koordynator PSP ds. ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego  

 

c) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

 Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu 

 ul. Prosta 32 

 87-100 Toruń 

 tel. 56 65 80 124 – sekretariat 

       56 65 80 100 – Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego 

 

d) Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy 

 ul. Grunwaldzka 9-15 

 85-130 Bydgoszcz 

 tel. 52 568 28 84 ; 112 – całodobowo 

 

e) Państwowe Ratownictwo Medyczne,  

 tel. 112 ; 998 
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f) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 7 

 85-090 Bydgoszcz 

 tel. 47 751 50 10 – sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji 

    52 341 3942 ; 47 751 1192/94 ; 47 751 5580 – Dyżurny Komendy Wojewódzkiej              

Policji w Bydgoszczy 

 

g) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

 ul. Piotra Skargi 2 

 85-018 Bydgoszcz 

 tel. 52 376 17 00 – centrala 

       52 376 17 32 ; 52 322 17 44 – sekretariat 

       52 582 64 70 ; xxx xxx xxx – Małgorzata Witkowska – osoba wyznaczona  

            do kontaktów w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 

 

h) Państwowa Agencja Atomistyki/Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych 

ul. Bonifratów 17 

00-203 Warszawa 

tel. 22 621 02 56 ; 22 194 30 

kom. 783 920 151 

fax. 22 621 02 63 ; 22 556 27 82 

 

i) Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oddział zamiejscowy w Bydgoszczy 

 ul. Warszawska 10 

 85-915 Bydgoszcz 

 tel. 26 14 15 000 

 

j) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 10 

 85-090 Bydgoszcz 

 tel. 52 339 21 00 

 

k) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy 

ul. Hetmańska 28 

85-039 Bydgoszcz 

tel. 52 323 8343 

 

l) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 10 

85-020 Bydgoszcz 

tel. 52 323 1610 

       

 

m) Jednostki Samorządu Terytorialnego na terenie, których doszło do zagrożenia/ 

zdarzenia radiacyjnego. 
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6. Siatka Bezpieczeństwa, procedury postępowania przy zdarzeniu radiacyjnym. 

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO, 

PRZEDSTAWIONE W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA. 
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13 
 

 

 

                 Schemat nr 2 – Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 
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7. Zespół przedsięwzięć na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 

 

 W zależności od zasięgu skutków zdarzenia radiacyjnego, za kierowanie akcją 

likwidacji zagrożenia i usuwania skutków, odpowiedzialny jest Kierownik Jednostki 

Organizacyjnej (zdarzenie zakładowe), Wojewoda (powołuje Wojewódzki Zespół 

Zarządzania Kryzysowego) we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym (zdarzenie o zasięgu wojewódzkim) lub Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji przy pomocy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zdarzenia  

krajowe). We wszystkich przypadkach, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, poprzez 

kierowane przez niego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę 

informacyjno-konsultacyjną, również w zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz 

innych ekspertyz i działań na miejscu zdarzenia, formułowania informacji dla społeczności 

narażonych w wyniku zdarzenia, przekazywania informacji do organizacji 

międzynarodowych i państw ościennych (całodobowy Krajowy Punkt Kontaktowy). 

Informację dla ludności o zdarzeniu radiacyjnym o zasięgu wojewódzkim opracowuje 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski we współpracy z Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. 

 

Zgłoszenia zdarzeń radiacyjnych przyjmowane są całodobowo przez dyżurnego 

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki, 

tel. 22 19 430 

tel. 22 621 02 56 

tel. 783 920 151 

fax. 22 556 27 82, 22 621 02 63 

e-mail: cezar@paa.gov.pl 

 

1) Określenie źródła informacji: 

a) kierownik jednostki organizacyjnej (KJO), w której nastąpiło zdarzenie 

powodujące zagrożenie przekraczające teren jednostki, 

b)  uczestnik lub świadek wypadku podczas transportu źródeł i odpadów 

promieniotwórczych poza terenem jednostki organizacyjnej, 

c) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 

d) inne źródło informacji, np. osoba, która znalazła przedmiot, który może być 

źródłem promieniotwórczym lub może zawierać substancję promieniotwórczą. 

2) Niezwłoczne powiadomienie: 

a) Wojewody, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, 

b)   Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, (jeżeli informacja o zdarzeniu nie pochodzi 

od niego), oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne powiadomienie: 

- Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, 

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, 

- Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
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W powiadomieniu należy podać: 

- imię i nazwisko, miejsce pracy i stanowisko lub funkcję osoby powiadamiającej, 

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca, 

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia, 

- krótki opis zdarzenia; 

3) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym; 

4) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sposób uzgodniony z Wojewodą 

lub z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w celu uniemożliwienia przebywania 

osób postronnych w miejscu zdarzenia. 

Postępowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,  

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy 

 

1) W przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce organizacyjnej: 

a) uzyskać od kierownika jednostki organizacyjnej informacje niezbędne  

do oceny zagrożenia, zawierające w szczególności: określenie dokładnej 

lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w przypadku pracowni izotopowych 

również rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych) oraz wstępną  

ocenę rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, które przedostały 

się do środowiska, 

b) na podstawie uzyskanych informacji, podjęcie działań interwencyjnych,  

w tym wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren,  

na którym stwierdzono: 

-  1000 Bq/cm2 dla izotopów gamma i beta promieniotwórczych lub 

- 100 Bq/cm2 dla izotopów alfa promieniotwórczych, lub 

- moc dawki promieniowania przekraczającą poziom 100 µSv/h (mikrosiwertów  

na godzinę), 

korzystając z pomocy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Bydgoszczy w przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych i interpretacji  

ich wyników, a po wykonaniu zadań, podjęcie działań interwencyjnych, o których 

mowa w art. 90 ustawy, 

c) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz dokonanie 

wstępnej oceny rozmiaru skażeń poza terenem jednostki organizacyjnej,  

w tym skażeń osób korzystając z pomocy Państwowego Wojewódzkiego  

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w przeprowadzeniu pomiarów 

dozymetrycznych i interpretacji ich wyników, 

d) przekazanie uzyskanych informacji oraz ewentualnych scenariuszy dalszego działania 

do Państwowej Agencji Atomistyki i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
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e) jeśli zajdzie potrzeba przekazanie do publicznej wiadomości informacji  

o wystąpieniu zagrożenia i wdrożeniu działań polegających na dystrybucji tabletek 

jodowych, wówczas wprowadza się działania, które określa „Procedura dystrybucji 

tabletek ze stabilnym jodem”. 

2) W przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu, prac w terenie, aktu 

terrorystycznego, zdarzenia spowodowanego przez nieznanego sprawcę, 

stwierdzenia zwiększonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego 

lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, również w przypadku, kiedy  

ich źródło nie jest znane: 

a) określenie, w miarę możliwości, rodzaju i aktywności substancji 

promieniotwórczych, których dotyczyło zdarzenie, dokładnej lokalizacji 

zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, 

które przedostały się do środowiska, danych osób poszkodowanych  

w wyniku zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń promieniotwórczych, 

w tym skażeń osób, 

b) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren, na którym 

stwierdzono: 

− 1000 Bq/cm2 dla izotopów gamma i beta promieniotwórczych lub 

− 100 Bq/cm2 dla izotopów alfa promieniotwórczych, lub 

− moc dawki promieniowania przekraczającą poziom 100 µSv/h (mikrosiwertów  

na godzinę). 

c) usunięcie z wyznaczonej strefy osób poszkodowanych oraz innych niebiorących 

udziału w postępowaniu awaryjnym i zabezpieczenie dostępu do strefy oraz 

podjęcie koniecznych działań interwencyjnych, 

d) określenie przewidywanego dalszego przebiegu zdarzenia, 

e) przekazanie uzyskanych informacji oraz ewentualnych scenariuszy dalszego 

działania do Państwowej Agencji Atomistyki i ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

 

  W powiadomieniu skierowanym do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 

należy podać: 

 

- województwo i dane personalne wojewody, a w przypadku, gdy osoba 

powiadamiająca nie jest wojewodą, ale działa z jego upoważnienia, dodatkowo: 

imię, nazwisko i stanowisko tej osoby oraz numer telefonu, z którego dzwoni, 

- opis przebiegu zdarzenia, przy czym w przypadku zdarzenia zaistniałego 

w jednostce organizacyjnej - nazwę jednostki oraz informacje na temat jej 

działalności w warunkach, w których wystąpiło zdarzenie (w przypadku 

transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych  
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ze źródłami promieniotwórczymi - dodatkowo rodzaju i aktywności substancji 

promieniotwórczych, których dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji 

zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, 

które przedostały się do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku 

zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń promieniotwórczych, w tym 

skażeń osób, 

- informację o dotychczas podjętych działaniach zabezpieczających miejsce 

zdarzenia oraz o działaniach interwencyjnych, 

- informację o dotychczasowym udziale Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Bydgoszczy, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego i Policji, 

- przewidywany dalszy przebieg zdarzenia, 

- treść i zasięg informacji o zdarzeniu przekazanej społeczności lokalnej. 

 Opracowanie i przekazanie ludności mogącej otrzymać dawkę promieniowania 

jonizującego przekraczającą dawkę graniczną, za pomocą środków masowego 

przekazu lub w inny zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób, informacji  

o zdarzeniu radiacyjnym. 

 

 Informacja taka w zależności od potrzeb powinna zawierać: 

 

a) dane dotyczące rodzaju zdarzenia/ wypadku, jeżeli jest to możliwe także dane 

dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia, krótki opis dotychczasowego oraz 

możliwego, przewidywanego dalszego jego przebieg, wraz z określeniem  

rozmiaru i zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych skutków, 

b) wskazanie działań lub zachowań ludności, mających na celu uniknięcie skutków 

zdarzenia które, w zależności od rodzaju zdarzenia, mogą obejmować zalecenia: 

- ograniczenia spożywania niektórych artykułów żywnościowych,  

- proste reguły dotyczące higieny i dekontaminacji ludności,  

- zalecenia dotyczące pozostania w domu,  

- informacje dotyczące systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem,  

- ustalenia organizacyjne dotyczące ewakuacji, 

c) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań interwencyjnych, o których 

mowa w art. 90 ustawy, o ile z przebiegu zdarzenia wynika możliwość 

wprowadzenia takich działań, 

d)  wskazanie organów i służb prowadzących akcję likwidacji zagrożenia i usuwania 

skutków zdarzenia, 

e) przekazywanie komunikatów do społeczeństwa przez środki masowego 

przekazu, 
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f)  wskazania dotyczące: 

- działania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szkoły, szpitale, domy  

opieki, hotele, zakłady karne i inne jednostki, w których przebywają większe 

grupy ludzi, 

- działania grup zawodowych/ pracowników mogących pomóc w sytuacji 

usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego. 

 

 

1) Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji, stała współpraca z Prezesem Państwowej 

Agencji Atomistyki, w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do odwołania 

postępowania, w celu: 

a) informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania danych potrzebnych 

do prowadzenia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ocen i prognoz 

zagrożenia, 

b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagrożenia, w szczególności o możliwości 

przekroczenia poziomów interwencyjnych, a na wniosek wojewody o wynikach 

pomiarów skażeń promieniotwórczych, wykonanych przez stacje wczesnego 

wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz placówki prowadzące pomiary 

skażeń promieniotwórczych właściwe dla miejsca powstania zagrożenia, 

c) korzystania z zaleceń przekazywanych przez Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki, 

d)  przygotowanie i przekazywanie treści odpowiednich komunikatów dla ludności. 

 

2) W sytuacji przekazania przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki informacji  

o możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnych: 

a) podjęcie działań interwencyjnych o których mowa w art. 90 ustawy: 

- w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności -

zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej 

lub przesiedlanej ludności miejsc zakwaterowania, transportu oraz warunków 

powrotu do miejsc stałego zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego 

przesiedlenia, 

- w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych - zaopatrzenie 

ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi oraz pomoc medyczną, 

- w przypadku konieczności dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem, 

- w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody 

przeznaczonej do spożycia, wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej 

zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej wody przeznaczonej do spożycia, bezpłatną 

dystrybucję nieskażonej wody przeznaczonej do spożycia oraz wprowadzenie  

do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych, 
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- w przypadku zakazu lub czasowego ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi 

środkami i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie, 

udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór  

nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach, 

b)  wprowadzenie niezbędnych ograniczeń w ruchu osób i towarów na terenie 

województwa, z określeniem ich rodzaju, daty wprowadzenia, miejsca 

i przewidywanego czasu trwania, 

c) przygotowanie i zapewnienie działania placówek służby zdrowia w trybie 

odpowiednim do rozwoju sytuacji. 

3) Weryfikację w porozumieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia 

i usuwania skutków zdarzenia. 

4) Sporządzenie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym do Ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, 

po zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu 

zagrożenia, informacji zawierającej: 

a) opis przebiegu zdarzenia radiacyjnego, z określeniem przyczyn tego zdarzenia; 

b) ogólna ocena zagrożenia w wyniku zdarzenia radiacyjnego; 

c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego; 

d) wskazanie liczby osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju uszkodzeń 

ciała, ocenę dawek pochłoniętych i skażeń promieniotwórczych tych osób; 

e) ocenę skażeń promieniotwórczych powierzchni roboczych stanowisk pracy i skażeń 

promieniotwórczych środowiska; 

f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów dozymetrycznych,  

sprzętu  ochrony indywidualnej i innego sprzętu użytego do likwidacji skutków 

zdarzenia; 

g) opis procedur zastosowanych przy usuwaniu skażeń promieniotwórczych  

pomieszczeń, terenu, środowiska lub osób; 

h)  protokół kontroli dozymetrycznych przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia 

radiacyjnego; 

i) wnioski ze zdarzenia radiacyjnego i opis działań zapobiegawczych. 
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8. Analiza zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego. 

 

 

 Skażenie promieniotwórcze to niezamierzona i niepożądana obecność substancji 

promieniotwórczych na powierzchni lub w ciałach stałych, cieczach lub gazach, albo 

wewnątrz lub na powierzchni ciała ludzkiego. 

 Zdarzeniem radiacyjnym określa się nietypową sytuację lub zdarzenie związane  

ze źródłem promieniowania jonizującego, wymagające podjęcia pilnych działań 

interwencyjnych w celu: 

 a) złagodzenia poważnych niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi,  

ich bezpieczeństwa, jakości życia, mienia lub środowiska lub 

 b) zmniejszenia ryzyka, które mogłoby doprowadzić do poważnych niepożądanych 

skutków. 

 Przyczyny mogące spowodować zagrożeni radiacyjne: 

 - awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza teren obiektu 

spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeństwa, katastrofą naturalną, aktem 

terrorystycznym, 

 - zdarzenia spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych, 

 - zdarzenia podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie 

przepisów prawa, występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych, złe 

zabezpieczenia techniczne, 

 - nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów 

promieniotwórczych. 

 

  
 Rys 1. Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 300 km od granic Polski. 

Źródło: Materiały informacyjne Państwowej Agencji Atomistyki. 
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  Ścisły nadzór i kontrola nad obiektami jądrowymi oraz działalnością ze źródłami 

promieniowania powodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń radiacyjnych 

ludności w Polsce jest znikome, niemniej jednak Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 

dysponuje systemem pozwalającym na ocenę sytuacji radiacyjnej kraju oraz podejmowanie 

decyzji o koniecznych działaniach interwencyjnych.  

  Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą  

do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat 

zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji 

międzynarodowych. Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona 

przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR). Zadania Centrum ds. Zdarzeń 

Radiacyjnych obejmują: 

 - zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych, 

 - prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny 

sytuacji radiacyjnej kraju, 

 - weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie  

na zdarzenia radiacyjne, 

 - współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw  

i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania 

kryzysowego, 

 - prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności  

i środowiska. 

  Wyniki monitoringu radiacyjnego kraju są podstawą oceny sytuacji radiacyjnej  

Polski, dokonywanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Na terenie kraju 

prowadzony jest stały monitoring mocy dawki promieniowania gamma oraz pomiary 

zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku i produktach spożywczych.  

System monitoringu funkcjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i pozwala na bieżące 

śledzenie sytuacji radiacyjnej na terenie kraju oraz wczesne wykrywanie potencjalnych 

zagrożeń. Prowadzone są dwa rodzaje monitoringu: 

 - ogólnokrajowy – pozwalający na uzyskanie danych niezbędnych do oceny sytuacji 

radiacyjnej na obszarze całego kraju w warunkach normalnych i w sytuacjach zagrożenia 

radiacyjnego. Na tej podstawie prowadzone jest badanie długookresowych zmian sytuacji 

radiacyjnej środowiska i produktów żywnościowych. 

 - lokalny – pozwalający na uzyskanie danych z terenów, na których jest (lub była) 

prowadzona działalność mogąca powodować lokalne zwiększenie narażenia radiacyjnego 

ludności (dotyczy to ośrodka jądrowego w Świerku, Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych w Różanie oraz terenów byłych zakładów wydobywczych  

i przeróbczych rud uranu w Kowarach). 

  Pomiary wykonywane w ramach monitoringu prowadzone są przez: 

 - stacje pomiarowe, system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych; 

 - placówki pomiarowe, prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych materiałów 

środowiskowych i żywności; 

 - służby jednostek eksploatujących obiekty jądrowe oraz dozór jądrowy prowadzące 

monitoring lokalny. 
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  Stacje pomiarowe systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,  

których zadaniem jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również 

wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego, 

rozmieszczone są na terenie całego kraju.  

  W ich skład wchodzi 39 stacji automatycznych PMS (ang. Permanent Monitoring 

Station) należące do PAA i działające także w systemach międzynarodowych UE  

i państw bałtyckich (Rada Państw Morza Bałtyckiego), 11 stacji typu ASS-500 należących  

do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji IMGW-PIB należących  

do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, 

realizujących pomiary na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska) oraz 13 stacji pomiarowych  

należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, które wykonują ciągłe pomiary mocy  

dawki promieniowania gamma, rejestrowane automatycznie w Centralnym Ośrodku  

Analizy Skażeń. 

  Jedna ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych zlokalizowana  

jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu przy ul. Storczykowej 124.  

 

  
  Rys 2. Rozmieszczenie podstawowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski.  

Źródło Państwowe Agencja Atomistyki. 
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Skutki zagrożenia dla ludności: 

 - bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, 

 - okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, 

 - brak dostępu do żywności i wody pitnej, 

 - konieczność ewakuacji ludności, 

 - negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, 

 - panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego, 

 - izolacja znacznych terenów. 

 

 Skutki zagrożenia dla gospodarki / mienia / lokalnej infrastruktury: 

 - zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych, 

 - osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego, 

 - wzrost cen produktów żywnościowych, 

 - wypłata odszkodowań dla zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności, 

 - utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej, 

 - skażenie źródeł wody lub sieci wodociągowej, 

 - długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące 

unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie. 

 - negatywne skutki o charakterze odłożonym w postaci spadku poziomu ruchu 

turystycznego w regionie po stwierdzeniu zwiększonego poziomu skażenia 

promieniotwórczego, 

 - blokada w obrębie handlu wewnątrz unijnego i eksportu. 

 

 

 Skutki zagrożenia dla środowiska naturalnego: 

 - zniszczenia, a nawet degradacja środowiska naturalnego, w tym skażenie gleby, 

powietrza, wód powierzchniowych. 

 

 Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nie ma jednostek organizacyjnych 

należących do kategorii I i II, prowadzących działalność z materiałami jądrowymi  

lub źródłami promieniotwórczymi. Prowadzony jest całodobowy monitoring stanu skażeń 

promieniotwórczych Polski, który z założenia pozwala na podjęcie działań minimalizujących 

skutki wystąpienia zdarzenia radiacyjnego o dużej skali. Nadzór nad obiektami jądrowymi  

w kraju, kontrole jednostek wykorzystujących w swej działalności promieniowanie 

jonizujące, zgodnie z cyklami kontroli ustalonymi przez Państwową Agencję Atomistyki  

oraz bieżąca analiza sprawozdań z działalności, przesyłanych ewidencji źródeł i deklaracji  

ich przewozu powinna wyeliminować potencjalne ryzo wystąpienia zdarzenia radiacyjnego  

na terenie kraju. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia bezpośrednie działania 

ratownicze oraz zabezpieczające realizowane będą zgodnie z zakładowym planem 

postępowania awaryjnego oraz z przyjętymi procedurami zawartymi w Wojewódzkim  

planie postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych, a także zgodnie  

z procedurami zawartymi w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego. 
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Zagrożenie 

Scenariusze 

rozwoju 

zagrożenia 

Ocena ryzyka 

Prawdopodobi

eństwo 
Skutki 

Wartość 

ryzyka 

Akceptacja 

ryzyka 

Skażenia 

promienio- 

twórcze 

Skażenie promieniotwórcze, które 

zaistniało w jednostce organizacyjnej 

(zasięg jego skutków nie przekracza 

granic jej terenu). 

bardzo rzadkie średnie średnia akceptowane 

Skażenie promieniotwórcze 

o zasięgu wojewódzkim, które 

powstało na terenie jednostki 

organizacyjnej albo poza nią w czasie 

prowadzenia prac w terenie lub 

podczas transportu materiałów 

jądrowych, źródeł promieniowania 

jonizującego, odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego 

paliwa jądrowe. 

bardzo rzadkie średnie średnia akceptowane 

Skażenie promieniotwórcze 

powodujące zagrożenie o zasięgu 

krajowym, które powstało na skutek 

awarii w państwach ościennych. 

bardzo rzadkie średnie średnia akceptowane 

     Rys 3. Matryca oceny ryzyka dla poszczególnych scenariuszy rozwoju zdarzeń radiacyjnych. 

 

 

  W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie jednostki organizacyjnej, 

zgodnie z art. 86 d ustawy Prawo atomowe, Kierownik jednostki organizacyjnej  

postępuje według procedur opisanych w opracowanym systemie zarządzania  

zdarzeniami radiacyjnymi, jakie mogą mieć miejsce w jednostce organizacyjnej  

zawartych w Zakładowym Planie Postepowania Awaryjnego. Plan sporządza się po 

przeprowadzonej analizie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w związku z działalnością 

wykonywaną przez jednostkę organizacyjną, związaną z narażeniem  

na promieniowanie jonizacyjne, uwzględniając kategorię zdarzeń radiacyjnych oraz  

wnioski po przeprowadzonej analizie. Plan zawiera opis niekorzystnych zdarzeń  

mogących wystąpić podczas prowadzenia działalności wraz ze szczegółowym  

scenariuszem postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, celem niedopuszczenia  

do wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 

 

 Kierownik jednostki organizacyjnej przesyła niezwłocznie po sporządzeniu  

Zakładowy Plan Postepowania Awaryjnego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  

Na podstawie otrzymanych planów Wojewoda dokonuje analizy zagrożeń związanych  

z potencjalną możliwością wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

 Z otrzymanych zakładowych planów postepowania awaryjnego jednoznacznie  

wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w jednostkach 

organizacyjnych prowadzących swoją działalność na terenie województwa, określić  

można, jako „bardzo rzadkie” lub „rzadkie”: 



25 
 

 

 - bardzo rzadkie, czyli takie, które może wystąpić tylko w wyjątkowych 

okolicznościach i raz na wiele lat, 

 - rzadkie, czyli takie, które może się wydarzyć, lecz istnieje mała szansa, powód  

lub okoliczność, aby zdarzenie mogło wystąpić. Może wystąpić raz na kilka lat. 

 

 Skutki wystąpienia takich zdarzeń dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia i środowiska 

określić można, jako „nieistotne” lub „małe”: 

 - nieistotne, czyli nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba osób  

została przemieszczona na krótki czas (do 2 godz.) i nie wymagała pomocy. Mienie  

pozostało bez zniszczeń, brak wpływu lub bardzo niewielki wpływ na społeczność lokalną. 

Brak lub bardzo niewielkie straty finansowe, niemierzalny efekt w środowisku naturalnym, 

 - małe, czyli takie gdzie wystąpiła mała liczba rannych osób, lecz bez ofiar 

śmiertelnych. Poszkodowani wymagali jedynie pierwszej pomocy. Wystąpiła konieczność 

przemieszczenia ludzi na mniej niż 24 godziny. Niektóre osoby mogą potrzebować 

niewielkiej pomocy. Mogły wystąpić niewielkie zniszczenia i pewne utrudnienia, lecz nie 

dłużej niż 24 godziny. Mogą wystąpić niewielkie straty finansowe. Nie są wymagane 

dodatkowe środki. Może wystąpić niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym 

efekcie. 

 

  Z posiadanych informacji zawartych w zakładowych planach postępowania  

awaryjnego można założyć, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie  

o zasięgu wojewódzkim jest bardzo rzadkie lub wręcz znikome. Na terenie województwa  

nie ma zakładów, które mógłby posiadać taką ilość środków promieniotwórczych, które 

spowodowałyby takie zagrożenie. 

 

 Jednakże, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na innym terenie, lecz 

swoim zasięgiem powodująca zagrożenie dla województwa, akcją likwidacji zagrożenia  

i usuwania skutków zdarzenia kieruje Wojewoda we współpracy z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Jeżeli zdarzenie radiacyjne miało miejsce  

podczas transportu, akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków kieruje osoba 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo przesyłki w czasie transportu w porozumieniu  

z Wojewodą i we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

w Bydgoszczy. Podczas zagrożenia o zasięgu krajowym akcją likwidacji zagrożenia 

i usuwania skutków kieruje minister właściwy do spraw wewnętrznych przy pomocy Prezesa 

Agencji Atomistyki. 

 

 W przypadku zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę  

służba, która pierwsza uzyskała informacje o zdarzeniu, zabezpiecza miejsce zdarzenia  

i powiadamia o zdarzeniu Prezesa Agencji Atomistyki i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

Akcja likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje Wojewoda, podejmując 

działania interwencyjne określone w Wojewódzkim Planie Postepowania Awaryjnego.  
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 W przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki promieniowania 

jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, z wyłączeniem zdarzeń 

radiacyjnych oraz w przypadku znalezienia porzuconej substancji promieniotwórczej,  

akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków takiego zdarzenia kieruje Wojewoda  

we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, 

podejmując stosowne działania interwencyjne opisane w art. 90 ustawy Prawo atomowe. 

 Działaniami takimi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia poziomów 

interwencyjnych są: 

 - ewakuacja, 

 - nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, 

 - podanie preparatów ze stabilnym jodem, zgodnie z posiadaną „Procedurą dystrybucji 

tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego”, 

  - zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt  

i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie, 

- czasowe przesiedlenie ludności, 

- stałe przesiedlenie ludności. 
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9. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystanie w przypadku 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 

 

 

1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. 

- stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP 

tel. 56 658 01 00 ; fax. 56 657 57 32 

e-mail: wskr@kujawy.psp.gov.pl 

- osoba wskazana do kontaktów w przypadku zdarzeń radiacyjnych 

  bryg. Michał Śniegowski – woj. koordynator PSP ds. ratownictwa chem. i eko. 

  tel. xxx xxx xxx 

 

 

Siły i środki do wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych: 

- wszystkie JRG PSP z terenu województwa będą realizowały zadania w zakresie 

podstawowych czynności ratowniczych. W przypadku potrzeby rozszerzenia działań  

o zakres specjalistyczny, poprzez SKKW zostaną zadysponowane specjalistyczne grupy 

ratownictwa chemicznego i ekologicznego: 

 

• SGRChem-EKO Toruń, 

• SGRChem-EKO Bydgoszcz, 

• SGRChem-EKO Włocławek. 

 

 

Wszystkie mierniki promieniowania jonizującego będące na wyposażeniu  

Kujawsko-Pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej znajdują się bezpośrednio  

we wszystkich miejskich i powiatowych jednostkach ratowniczo-gaśniczych  

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W razie potrzeby będą gotowe  

do użycia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z wojewódzkiego stanowiska 

kierowania.  

Poniższa tabela zawiera szczegółową listę urządzeń pomiarowych,  

będących na wyposażeniu Kujawsko-Pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wskr@kujawy.psp.gov.pl
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Lp. Nazwa miernika promieniowania jonizującego (dozymetyru) Lokalizacja

1. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Polon Al fa  RK 100-2 JRG Aleksandrów Kuj.

2. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Radiometr cyfrowy EKO-D JRG Brodnica

3. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-D JRG nr 1 Bydgoszcz

4. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Dozymetr EKO-C/s  JRG nr 2 Bydgoszcz

5. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego SONDA SCYNTALACYJNA MD 0007 JRG nr 2 Bydgoszcz

6. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego IDENTIFINDER R400 JRG nr 2 Bydgoszcz

7. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego RK 100 JRG nr 2 Bydgoszcz

8. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego - Radiometr Cyfrowy EKO-D JRG nr 3 Bydgoszcz

9. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Radiometr JRG nr 4 Bydgoszcz

10. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego RADOS JRG SP PSP Bydgoszcz

11. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego POLON ALFA JRG SP PSP Bydgoszcz

12. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-C JRG SP PSP Bydgoszcz

13. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Radiometr RK-100 JRG Chełmno

14. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Kieszonkowy radiometr cyfrowy EKO-C JRG Golub-Dobrzyń

15. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego JRG nr 1 Grudziądz

16. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego JRG nr 2 Grudziądz

17. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-C JRG 1 Inowrocław

18. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Polon-Al fa  RK-100-2 JRG 1 Inowrocław

19. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-D JRG 1 Inowrocław

20. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego POLON EKOLABECO-C JRG 2 Inowrocław

21. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego SCOUT JRG Lipno

22. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-C JRG Mogi lno

23. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-D JRG Nakło nad Not.

24. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego - kieszonkowy radiometr EKO-D JRG Szubin

25. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego RADIOMETR JRG Radziejów

26. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego RADIOMETR RK-100-2 JRG Rypin

27. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Kieszonkowy radiometr cyfrowy EKO-D JRG Sępólno Kra j.

28. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego GAMMA - SCOUT JRG Sępólno Kra j.

29. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego MIERNIK PROMIENIOWANIA RDS-31 JRG nr 2 Toruń

30. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego SONDA GMP 11 DO MIERNIKA PROMIENIOWANIA RDS 31 JRG nr 2 Toruń

31. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Miernik promieniowania  radiacyjnego ECO-C JRG nr 2 Toruń

32. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego IdentiFINDER R400 JRG nr 2 Toruń

33. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-D JRG Wąbrzeźno

34. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Radiometr cyfrowy EKO-D JRG Wąbrzeźno

35. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego RADIOMETR CYFROWY Typ EKO-D JRG nr 1 Włocławek

36. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego EKO-C JRG nr 2 Włocławek

37. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego identiFINDER R400 JRG nr 2 Włocławek

38. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego Radiometr EKO D JRG Żnin

39. Detektory i  mierniki  promieniowania  radiacyjnego JRG Żnin  
 

 

 

2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. 

W przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych oraz w zależności od rozwoju  

sytuacji oraz skali zagrożenia na terenie województwa, KWP w Bydgoszczy udzieli 

wsparcia w ramach współdziałania poprzez podjęcie działań interwencyjnych  

przy użyciu posiadanych sił i środków, które wymienione zostały w uzgodnionym przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkim Planie Zarządzania 

Kryzysowego. 
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  - stanowisko dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 

  tel. 47 751 11 92 ; 47 751 11 94 

  fax. 47 751 55 80 

  e-mail: dyżurny-kwp@bg.policja.gov.pl 

 

 Na wyposażeniu KWP w Bydgoszczy, nie ma urządzeń do pomiarów poziomu 

promieniowania. 

   

 

 

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. 

  Zestawienie pracowników WSSE w Bydgoszczy wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 

 

 - Paweł Lisewski – Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego 

      tel. 882 798 242 ; 52 376 18 85 

      e-mail: pawel.lisewski@sanepid.gov.pl 

 

 - Tomasz Kulesza – Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej 

 tel. 887 429 885 ; 52 376 18 48 

 e-mail: tomasz.kulesza@sanepid.gov.pl 

 

 - Michał Radczuk – Kierownik Oddziału Badań Fizykochemicznych 

 tel. 887 429 510 ; 52 376 18 31 

 e-mail: michal.radczuk@sanepid.gov.pl 

 

 - Paweł Gramowski – z-ca kierownika Oddziału Higieny Radiacyjnej 

 tel. 887 429 584 ; 52 376 18 04 

 e-mail: pawel.gramowski@sanepid.gov.pl 

 

 - Małgorzata Wojciuk – koordynator obszaru badań radiacyjnych 

 tel. 882 798 675 ; 52 376 18 03 

 e-mail: malgorzata.wojciuk@sanepid.gov.pl 

 

  Skład ekipy dozymetrycznej wyposażonej środki ochrony indywidualnej – 

elektroniczne dawkomierze promieniowania gamma PM1610A – 7 szt., maski 

pełnotwarzowe, kombinezony ochronne, buty ochronne: 

  - praca w terenie – 5 osób, 

  - praca w laboratorium – 2 osoby. 

 

  Zestawienia sprzętu pomiarowego możliwego do wykorzystania przez Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

radiacyjnego: 
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Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Ręczny miernik promieniowania PM 1401K (Polimaster) 1 
WSSE 

Bydgoszcz 

2. Miernik do wykrywania i identyfikacji skażeń D3S ID (Kromek) 1 WSSE 

Bydgoszcz 

3. Radiometr RK 100 1 WSSE 

Bydgoszcz 

4. 
Analizator OSPREY, detektor scyntylacyjny NaI TI 3x3  

model 802-3x3 
1 WSSE 

Bydgoszcz 

 

 

  Czas gotowości do użycia uzależniony jest od odległości do miejsca docelowego  

i kształtuje się w przedziale do 2 godzin. 

 

 

 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

 

   W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego proszę poinformować wyznaczoną osobę: 

  - Małgorzata Witkowska 

  tel. 52 582 64 70 ; 603 399 124 

  e-mail: malgorzata.witkowska@wios.bydgoszcz.pl 

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

  ul. ks. Piotra Skargi 2 

  85-018 Bydgoszcz 

  tel. 52 376 17 00 

  fax. 52 376 17 34 

 

  Na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  

nie ma urządzeń do pomiarów poziomu promieniowania. 

 

 

 

5. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. 

 

  Wykaz osób funkcyjnych WIIH w Bydgoszczy wyznaczonych do kontaktów  

w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 

  - Tomasz Sypniewski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej w Bydgoszczy 

  tel. 604 161 990 
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  - Agnieszka Wiśniewska – Główny Specjalista 

  tel. 516 641 801 

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy 

  ul. Jagiellońska 10 

  85-020 Bydgoszcz 

  tel. 52 323 16 10 ; 509 023 742 

  e-mail: bydgoszcz@wiih.com.pl 

 

  Na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,  

nie ma urządzeń do pomiarów poziomu promieniowania. 

 

 

 

6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. 

 

  Wykaz osób funkcyjnych WIW w Bydgoszczy, wyznaczonych do kontaktów 

roboczych w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych: 

  - Wojciech Młynarek – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

  tel. 696 493 826 

  e-mail: wojciech.mlynarek@weterynaria.bydgoszcz.pl 

  - Dorota Stankiewicz – Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

  tel. 696 493 829 

  e-mail: dorota.stankiewicz@weterynaria.bydgoszcz.pl 

  Na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy,  

nie ma urządzeń do pomiarów poziomu promieniowania. 

 

 

 

7. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy. 

 

  Dane kontaktowe WITD w Bydgoszczy wraz ze wskazaniem osób funkcyjnych  

do kontaktów roboczych w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu  

lub możliwości wystąpienia zagrożenia radiacyjnego: 

 

  - Marcin Mroczkowski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu 

Drogowego, tel. 691 386 258 

  e-mail: m.mroczkowski@witd.bydgoszcz.pl 

  - Bogusław Roszak – Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego, tel. 661 669 380 

  e-mail: b.roszak@witd.bydgoszcz.pl 

  - Krzysztof Nowak – Naczelnik Wydziału Inspekcji, tel. 661 669 279 

  e-mail: k.nowak@witd.bydgoszcz.pl 
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  Zestawienie sił i środków WITD w Bydgoszczy, możliwych do wykorzystania  

w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych: 

  - inspektorzy transportu drogowego – 25 osób, 

  - oznakowane samochody służbowe z nadwoziem typu furgon i specjalistyczną 

zabudową – 11 szt., 

  - oznakowane samochody osobowe z uprzywilejowaniem – 1 szt., 

  - nieoznakowane samochody służbowe z nadwoziem typu furgon i specjalistyczną 

zabudową – 1 szt., 

  - nieoznakowane samochody osobowe z uprzywilejowaniem – 2 szt., 

  - nieoznakowane samochody osobowe – 4 szt., 

  - nieoznakowany motocykl służbowy z uprzywilejowaniem – 1 szt. 

 

 

   Do pomiarów promieniowania jonizującego na wyposażeniu Kujawsko- 

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy 

znajduje się następujące urządzenie: 

    

Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Radiometr RK-100-2 marki POLON-ALFA, 1 Bydgoszcz 

 

   Czas jego użycia uzależniony jest od odległości, jaką muszą przebyć wojewódzcy 

inspektorzy transportu drogowego do miejsca docelowego na terenie województwa  

i kształtuje się w przedziale od 1 do 2,5 godziny. 

  

 

 

8. Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy. 

 

  Dane kontaktowe: ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota 

  Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy mjr SG Rafał Grzejszczak 

  tel. 52 365 40 32 – sekretariat ; e-mail: komendant.bydgoszcz@strazgraniczna.pl 

  Dane do kontaktów roboczych: 

  tel. 52 365 40 24 – Kierownik Zmiany – osoba do kontaktu 

  e-mail: dyżurny.bydgoszcz@strazgraniczna.pl 

 

  Na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy znajdują się następujące 

urządzenia do pomiarów promieniowania jonizującego w sytuacji wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego. Czas gotowości do użycia uzależniony jest od odległości do miejsca 

docelowego i kształtuje się w przedziale do 2 godzin. 
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Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Radiometr RK-100-2 1 Bydgoszcz 

2. Spektrometr IDENTIFINDER  2 Bydgoszcz 

3. Spektrometr IDENTIFINDER NG 1 Bydgoszcz 

4. Spektrometr HDS-GN 101 1 Bydgoszcz 

5. Detektor PM 1401 4 Bydgoszcz 

6. Dozymetr indywidualny UD-82AT-D 17 Bydgoszcz 

7. Dozymetr środowiskowy UD-82AT-D 1 Bydgoszcz 

 

 

 

9. VIII Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. 

 

 Dane kontaktowe: ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz 

 Dowódca VIII K-P Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk 

 tel. 261 415 500 – sekretariat dowódcy 

 tel. 261 415 525 ; 885 330 812 – oficer dyżurny 

 tel. 885 330 790 – kpt. Marcin Lis, osoba do kontaktów. 

 

 

 Na wyposażeniu VIII Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej  

w Bydgoszczy znajdują się następujące urządzenia do pomiarów promieniowania 

jonizującego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 

Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Rentgenoradiometr DP-75 4 Bydgoszcz 

2. Rentgenoradiometr DP-75 1 Inowrocław 

3. Rentgenoradiometr DP-75 1 Toruń 

4. Rentgenoradiometr DP-75 1 Grudziądz 

 

 

Czas gotowości do użycia uzależniony jest od odległości do miejsca docelowego  

i kształtuje się w przedziale od 30 min. do 2 godzin. 
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10. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. 

  

 Dane kontaktowe: ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz 

 tel. 52 325 63 14 ; fax. 52 58 42 990 – sekretariat 

 

 Na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy znajdują się następujące 

urządzenia do pomiarów promieniowania jonizującego w sytuacji wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego. Czas gotowości do użycia uzależniony miejsca lokalizacji urządzenia  

i kształtuje się w przedziale od 1 do 2 godzin. 

 

 

Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Grudziądz 

2. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Inowrocław 

3. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Toruń, 

ul. Batorego 

4. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Włocławek 

5. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 
Toruń,  

ul. Batorego  

- portiernia 

6. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Brodnica 

7. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C Dozymetr 1 Bydgoszcz, 
ul. Daleka 

 

 

 

11. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 

 

  ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

  tel. 52 349 73 90 - sekretariat, 52 349 77 77 – WCZK 

  Dyrektor WBZK – Pan Rafał Rewoliński 

  Magazyn OC: ul. Grabowa 2a, 85-601 Bydgoszcz 

  Kierownik – Jerzy Gawęda – Kierownik Oddziału OC i Spraw Obronnych 

 

  Czas gotowości do użycia uzależniony jest od odległości do miejsca docelowego  

i kształtuje się w przedziale od 30 min. do 1 godzin, od momentu pobrania urządzenia  

z magazynów OC w jednostkach samorządu terytorialnego. 
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Lp. Nazwa miernika promieniowania szt. Lokalizacja 

1. Radiometr RK-100 2 Bydgoszcz - Urząd Miasta 

2. Radiometr RK-100 1 Grudziądz - Urząd Miasta 

3. Radiometr RK-100 1 Toruń - Urząd Miasta 

4. Radiometr RK-100 1 Włocławek - Urząd Miasta 

5. Radiometr RK-100 1 Aleksandrów Kujawski - Starostwo 

6. Radiometr RK-100 1 Aleksandrów Kujawski – Urząd Gminy 

7. Radiometr RK-100 1 Ciechocinek – Urząd Gminy 

8. Radiometr RK-100 1 Brodnica – Starostwo Powiatowe 

9. Radiometr RK-100 1 Jabłonowo Pomorskie – Urząd Miasta i Gminy 

10. Radiometr RK-100 1 Bydgoszcz – Starostwo Powiatowe 

11. Radiometr RK-100 1 Koronowo – Urząd Miasta i Gminy 

12. Radiometr RK-100 1 Solec Kujawski – Urząd Miasta i Gminy 

13. Radiometr RK-100 1 Chełmno – Starostwo Powiatowe 

14. Radiometr RK-100 1 Golub Dobrzyń – Starostwo Powiatowe 

15. Radiometr RK-100 1 Kowalewo Pomorskie – Urząd Miasta i Gminy 

16. Radiometr RK-100 1 Grudziądz – Starostwo Powiatowe 

17. Radiometr RK-100 1 Łasin – Urząd Miasta i Gminy 

18. Radiometr RK-100 1 Inowrocław – Starostwo Powiatowe 

19. Radiometr RK-100 1 Janikowo – Urząd Miasta i Gminy 

20. Radiometr RK-100 1 Kruszwica – Urząd Miasta i Gminy 

21. Radiometr RK-100 1 Lipno – Starostwo Powiatowe 

22. Radiometr RK-100 1 Dobrzyń nad Wisłą – Urząd Miasta i Gminy 

23. Radiometr RK-100 1 Mogilno – Starostwo Powiatowe 

24. Radiometr RK-100 1 Strzelno – Urząd Miasta i Gminy 

25. Radiometr RK-100 1 Nakło nad Notecią – Starostwo Powiatowe 

26. Radiometr RK-100 1 Kcynia – Urząd Gminy 

27. Radiometr RK-100 1 Szubin – Urząd Miasta i Gminy 

28. Radiometr RK-100 1 Radziejów – Starostwo Powiatowe 

29. Radiometr RK-100 1 Piotrków Kujawski – Urząd Miasta i Gminy 

30. Radiometr RK-100 1 Rypin – Starostwo Powiatowe 
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31. Radiometr RK-100 1 Sępólno Krajeńskie – Starostwo Powiatowe 

32. Radiometr RK-100 1 Kamień Krajeński – Urząd Miasta i Gminy 

33. Radiometr RK-100 1 Więcbork – Urząd Miasta i Gminy 

34. Radiometr RK-100 1 Świecie – Starostwo Powiatowe 

35. Radiometr RK-100 1 Nowe – Urząd Miasta i Gminy 

36. Radiometr RK-100 1 Toruń – Starostwo Powiatowe 

37. Radiometr RK-100 1  Chełmża – Urząd Miasta 

38. Radiometr RK-100 1 Tuchola – Starostwo Powiatowe 

39. Radiometr RK-100 1 Wąbrzeźno – Starostwo Powiatowe 

40. Radiometr RK-100 1 Włocławek – Starostwo Powiatowe 

41. Radiometr RK-100 1 Brześć Kujawski – Urząd Gminy 

42. Radiometr RK-100 1 Kowal – Urząd Miasta 

43. Radiometr RK-100 1 Żnin – Starostwo Powiatowe 

44. Radiometr RK-100 1 Janowiec Wielkopolski – Urząd Miasta  

i Gminy 

45. Radiometr RK-100 1 Bydgoszcz - WIORiN 

46. Radiometr RK-100 1 Bydgoszcz - WSSE 

47. Radiometr RK-100 2 Bydgoszcz – Magazyn OC 

48. Radiometr RK-100 5 Bydgoszcz – Magazyn KPUW 

49. Dawkomierz PM-1203 46 Bydgoszcz – Magazyn OC 

Łącznie woj. kuj-pom. 103 Magazyny OC Jednostek Samorządowych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

10. System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sposób powiadamiania 

ludności. 

 

Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania przez Wojewodę 

Kujawsko-Pomorskiego odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim,  

który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Wojewoda musi w określonych  

sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym,  

który wynika z decyzji Wojewody o konieczności podjęcia działań informowania.  

  

Wariant obligatoryjny:  

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie 

poziomów interwencyjnych, Wojewoda zobligowany jest do poinformowania ludności  

na podstawie danych uzyskanych od Prezesa PAA i realizowana jest wówczas procedura 

działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w związku 

ze zdarzeniami radiacyjnymi (SPO – 1.2 z WPZK). 

W przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo alarmowych 

poziomów substancji w powietrzu, Wojewoda jest obowiązany poinformować ludność  

o zagrożeniach i realizowana jest procedura alarmowania, ostrzegania i informowania 

ludności o zagrożeniach (SPO – 11.3 z WPZK). 

W przypadku wprowadzania rozporządzeń porządkowych Wojewoda zobowiązany 

jest skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas realizuje się procedurę 

przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów  

prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, Ministra kierującego działem 

administracji rządowej lub Wojewodę (SPO – 11.2 z WPZK).  

 

Wariant uznaniowy:  

W tym wariancie Wojewoda z własnej inicjatywy lub na wniosek członków WZZK 

może prowadzić akcję informacyjną dotycząca konkretnych zagrożeń lub sposobów 

postępowania. W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty 

przekazywane przez środki masowego przekazu, ulotki, numer informacyjny.  

Akcję informacyjną koordynuje w takich sytuacjach WZZK (jeśli jej prowadzenie 

przekracza możliwości służby właściwej w konkretnym zagrożeniu). W celu realizacji  

tego wariantu uruchamia się procedurę alarmowania, ostrzegania i informowania  

ludności o zagrożeniach (SPO – 11.3 z WPZK).  

 

 Za informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek 

zagrożeń oraz opracowanie wskazówek do informowania w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim odpowiedzialni są:  

 - Wojewoda, 

 - Rzecznik Prasowy Wojewody, 

 - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

 - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

 - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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 Komunikaty o zagrożeniach mogą być opracowane:  

 - samodzielnie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

 - przy współpracy z odpowiednimi Służbami, Inspekcjami i Strażami, we właściwych 

służbach, inspekcjach i strażach, a następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 
Rys 4. Przykładowe rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych. 

 

 
Rys 5. Przykładowe rodzaje komunikatów ostrzegawczych. 
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 Przygotowanie komunikatu dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

 Po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego ludność na zagrożonych terenach, która  

może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną  

dla osób z ogółu ludności, jest niezwłocznie informowana o zaistniałym zdarzeniu,  

podjętych działaniach oraz o stosownych środkach ochrony zdrowia. Projekt takiej 

informacji, w oparciu o zapisy art. 92 ust. 1 i art. 92a ust. 1, 4, 5 i 8 opracowuje  

zespół prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, a następnie przekazuje ludności, 

przez ogłoszenie w środkach masowego przekazu i w inny sposób zwyczajowo przyjęty  

na danym terenie, a następnie uaktualnia ją w miarę rozwoju sytuacji. 

 

 System ostrzegania i alarmowania powiązany jest z systemem wczesnego ostrzegania 

(SWO) i systemem wykrywania skażeń i alarmowania (SWSiA). Systemy uruchamiany jest 

po decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z poziomu Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Ostrzeganie i alarmowanie mają na celu uprzedzenie obywateli  

o grożącym im niebezpieczeństwie, aby umożliwić wdrożenie przedsięwzięć ochronnych. 

System ostrzegania i alarmowania obejmuje:  

 1. Stanowiska ostrzegania i alarmowania tworzone w Wojewódzkim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz w Powiatowych Centrach Zarządzania Kryzysowego 

starostów i Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego wójtów, burmistrzów.  

 2. Siły i środki niezbędne do rozpowszechniania informacji (emitowanie komunikatów 

ostrzegawczych nadawanych przez lokalne media.  

 3. Dyżury na stanowiskach kierowania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, WSSE  

i innych uczestników działań informacyjno-ostrzegawczych. 

 W pierwszej kolejności powiadamiane i alarmowane są służby uczestniczące  

w reagowaniu z wykorzystaniem środków łączności służb kryzysowych w powiatach  

oraz jednostkach i instytucjach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania województwa. 

Ponadto ostrzeganie i alarmowanie odbywa się za pomocą Regionalnego Systemu 

Ostrzegania. To usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych  

zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych kujawsko-pomorskiego urzędu 

wojewódzkiego, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w programach regionalnych,  

w telegazecie i w aplikacjach mobilnych na telefonach komórkowych obywateli. 

 

 Na potrzeby minimalizacji skutków zdarzeń radiacyjnych i w prowadzenia działań 

interwencyjnych, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w pełni wykorzysta 

Regionalny System Ostrzegania. Komunikaty podawane będą przez Dyżurnych WCZK  

w aplikacji mobilnej RSO, w telegazecie, w postaci napisów DVB w telewizji, a także  

na stronie internetowej KPUW, gdzie zamieszczone są poradniki dotyczące zachowania  

się w przypadku wystąpienia zagrożenia.  

 Ostrzeganie i alarmowanie obywateli realizowane będzie poprzez przekazanie  

sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych ogłaszanych akustycznie (syreny 

alarmowe) lub emitowanych przez środki masowego przekazu (radio, TV, prasa, internet). 



40 
 

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępne są następujące środki 

służące do alarmowania ludności:  

- system syren alarmowych,  

- aplikacja SI SMS,  

- system RSO,  

- sieć radiowa Wojewody,  

- strony internetowe,  

- lokalna telewizja i rozgłośnie radiowe oraz prasa,  

- telefonia stacjonarna i komórkowa,  

- ruchome środki nagłaśniające. 

 

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dzięki aplikacji SI SMS, 

powiadamiania:  

- jednostki samorządu terytorialnego, 

- służby i straże na terenie województwa, 

- administrację zespoloną i niezespoloną,  

- dyrektorów szpitali, 

- Dyrektorów Wydziałów K – P UW,  

- przedstawicieli biorących udział w WZZK,  

- organizatorów i kierowników obozów harcerskich, 

- użytkowników aplikacji Mobilnej „Blisko”. 

 

Na terenie województwa działają również systemy powiadamiania o zagrożeniach 

koordynowane przez jednostki szczebla krajowego, tj. MSWiA i system RSO oraz RCB, 

które podpisało porozumienie ze Społeczna Krajową Siecią Ratunkową. System RSO  

polega na przekazywaniu ostrzeżeń za pomocą naziemnej telewizji cyfrowej. Aplikacja RSO 

jest zainstalowana na komputerze Dyżurnego WCZK. Treść komunikatu wpisywana jest  

w szablon, który zawiera tytuł, kategorie zagrożenia, skrót komunikatu, treść czas publikacji, 

wskazanie czy komunikat ma status brak alarmu, normalny czy nadzwyczajny, liczbę 

powtórek i datę utworzenia. 

Komunikat ze statusem brak alarmu wyświetla się w serwisie WWW, telegazecie, 

aplikacji na telefon i telewizji hybrydowej, natomiast komunikat ze statusem  

normalnym wyświetlany w sposób jak wyżej oraz w komunikacie w formie SMS. Komunikat 

ze statusem nadzwyczajnym wyświetlany jest w sposób jak wyżej oraz  

z napisami w DVB. Wypełniona formatka przesyłana jest do Centrum Monitoringu TVP  

i trafia do emisji.  

Istotą systemu wprowadzonego przez RCB jest wykorzystanie CB – Radio  

do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach lub istotnych utrudnieniach.  

Aby przekazać komunikat poprzez CB – Radio należy treść komunikatu, to jest obszar/ 

miejsce zagrożenia, rodzaj zagrożenia, czynnik zagrożenia, czas zagrożenia oraz inne  

istotne informacje, przekazać do służby dyżurnej RCB. Służba Dyżurna RCB powiadomi 

dyspozytora Społecznej Krajowej Sieci Ratowniczej, który będzie odpowiedzialny  

za uruchomienie ośrodków przekazujących komunikaty w rejonach objętych zagrożeniem. 
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11. Organizacja systemu łączności w województwie. 

 

Podstawowym zadaniem służby łączności w czasie prowadzenia działań 

informacyjnych i ratowniczych w warunkach zagrożenia jest:  

- utrzymanie dotychczasowych systemów łączności, dowodzenia i kierowania,  

- łączności telefonicznej wewnętrznej,  

- łączności telefonicznej zewnętrznej,  

- łączności radiotelefonicznej UKF,  

- poczty elektronicznej, 

- poczty specjalnej, 

- przekazywanie zarządzeń, decyzji, sygnałów i meldunków, 

- zapewnienie łączności innym podmiotom administracji państwowej, 

- organizowanie łączności,  

- alarmowanie i ostrzeganie, 

- rozwijanie i zapewnienia łączności dla dowodzenia, współdziałania, alarmowania 

i ostrzegania. 

 

 

Łączność radiofoniczna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Łączność radiotelefoniczna jest sprawdzana codziennie przez Służbę Dyżurną 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z regulaminem pracy  

w sieci radiotelefonicznej zarządzania Wojewody oraz zgodnie z procedurą sprawdzania 

łączności (znajdującej się przy stanowisku sprawdzania łączności w pomieszczeniu 

Dyżurnego WCZK). 

 

Łączność radiotelefoniczna oparta na łączności analogowo – cyfrowej UKF 

na kanałach radiowych w paśmie przydzielonym dla administracji państwowej sieci 

zarządzania Wojewody. Łączność radiowa jest zbudowana na bazie sześciu częstotliwości 

radiowych, w następujących sieciach:   

 - Zarządzania Wojewody nr 1,  

 - Zarządzania Wojewody nr 2,  

 - Koordynacji ratownictwa,  

 - Alarmowania i Współdziałania,  

 - Przekaźnikowa, 

 - WBZK. 
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Rys 6. Mapa łączności radiotelefonicznej.  

 

 Łączność na kanale 61 

 Łączność na kanale 30, 45 

 

 

 

 

Sieć Zarządzania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zrealizowana jest na dwóch 

kanałach cyfrowych: 

   

 - bezpośrednia łączność pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Wojewody, 

a Starostami na terenie Województwa kujawsko – pomorskiego, na jednym kanale, 

zwanym Siecią Zarządzania Wojewody nr 1 – kanał 45.  

 relacja WCZK – SP 

  

 - bezpośrednia łączności pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Wojewody, 

a Urzędami Miast, Miast i Gmin oraz Gmin na drugim kanale, umownie nazwanym 

Siecią Zarządzania Wojewody nr 2 – kanał 30.  

 relacja WCZK – Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin 

  

 - sieć Zarządzania Starosty – każdy powiat ma przydzielony własny kanał.  

 relacja SP – Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin 
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System alarmowania w województwie. 

 

Na terenie województwa zainstalowanych jest ogółem 1237 urządzeń 

ostrzegawczych (syren), w tym 392 OC, 766 OSP, pozostałe to urządzenia zakładowe.  

W skład centralnego radiowego systemu alarmowania wchodzi 1 centralka wojewódzka, 

14 centralek powiatowych i 43 centralki w miastach i gminach, sterujących 373 

urządzeniami alarmowymi, w tym 83 nowoczesnymi syrenami elektronicznymi.   

Centralny radiowy system sterowania syrenami znajduje się w trakcie 

modernizacji polegającej na uruchamianiu centralek w powiatowych i miejskich  

centrach zarządzania kryzysowego.  

Po zakończeniu tego etapu wszystkie powiatowe i miejskie centra zarządzania 

kryzysowego będą wyposażone w radiowe centralki sterujące syrenami. Radiowy  

system alarmowania działać będzie wówczas w systemie trójstopniowym – centralka 

wojewódzka – centralki powiatowe – centralki miejskie (gminne).  

 

 

 
             Rys 7. Mapa łączności centralnego radiowego systemu alarmowania. 

 

 
        Łączność na kanale 52, 65 
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12. Organizacja ratownictwa i pomocy medycznej. 

 

 

 Ratownictwo w województwie kujawsko-pomorskim zorganizowane jest w oparciu  

o system utworzony na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

 Zadaniem systemu ratownictwa medycznego jest zapewnienie sprawnej i efektywnej 

realizacji zadań państwa, polegających na podejmowaniu medycznych działań ratowniczych 

wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 

 W systemie realizowane są działania polegające na: 

 - zapewnieniu możliwości natychmiastowego wezwania pomocy przy użyciu środków 

łączności, 

 - niezwłocznym przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego, 

 - niezwłocznym podjęciu na miejscu zdarzenia właściwych medycznych działań 

ratowniczych, 

 - zapewnieniu transportu stosownego do potrzeb,  

 - zapewnieniu niezwłocznego przyjęcia do Najbliższego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego lub Oddziału Szpitalnego, stosownych do rodzaju nagłego zagrożenia życia  

lub zdrowia. 

 

 Zgodnie z założeniami system zapewnia każdemu człowiekowi w stanie nagłego 

zagrożenia życia: 

 - łatwe i szybkie wezwanie pomocy ujednoliconymi środkami łączności ratunkowej, 

 - szybkie przybycie na miejsce zdarzenia wyspecjalizowanych służb ratowniczych, 

 - podjęcie na miejscu zdarzenia właściwych czynności ratowniczych, 

 - wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport, 

 - niezwłoczne przyjęcie do najbliższego, stosownego do sytuacji, Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego lub Oddziału Szpitalnego, 

 - niezwłoczne podjęcie stosownego do rodzaju zagrożenia zdrowia lub życia leczenia 

szpitalnego. 

 

 Zasadniczą rolę w systemie ratownictwa spełnia zintegrowanie programu na wszystkich 

płaszczyznach działań ratowniczych z Systemem Ratowniczo – Gaśniczym Państwowej 

Straży Pożarnej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej. Integracja służb ratowniczych następuje w miejscu zdarzenia, Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego, systemie łączności, planowaniu oraz stosowaniu tych samych 

procedur ratowniczych. 
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Rys 8. Lokalizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

 

 

 Jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) są:  

 ⎯ szpitalne oddziały ratunkowe;  

 ⎯ zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące  

w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki 

zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% 

udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:  

 - zespoły specjalistyczne w skład, których wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione  

do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz 

pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 

 - zespoły podstawowe w skład, których wchodzą, co najmniej dwie osoby uprawnione  

do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu  

lub ratownikiem medycznym.  

 1. Zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;  

 2. Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). 

 Zespoły ratownictwa medycznego są jednostkami systemu podejmującymi medyczne 

czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych.  
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 Szpitalne oddziały ratunkowe są komórkami organizacyjnymi szpitali w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu udzielającą świadczeń 

opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

 Centrum urazowe stanowi wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy,  

w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz 

zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta 

urazowego, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.  

 Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, współpracują z systemem PRM  

i są zobowiązane niezwłocznie udzielić niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej  

pacjentowi urazowemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 Jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego są także służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia  

i życia:  

 ⎯ jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;  

 ⎯ jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego;  

 ⎯ jednostki organizacyjne Policji i Staży Granicznej;  

 ⎯ jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej;  

 ⎯ podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie  

przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających  

na obszarach wodnych;  

 ⎯ podmioty oraz organizacje społeczne, które w ramach swoich zadań ustawowych  

lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.  

 W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, gdy w ocenie Wojewódzkiego 

koordynatora Ratownictwa Medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, koordynator informuje niezwłocznie 

Wojewodę o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich  

lub niektórych podmiotów leczniczych, działających na obszarze danego województwa. 

Wojewoda może nałożyć na wymienione podmioty lecznicze, w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu 

przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzji tej  

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda może upoważnić 

Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego do wydawania takiej decyzji.  

W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy,  

zapewnia niezwłoczny transport sanitarny osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego  

do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej  

w odpowiednim zakresie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r.  

w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów  

leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  

określa warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania publicznej służby zdrowia  

na potrzeby obronne państwa. 
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 Zadania w przedmiotowym zakresie dotyczą planowania i realizacji przedsięwzięć  

w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu. Przy planowaniu zwiększenia 

bazy łóżkowej na terenie województwa należy wziąć pod uwagę, że nie powinna ona  

wynosić mniej niż 75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców, z czego 50% powinny 

stanowić łóżka zabiegowe. Planowana liczba łóżek bazy szpitalnej może zostać zwiększona 

przez wojewodę, jeżeli wynika to z przeprowadzonych analiz zagrożeń. Poszerzenie bazy 

łóżkowej jest oparte na zwiększeniu liczby łóżek w istniejących szpitalach ogólnych  

i specjalistycznych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych, 

sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych. 

 

 Zastępcze miejsca szpitalne. 

 Rozporządzenie wprowadza pojęcie Zastępcze Miejsca Szpitalne (ZMSz), które jako 

miejsca do leżenia stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia 

sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Liczbę i lokalizację zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa określa 

wojewoda w porozumieniu z właściwym miejscowo organem samorządu terytorialnego. 

Wojewoda koordynuje i nadzoruje tworzenie oraz funkcjonowanie zespołów zastępczych 

miejsc szpitalnych na terenie województwa. W sprawach przygotowania, organizacji  

i zapewnienia ich funkcjonowania jest wskazany przez wojewodę wójt (burmistrz,  

prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy ze względu na lokalizację 

tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych. ZMSz rozpoczynają działalność na podstawie 

decyzji wojewody. Liczba ZMSz powinna wynosić nie mniej niż 50 na 10 tys. mieszkańców, 

i przeznaczone są do udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:  

 ⎯ niewymagającym przyjęcia do szpitala;  

 ⎯ oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami 

medycznymi;  

 ⎯ po zabiegach operacyjnych, niewymagających pobytu w szpitalu oraz pacjentom,  

u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może być kontynuowany w trybie 

innym niż pobyt w szpitalu;  

 Stosownie do potrzeb Zastępcze Miejsca Szpitalne mogą pełnić funkcję:  

 - miejsc ewakuacji dla osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych  

po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego;  

 - miejsc ewakuacji prewencyjnej, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego  

się zagrożenia np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń radiacyjnych.  

 

 Szpital Tymczasowy. 

 Uwzględniając potencjał ludnościowy województwa kujawsko-pomorskiego bardzo 

prawdopodobną będzie sytuacja, w której potencjał stacjonarnej służby zdrowia stanie  

się niezdolny do przyjęcia znacznej liczby poszkodowanych wymagających opieki 

medycznej. W ramach właściwego przygotowania obszaru województwa oraz zasobów  

do zwalczania/minimalizacji skutków zdarzeń radiacyjnych lub skażenia 

promieniotwórczego, przewiduje się organizację szpitala tymczasowego. 

 Szpital tymczasowy rozpoczyna swoją działalność na podstawie decyzji Wojewody  

i posiada zdolności do:  
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 - udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym, którzy  

są ofiarami sytuacji/ zdarzenia radiacyjnego;  

 - zapewnienia leczenia objawowego oraz pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych.  

 Ponadto, stosownie do potrzeb szpital tymczasowy może pełnić funkcję:  

 - miejsc ewakuacji pacjentów znajdujących się w placówkach medycznych, które  

muszą zostać ewakuowane z obszarów objętych zagrożeniem;  

 - miejsc ewakuacji dla osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych  

po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego;  

 - miejsc ewakuacji prewencyjnej, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego  

się zagrożenia.  

  

 

 System powiadamiania ratunkowego w województwie. 

 

 System Powiadamiania Ratunkowego w województwie kujawsko-pomorskim 

zorganizowany jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego. W województwie kujawsko–pomorskim działa Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego, które przyjmuje zgłoszenia z numeru alarmowego 112 z terenu województwa, 

obsługiwane jest przez Operatorów Numerów Alarmowych 112.  

 

 

 Schemat Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie kujawsko-pomorskim.  

 

 

 Zgłoszenia na numer alarmowy „112”  

  
 

  

 
 CPR 

 
 

  
 

  

Jednostki 
ratownicze 

 
  WCZK 

     

 
 

Dyspozytornia 
medyczna 

 
 

 
 

   

Stacja PR  Stacja PR    Stacja PR  Stacja PR 

 
       Schemat nr 3 – Struktura Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie kujawsko-pomorskim. 
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  W sytuacjach kryzysowych koniecznym może okazać się hospitalizowanie  

dużej liczby poszkodowanych osób, wówczas kluczowym okaże się działający  

w województwie system Państwowe Ratownictwo Medyczne, który składa się z 83 zespołów 

ratownictwa medycznego, 10 szpitalnych oddziałów ratunkowych i kilkunastu innych 

oddziałów i pododdziałów szpitalnych współpracujących z systemem. 

 W sytuacjach szczególnych Wojewoda podnosi gotowość szpitali zgodnie z procedurą 

(SPO – 11.7 z WPZK) podwyższania gotowości działania szpitali przez WKRM,  

a WKRM koordynuje działania PRM zgodnie z procedurą (SPO – 13 z WPZK). 

 

 Pomoc społeczna dla poszkodowanych mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego jest domeną jednostek samorządu terytorialnego, dysponujących w tym zakresie 

zarówno siłami jak i środkami, które stanowią znaczącą siłę w sytuacjach kryzysowych.  

 

 Pomoc psychologiczną dla poszkodowanej ludności realizują specjaliści, będący 

pracownikami etatowymi jednostek ratowniczych takich jak PSP, Policja. W sytuacjach 

szczególnych, przy braku sił wyspecjalizowanych w tym zakresie z wyżej wymienionych 

jednostek do działania mogą wejść osoby, które są pracownikami etatowymi szpitali,  

w których podniesiona została gotowość działania. 

 

 

 Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ma zlokalizowanych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność zakwalifikowaną do I kategorii zagrożeń,  

zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy Prawo atomowe. W związku z powyższym,  

Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie wskazał, funkcjonującej na terenie tego województwa 

jednostki ochrony zdrowia, która byłaby dedykowana i przygotowana wyłącznie  

do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego 

spowodowanego działalnością takiej jednostki organizacyjnej, w tym pracownikom  

tej jednostki oraz osobom z ogółu ludności przebywającym w strefie. 
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13.  Narzędzia wykorzystane do oceny zagrożenia, w tym prognozowania rozwoju 

sytuacji. 

 

 Na potrzeby oceny zagrożenia radiacyjnego, w tym prognozowania rozwoju  

sytuacji na szczeblu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy 

wykorzystuje się System Informatyczny SI PROMIEŃ. System ten stanowi optymalne 

rozwiązanie i zapewnia pełną interoperacyjność Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń  

i Alarmowania. Kluczowym zagadnieniem, jest jego kompatybilność z istniejącymi 

systemami dowodzenia i kierowania znajdującymi się na wyposażeniu jednostek 

organizacyjnych sił zbrojnych. System pozwala na: 

1. Zobrazowanie na mapie cyfrowej: 

 ⎯ komunikatów CBRN dla zdarzeń typu NUC, CHEM, BIO, RAD; 

 ⎯ komunikatów pogodowych oraz sytuacji METEO w oparciu o komunikaty CDR; 

2. Prognozowanych stref skażeń dla zdarzeń typu NUC, CHEM, BIO, RAD;  

3. Rzeczywistych stref skażeń dla zdarzeń typu NUC, CHEM, BIO, RAD;  

4. Lokalizację obiektów zobrazowanych na mapie;  

5. Przechowywanie i udostępnianie danych dotyczących komunikatów CBRN  

dla zdarzeń typu NUC, CHEM, BIO, RAD, meteorologicznych oraz danych 

konfiguracyjnych systemu;  

6. Generowanie prognozowanych stref skażeń (komunikaty CBRN 3) dla zdarzeń  

typu NUC, CHEM, BIO, RAD;  

7. Generowanie rzeczywistych stref skażeń (komunikaty CBRN 5) dla zdarzeń  

typu NUC, CHEM, BIO, RAD;  

8. Tworzenie i przeglądanie komunikatów, m.in. CBRN oraz meteorologicznych;  

9. Wymianę komunikatów, m.in. CBRN oraz meteorologicznych pomiędzy ogniwami 

systemu. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w „System Informatyczny Promień” 

wyposażone są wszystkie miejskie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego  

(23 jednostki samorządowe). Zapewnia to obieg informacji w procesie wykrywania  

i alarmowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, współdziałanie w zakresie 

monitorowania, wykrywania i alarmowania o zdarzeniach na terenie województwa  

oraz prowadzenia działań w zakresie ograniczania i zwalczania skutków zagrożenia. 
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14. Ćwiczenia w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne. 

 

     Ćwiczenia z zakresu reagowania, minimalizowania skutków i przeciwdziałania 

zdarzeniom radiacyjnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  

organizowane będą w cyklu dwuletnim. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, 

niezwłocznie po jego ustaniu, na podstawie wyciągniętych wniosków,  

przeprowadzone zostaną ćwiczenia ze wszystkimi współuczestnikami, biorącymi  

udział w jego usuwaniu, jak również innymi służbami i strażami oraz instytucjami, 

niebiorącymi bezpośredniego udziału, jak również z przedstawicielami jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Pierwsze wojewódzkie ćwiczenia służb, straży i instytucji zaplanowane zostały  

na rok 2023. Tematami ćwiczeń będą: 

- „Ustalenie zasad współdziałania ze wszystkimi uczestnikami procesu 

reagowania na zdarzenia radiacyjne. Działania Miejskich i Powiatowych Centrów 

Zarządzania Kryzysowego w przypadku realizacji działań na administrowanym 

obszarze”, 

- „Doskonalenie umiejętności zespołowego działania wszystkich podmiotów 

uczestniczących w usuwaniu i minimalizacji skutków zagrożenia w przypadku 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim”, 

- „Doskonalenie umiejętności zespołowego działania wszystkich podmiotów 

uczestniczących w działaniach interwencyjnych w przypadku konieczności 

przeprowadzania ewakuacji ludności i jej czasowego przesiedlenia”. 

 

 

 

 

15. Wykaz dokumentów powiązanych z planem postępowania awaryjnego. 

 

1. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego. 

2. Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

3. Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. 

4. Procedura dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem. 

5. Plan działania wojewódzkiego ośrodka analiz danych i alarmowania. 

6. Zarządzenie nr 154/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lipca  

2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania  

i alarmowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

7. Zarządzenie nr 155/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lipca  

2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach  

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
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 16. Spis rysunków i schematów umieszczonych w planie. 

 

1. Rys. nr 1 - Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 300 km od granic 

Polski. 

2. Rys. nr 2 - Rozmieszczenie na terenie Polski podstawowych stacji wykrywania  

skażeń promieniotwórczych. 

3. Rys. nr 3 - Matryca oceny ryzyka dla poszczególnych scenariuszy rozwoju zdarzeń 

radiacyjnych. 

4. Rys. nr 4 - Przykładowe rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych. 

5. Rys. nr 5 - Przykładowe rodzaje komunikatów ostrzegawczych. 

6. Rys. nr 6 - Mapa łączności radiotelefonicznej. 

7. Rys. nr 7 - Mapa łączności centralnego radiowego systemu alarmowania. 

8. Rys. nr 8 - Lokalizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego. 

9. Schemat nr 1 - Schemat blokowy pokazujący powiązania między komórkami 

organizacyjnymi. 

10. Schemat nr 2 - Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń 

radiacyjnych. 

11. Schemat nr 3 - Struktura Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie 

kujawsko-pomorskim. 
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17. Załączniki funkcjonalne. 

 

Załącznik nr 1 

WYKAZ DANYCH DO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO 

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

 
  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy:  

 

Nazwa instytucji, adres 

 

Stanowisko 

 

Telefon służbowy 

 

e-mail 

 

 

Kujawsko-Pomorski  

Urząd Wojewódzki  

w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 3 

85-950 Bydgoszcz 

 

 

 

Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski 

 

tel. 52 34 97 780 

kom. xxx-xxx-xxx 

 
 
wojewoda@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Wicewojewoda 

Kujawsko-Pomorski 

 

tel. 52 34 97 782 

kom. xxx-xxx-xxx 

 

wicewojewoda@ 
bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

II Wicewojewoda 

Kujawsko-Pomorski 

 

tel. 53 249 78 80 

kom. xxx-xxx-xxx 

 
IIwicewojewoda@ 

bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego 

 

tel. 52 34 97 390 

fax. 52 34 97 392 

kom. 787 099 195 

 

wbzk_sekretariat@bydgoszcz.uw. 

gov.pl 
 

 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

Kujawsko-Pomorski  

Urząd Wojewódzki   

w Bydgoszczy 

 

Dyżurny operacyjny 

Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  

Wojewody Kujawsko- 

Pomorskiego 

 

tel. 52 34 97 777 

fax. 52 34 97 238 

kom. 697 218 697 

 tel. bezpłatny 987 

- z terenu woj. kuj-

pom. 

 

kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl 

www.kryzys.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

 

 

Służba współdziałająca w postępowaniu awaryjnym. 

 

 

Nazwa instytucji, adres 

 

 

Stanowisko 

 

Telefon służbowy 

 

e-mail 

 

Państwowa Agencja Atomistyki 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

 

Prezes 

 

tel.  22 556 28 00 

fax. 22 621 37 86 

 

www.paa.gov.pl 
 

 

Dyrektor 

tel.  22 556 28 03 

fax. 22 621 37 86 

 
www.paa.gov.pl 

 

 

Centrum ds. Zdarzeń 

Radiacyjnych 

 

 

 

 

tel. 22 194 30 

tel. 22 621 02 56 

– dyż. 

kom. 783 920 151 

fax:  22 556 27 82  

fax:  22 621 02 63 

 

 

cezar@paa.gov.pl  
 

 

 
 

mailto:wbzk_sekretariat@bydgoszcz.uw
mailto:kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl
http://www.kryzys.bydgoszcz.uw.gov.pl/
http://www.paa.gov.pl/
http://www.paa.gov.pl/
mailto:cezar@paa.gov.pl
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Centralne Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej CLOR 

ul Konwaliowa 7 

03-194 Warszawa 

 

Dyrektor 

 

 

tel. 22 811-16-16 

 
www.clor.waw.pl 

 

 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 

ul. płk Kazimierza Leskiego 7 

01-499 Warszawa 

 

Dowódca 

 

tel.  261 892 651 

tel.  261 892-710,  

fax: 261 892 706 

  

 

coas.sekretariat@mon.gov.pl 

 

 

Oficer Prasowy 

 

 

tel. 261 892 624 

 
coas.sekretariat@mon.gov.pl 

 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 

 

Służba Dyżurna 

 

tel.  261 892 710 

fax. 261 892 706 

 

 

mon.cdkswsia@ron.mil.pl 

 

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa 

Racławicka 2A 

00-993 Warszawa 

 

Dyrektor 

 

tel.  22 361 68 99 

fax. 22 361 68 98 

 

www.rcb.gov.pl 
sekretariat@rcb.gov.pl 

 

 

Służba Dyżurna 

 

tel.  22 361 69 00 

fax. 22 361 69 05 

kom. 785 700 177 

 
dyzurny@rcb.gov.pl 

 

 

Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Toruniu 

ul. Prosta 32 

87-100 Toruń 

 

Komendant Wojewódzki 

 

tel. 56 658 01 24 

fax.56 658 01 20 

 

 

straz@kujawy.psp.gov.pl 

www.kujawy.psp.gov.pl 
 

 

Zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego PSP 

 

tel. 56 658 01 24 

fax.56 658 01 20 

 
straz@kujawy.psp.gov.pl 

 

 

Stanowisko Kierowania 

Komendanta 

Wojewódzkiego PSP  

 

 

tel.  56 658 01 00 

tel.  56 658 01 01 

fax. 56 6575732 

 

www.kujawy.psp.gov.pl 

wskr@kujawy.psp.gov.pl 
 

 

Komenda Wojewódzka Policji w 

Bydgoszczy 

ul. Powstańców Wlkp. 7 

85-090 Bydgoszcz 

 

Komendant Wojewódzki 

 

tel. 47 751 50 10 

fax.47 751 50 17 

 

 

www.kujawsko-

pomorska.policja.gov.pl 
sekretariat-

komendanta@bg.policja.gov.pl 

policja@bydgoszcz.kwp.gov.pl 
 

 

Zastępca Komendanta 

 

tel. 47 751 50 14 

fax.47 751 50 33  

 

sekretariat-

zastepcow@bg.policja.gov.pl 
 

Dyżurny operacyjny tel. 47 751 39 42 

      47 751 11 92  

      47 751 11 94 

 

dyzurny-kwp@bg.policja.gov.pl 

policja@bydgoszcz.kwp.gov.pl 
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Bydgoszczy 

ul. Kujawska 4 

85-031 Bydgoszcz 

 

 

Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 

w Bydgoszczy 

tel. 52 376 18 56 

tel. 52 376 18 30 

kom. xxx-xxx-xxx 

sekretariat.wsse.bydgoszcz@sane
pid.gov.pl 

www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz 

Zastępca Państwowego 

Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego  

w Bydgoszczy 

tel. 52 376 18 13 

tel. 52 376 18 30 

kom. xxx-xxx-xxx 

 

sekretariat.wsse.bydgoszcz@sane
pid.gov.pl 

rzecznik.wsse.bydgoszcz@sanepi

d.gov.pl 

Kierownik Oddziału 

Zarządzania 

Kryzysowego 

tel. 52 376 18 85 

kom. 882 798 242 

pawel.lisewski@sanepid.gov.pl 

http://www.clor.waw.pl/
mailto:coas.sekretariat@mon.gov.pl
mailto:coas.sekretariat@mon.gov.pl
mailto:mon.cdkswsia@ron.mil.pl
tel:222365899
tel:223616898
http://www.rcb.gov.pl/
mailto:sekretariat@rcb.gov.pl
mailto:dyzurny@rcb.gov.pl
mailto:straz@kujawy.psp.gov.pl
http://www.kujawy.psp.gov.pl/
mailto:straz@kujawy.psp.gov.pl
http://www.kujawy.psp.gov.pl/
mailto:wskr@kujawy.psp.gov.pl
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/
mailto:policja@bydgoszcz.kwp.gov.pl
mailto:sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl
mailto:sekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.pl
mailto:policja@bydgoszcz.kwp.gov.pl
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

ul. Piotra Skargi 

85-018 Bydgoszcz 

 

Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

 

centrala:  

tel. 52 376 17 00 

      52 582 64 66 - 68 

sekretariat:  

tel. 52 376 17 32 

      52 322 17 44 

fax: 52 582 64 69 

kom. xxx-xxx-xxx 

kom. xxx-xxx-xxx 

kom. xxx-xxx-xxx 

 

wios@wios.bydgoszcz.pl 

www.wios.bydgoszcz.pl 
 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

ul Konarskiego 1/3                      

85-950 Bydgoszcz 

 

 

Naczelnik Wydziału 

Wydziału Inspekcji 

 

tel.  52 582 64 70 

kom. 603 399 124 

 

wydzial.inspekcji@wios.bydgosz

cz.pl 
 

 

Komenda Główna Państwowej 

Straży Pożarnej  

00-914 Warszawa,                             

ul. Podchorążych 38 

 

Komendant Główny PSP, 

Z-ca Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju 

 

 

tel. 22 523 30 61 

tel. 22 523 39 00 

fax. 22 523 30 16 

 

www.kgpsp.gov.pl 

sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl 

 

Z-ca Komendanta 

Głównego PSP 

 

 

tel. 22 523 39 56 

fax. 22 840 50 32 

 
sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl 

 

Stanowisko Kierowania  

Komendanta Głównego 

PSP 

 

tel. 22 523 35 11 - 16   

kom. 601 800 071  

fax. 22 628 65 75    

lub  22 840 55 02 

 

 

kckr@kgpsp.gov.pl 

www.kgpsp.gov.pl 
 

 

Centralne Wojskowe Centrum 

Rekrutacji oddział zamiejscowy  

w Bydgoszczy 

ul. Warszawska 10 

85-915 Bydgoszcz 

 

Szef Centralnego 

Wojskowego Centrum 

Rekrutacji 

 

tel.    261 415 000 

tel.    261 415 001 

fax.   261 415 038 

kom. 721 890 105 

 

 

cwcrbydgoszcz@ron.mil.pl 

 

Zastępca Szefa 

 

tel. 261 415 002 

kom. 781 365 490 

 

 

 

 

Dyżur CWCR 

 

tel. 723 681 030 

fax. 261 415 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:wios@wios.bydgoszcz.pl
http://www.wios.bydgoszcz.pl/
mailto:wydzial.inspekcji@wios.bydgoszcz.pl
mailto:wydzial.inspekcji@wios.bydgoszcz.pl
http://www.kgpsp.gov.pl/
mailto:sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl
mailto:sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl
mailto:kckr@kgpsp.gov.pl
http://www.kgpsp.gov.pl/
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Załącznik nr 2 do Wojewódzkiego Planu Postępowania Awaryjnego w 

Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 

 

 

 

 

 
 

PROCEDURA  

DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU 

POTASU W PRZYPADKU 

ZDARZEŃ RADIACYJNYCH  

NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bydgoszcz 2022 r. 
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1. Podstawy prawne normujące zagadnienia w zakresie dystrybucji tabletek 

jodku potasu. 

 

 

- art. 86 r ust. 6, 7 i 8, art. 89  ust. 1 i 2, art. 90 pkt 3, art. 91 pkt 1 i art. 91a, 91b ust. 1 pkt 3, 

92a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, 

z późn. zm.) 

- art. 22 pkt 2 i 4 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U.  z 2022 r. poz.135 z późn. zm.), 

- art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach 

strategicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1513 z późn. zm.), 
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2. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych   
 
 
 

1) Zdarzenie radiacyjne o długotrwałym lub intensywnym działaniu może powodować realne 

zagrożenie dla życia i zdrowia. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie dla jednostki 

organizacyjnej, województwa albo kraju wymaga podjęcia stosownych działań 

interwencyjnych. 

2) Decyzja o wprowadzeniu działań interwencyjnych następuje w przypadku przekroczenia 

poziomów interwencyjnych, które określa Prezes Agencji Atomistyki lub działania te 

są uzasadnione w celu zminimalizowania negatywnych skutków społecznych i 

gospodarczych. 

3) Wprowadzenie działań interwencyjnych, których zasięg nie przekracza obszaru jednego 

województwa następuje w drodze aktu prawa miejscowego wydanego przez wojewodę 

a w przypadku przekroczenia obszaru województwa aktu prawa wydanego przez  Radę 

Ministrów w drodze rozporządzenia - art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z późn. zm.) 

4) W przypadku zdarzenia radiacyjnego, które faktycznie wystąpiło, działaniem 

interwencyjnym, między innymi, zgodnie z (art. 90 pkt 3) jest podanie preparatu ze 

stabilnym jodem. Działaniami tymi na terenie województwa kieruje wojewoda, a na terenie 

kraju minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
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3.  Zasady naliczania oraz normy należności preparatów jodowych 

 

1) Wojewoda na podstawie art. 86 r ust. 6 ww. ustawy określa liczbę preparatów ze stabilnym 

jodem przeznaczonych do dystrybucji na podstawie informacji podanych od jednostek 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przy tym osoby : 

a) liczbę osób przebywających stale lub czasowo w tych strefach;  

b) liczbę osób pracujących i dzieci uczęszczających do szkół lub przedszkoli w tych 

strefach;  

c) liczbę łóżek w szpitalach, obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, i 

instytucjach społecznych mieszczących się w tych strefach;  

d) liczbę osób pełniących służbę wojskową w tych strefach;  

e) liczbę osób osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach śledczych w tych strefach;  

f) osoby biorące udział w usuwaniu skutków zdarzeń radiacyjnych w tych strefach zgodnie 

z wojewódzkim planem postępowania awaryjnego. 

2) Wojewoda określa liczbę preparatów ze stabilnym jodem, po uzyskaniu danych o populacji 

osób z terenu województwa kujawsko – pomorskiego na dzień 31 grudnia, każdego roku.  

3) Liczbę preparatu jodku potasu określa się według poniższych kryteriów określonych w 

dawkowaniu: 

a) Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki) 

b) Dzieci od 3 lat do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka) 

c) Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki) 

d) Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki) 

e) Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki) 

Uwaga - mając na względzie konieczność podziału tabletek na części, zgodnie z załączonymi 

Rekomendacjami nalicza się jedną całą tabletkę dla dziecka. 

4) Ilość naliczonych preparatów podwyższa się o 10% ogólnego zapotrzebowania dla całego 

województwa (art. 86 r ust. 7 Ustawy). 
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4. Dystrybucja, transport i przechowywanie preparatów jodowych  

 

1) Za realizację zadań w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego odpowiada wojewoda (art. 91b ust. 1 pkt 3 Ustawy).  

2) W przypadku wystąpienia zagrożenia w województwie kujawsko-pomorskim zwolnienie z 

rezerw państwowych gospodarczych preparatów stabilnego jodu następuje na wniosek 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomów 

interwencyjnych dla izotopów radioaktywnych jodu, przekazanej przez Prezesa Państwowej 

Agencji Atomistyki. 

3) Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku 

o Rezerwach Strategicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1513 z późn. zm.) udostępnia niezwłocznie 

rezerwy strategiczne w postaci preparatu stabilnego jodu, niezbędnego do prowadzenia 

działań interwencyjnych.  

4) Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy o Rezerwach Strategicznych (Dz. U. z 2022 poz. 

1513 z późn. zm.) Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapewnia transportowanie 

udostępnionych tabletek ze stabilnym jodem do magazynu Kujawsko – Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul Grabowej 2a. 

 



7 
 

 

Schemat dystrybucji tabletek Jodku Potasu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

Magazyn Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 

Powiatowe Punkty Przechowywania 

Gminne Punkty Przechowywania 

Punkty dystrybucji 
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5. Zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu w 2022 r. dla mieszkańców 

województwa z podziałem na powiaty. 

 

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy według stanu na 

31 grudnia 2021 r. 

 

 

Nazwa powiatu/miasta na prawach 

powiatu  

Liczba osób  

w wieku 
ilość osób 

w 

powiatach 

maksymalna ilość 

tabletek łącznie z 

nakładką 10% 0-12 lat 13-60 lat 

Powiat aleksandrowski 6 579 34 034 40 613 82 112 

Powiat brodnicki 11 685 50 482 62 167 123 914 

Powiat bydgoski 17 427 80 848 98 275 197 035 

Powiat chełmiński 6 679 33 004 39 683 79 956 

Powiat golubsko-dobrzyński  6 066 28 583 34 649 69 555 

Powiat grudziądzki 5 535 26 431 31 966 64 237 

Powiat inowrocławski 18 513 98 842 117 355 237 817 

Powiat lipnowski 8 778 42 305 51 083 102 727 

Powiat mogileński 5 680 28 578 34 258 69 120 

Powiat nakielski 11 680 55 002 66 682 133 852 

Powiat radziejowski 4 728 25 031 29 759 60 269 

Powiat rypiński 5 643 27 218 32 861 66 087 

Powiat sępoleński 5 339 25 987 31 326 63 044 

Powiat świecki 13 150 62 534 75 684 152 040 

Powiat toruński 16 303 73 822 90 125 180 342 

Powiat tucholski 6 743 30 456 37 199 74 421 

Powiat wąbrzeski 4 398 21 585 25 983 52 325 

Powiat włocławski 10 124 54 964 65 088 132 057 

Powiat żniński 9 130 43 913 53 043 106 652 

Miasto Bydgoszcz 38 749 202 663 241 412 488 483 

Miasto Grudziądz 11 386 55 890 67 276 135 483 

Miasto Toruń 24 611 119 313 143 924 289 561 

Miasto Włocławek 11 842 64 422 76 264 154 755 

Razem województwo kujawsko-

pomorskie 
260 768 1 285 907 1 546 675 3 115 844 
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Załącznik nr 1 

Rekomendacje Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2022 r. w zakresie przechowywania, 

dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na 

wypadek zdarzenia radiacyjnego. 
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Załącznik nr 2 

 

Rekomendacje  Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wskazania 

grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne jodku potasu, na 

wypadek wystąpienia z darzenia radiacyjnego.  
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Załącznik nr 3 

 

Wzór wniosku do Prezesa Rady Ministrów o przekazanie tabletek preparatu jodku potasu. 

 

        Bydgoszcz……………………… 

 

 

 

 

 

        Pan 

         …………………………………. 

Prezes Rady Ministrów 
 

 

 

 

W N I O S E K 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 

2022 poz. 1513), wnioskuję o udostępnienie rezerw strategicznych niżej wymienionego 

asortymentu: 

 

 

 

Lp. Nazwa asortymentu Ilość JM Cel Wykorzystania 

Dane podmiotu, 

któremu 

udostępnione 

rezerwy 

strategiczne będą 

wydawane 

Uwagi 

1. 
Tabletki jodku potasu 

65 mg 
 szt. 

Zapewnienia realizacji 

zadań ustawy prawo 

atomowe wynikających z 

art. 91b pkt 3 (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1941) 

Wojewoda 

Kujawsko-

Pomorski 

ul. Jagiellońska 3 

85-950 Bydgoszcz 

Miejsce 

dostawy 

Magazyn K-P 

UW w 

Bydgoszczy 

 

         

 

     Podpis Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego 
 


