
TRENING WOJEWÓDZKI DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH 

PK. „WODA 2014” 

 

W dniu 6 października 2014 roku o godzinie 9:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Wawrzeńczycach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Posiedzenie Zespołu zostało zwołane w związku z wojewódzkim ćwiczeniem 

przeciwpowodziowym  pk. „WODA 2014”,  które miało się odbyć 8 października 2014 roku. 

Podstawą prawną ćwiczeń jest zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014 

roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Celem treningu miało być sprawdzenie na terenie województwa małopolskiego w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi: 

- gotowości do działania struktur zarządzania kryzysowego jednostek administracji 

samorządowej szczebla powiatowego i gminnego, funkcjonowania systemów obiegu 

informacji w ramach wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego, w szczególności w 

relacjach: urzędy gmin-powiatowe centra-Wojewódzkie  centrum Zarządzania Kryzysowego, 

sprawdzenie sprawności systemu informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, 

ewakuacji ludności i mienia z obszarów zagrożonych lub objętych powodzią.  

W zarządzeniu Wojewody jest również mowa o sprawdzeniu w ćwiczeniu realizacji zadań z 

zakresu: 

- pomocy społecznej i medycznej, zaopatrzenia ludności w wodę do picia i żywność, 

- likwidacji skutków powodzi, w tym zagrożeń o charakterze ekologicznym i 

epidemiologicznym, 

- wykorzystaniu sił  i środków w działaniach ratowniczych, 

- elementów infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, komunalnej oraz energetycznej 

znajdującej się na terenie gminy, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz ich mienia. 

Ćwiczenie pk. „WODA 2014” będzie odbywać się aplikacyjnie, tzn. bez praktycznego 

uruchomiania służb. 

 Z wyższego szczebla zarządzania kryzysowego gmina otrzyma zadanie szczegółowe 

(sytuację powodziową), z którą będzie należało sobie poradzić na swoim terenie. 

Obowiązkiem wszystkich gmin woj. małopolskiego będzie zwołanie w dniu 8 października 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który w tym dniu otrzyma hipotetyczną sytuację 

powodziową oraz na bieżąco wyśle drogą mailową meldunki o podjętych działaniach do 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego. 



Gmina, która nie otrzyma szczegółowych wytycznych z konkretną sytuacją powodziową z 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego, musi sama 

wymyśleć scenariusz ćwiczenia. Założony scenariusz powinien być ściśle powiązany z 

przyjętymi w  zarządzeniu Wojewody wytycznymi. Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego odbierając każdorazowo meldunki ze zdarzeniami ma obowiązek przesyłać 

drogą mailową meldunki do PCZK Starosty Krakowskiego o działaniach jakie podjęto w 

związku z otrzymanym scenariuszem konkretnej już sytuacji powodziowej. 

Na posiedzeniu zaproponowano i omówiono hipotetyczną sytuację powodziową na terenie 

gminy. 

Padający od kilku dni ulewny deszcz spowodował na terenie gminy liczne podtopienia, z 

brzegów wystąpiły lokalne cieki wodne: potoki Ropotek, Rudnik, potok Tropiszowski, 

Igołomski, powodując podtopienia pól uprawnych oraz zabudowań gospodarczych i 

mieszkalnych. W związku z pogarszająca się sytuacją powodziową oraz niekorzystnymi 

prognozami pogody na najbliższą dobę; Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zwołał na 

dzień 8 października 2014 roku na godzinę 8:00 posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz na godzinę 13:00 spotkanie z OSP z terenu gminy oraz sołtysami 

zapoznając ich z aktualną sytuacją. 

Wójt Gminy ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe (przekroczony stan ostrzegawczy na 

rzece Wiśle, fala powodziowa zbliża się do granicy Gminy – Starosta Krakowski ogłasza na 

terenie całego powiatu krakowskiego pogotowie przeciwpowodziowe). 

Wójt Gminy decyduje o patrolowaniu wałów przez OSP z terenu Gminy. Podnoszący się stan 

wody na rzece Wiśle i w lokalnych potokach oraz przekroczony stan alarmowy na rzece 

Wiśle powoduje podjęcie kolejnego kroku  -  Wójt Gminy ogłasza alarm przeciwpowodziowy 

na terenie całej gminy. 

W dniu  zarządzeniu ćwiczeń pk: „WODA 2014” tj. 8 października o godzinie 8:00 Wójt 

Gminy ponownie zwołuje posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

O godzinie 7:48 Zespół drogą mailową otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum  

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego założenia ogólne do treningu następnie o 

godzinie 8:30  konkretne wytyczne szczegółowe i założenia do treningu,  dotyczące sytuacji 

powodziowej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Z opisu sytuacji  wynika, że padające od kilku dni intensywne deszcze spowodowały 

wytworzenie się na rzece Wiśle fali kulminacyjnej, której czoło o godzinie 10:00 dotrze do 

Czernichowa. Szacowana wysokość poziomu wody może osiągnąć nawet do 800 cm. 

Pomimo przyjmowania wody przez zbiornik Świnna Poręba szacuje się, że przez m. Kraków 

przepłynie fala powodziowa o wysokości zbliżonej do historycznego maksimum tj. 907 cm. 

Na stacji w Igołomi-Wawrzeńczycach odnotowano maksymalny opad w wysokości 120 mm. 

Stany alarmowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu przekroczone zostały w 

środkowej części Wisły tj. na posterunkach wodowskazowych Sierosławice i Popędzynka. 



Maksymalny stan na posterunku Sierosławice na Wiśle wyniósł 750 cm, przekraczając stan 

alarmowy o 50 cm. 

W miejscowości Dobranowice została uszkodzona linia energetyczna 15 KV, w  wyniku 

awarii występują braki w dostawie prądu na terenie całej gminy; o godzinie 11:00 w wyniku 

zalań i podtopień urządzeń zasilających w prąd elektryczny zostały unieruchomione 

wszystkie pompownie na terenie gminy, od godziny 12-tej ze względu na poważne zagrożenie 

życia i zdrowia ludzi zaistniała konieczność ewakuacji ludności z terenów zagrożonych 

powodzią. 

W Wawrzeńczycach w skutek pęknięcia wału rzeki Wisły zalana została przepompownia, 

uszkodzone 4 silniki o mocy 251 KW. 

Prognozy pogody dla gminy na najbliższą dobę otrzymane z IMiGW  nadal informują o 

intensywnych opadach deszczu.  

W odpowiedzi na otrzymaną hipotetyczną sytuację powodziową treningu pk. „WODA 2014” 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stworzył  meldunek o podjętych działaniach do 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego. 

Trening umożliwił sprawdzenie i zweryfikowanie działania procedur dla Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek zagrożenia powodziowego; co prawda 

ćwiczenie odbyło się bez praktycznego uruchamiania służb ale wykazało zdolności 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  do podejmowania trudnych decyzji na 

wypadek istniejącego zagrożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


