
Załącznik nr  1 do Zarządzenia  nr  S.0050.21.2017 
Burmistrza Dobrodzienia  - Szefa Obrony Cywilnej  Gminy
Dobrodzień  z  dnia  31 stycznia  2017 r. w sprawie  
realizacji zadań  z zakresu obrony cywilnej  w roku 2017.

WYTYCZNE
Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej  w  2017 roku

   W oparciu o zadania określone w wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej
na rok 2017, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Starosty Oleskiego - Szefa
Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu
obrony  cywilnej  w  2017,  mając  na  względzie  wyniki realizacji  zadań  w  zakresie  obrony
cywilnej  osiągnięte w latach poprzednich, określa się niniejsze wytyczne ustalające ogólne
zasady realizacji zadań  obrony cywilnej  w Gminie Dobrodzień  w roku 2017.   
Zasadniczym  celem  działań   w  zakresie  obrony  cywilnej  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  
w roku 2017 będzie kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze
ochrony  ludności  przed  niebezpieczeństwami  wynikającymi  z  działań  zbrojnych  lub  klęsk
żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie
istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2017 r. skoncentrowana będzie na:

1) uczestnictwu w procesie opiniowania  projektu ustawy o ochronie ludności i  obronie
cywilnej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;

2) kontynuowaniu  procesu  dostosowywania  istniejących  rozwiązań  w dziedzinie  obrony
cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;

3) analizowaniu  i  opracowywaniu  rozwiązań  usprawniających  realizację  zadań  obrony
cywilnej w obowiązującym stanie prawnym w Polsce;

4) kontynuowaniu modernizacji i utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń  systemu
alarmowania i powiadamiania ludności oraz systemu łączności radiowej;

5) prowadzeniu  działań  doskonalących  w  zakresie  planowania  i  szkolenia  w  ramach
Krajowego  Systemu Wykrywania  Skażeń  i  Alarmowania  oraz  Systemu Powszechnego
Ostrzegania  Wojsk  i  Ludności  Cywilnej  o  Zagrożeniu  Uderzeniami  z  Powietrza;

6) kształceniu  społeczeństwa  na  wypadek  wystąpienia  zagrożenia,  a  w  szczególności
w zakresie zachowań pożądanych w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy lub
ataku terrorystycznego.
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W celu  zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony  cywilnej  w 2017 r. należy:

I.   W  zakresie  organizacyjnym:
1) określić, do wykonania w 2017 roku, zadania w dziedzinie obrony cywilnej gminie,

uwzględniając postanowienia przedmiotowych wytycznych;

2) opracować  ocenę  stanu  przygotowań  obrony  cywilnej  za  rok  2016,  według
wytycznych  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  z  dnia   30  sierpnia  2016  r.  w  sprawie
opracowywania  oceny  stanu  przygotowań  ochrony  ludności  i  obrony  cywilnej
w województwach;

3) prowadzić  na  obszarze  działania  szefa  obrony  cywilnej  kontrole  realizacji  zadań
obrony  cywilnej.  W  trakcie  prowadzonych  kontroli  zwracać  szczególną  uwagę
na  aktualność  i  realność  przyjętych  rozwiązań  w  dokumentacji  organizacyjno-
planistycznej z zakresu obrony cywilnej;

4) koordynować  i  monitorować  stan  przygotowań  i  realizacji  przedsięwzięć  obrony
cywilnej na obszarze działania szefa OC;

5) doskonalić  i  rozwijać  wzajemną  współpracę  pomiędzy  podmiotami  realizującymi
zadania obrony cywilnej;

6) wspierać organizacje pozarządowe w zakresie przygotowania ich do realizacji zadań z zakresu
obrony cywilnej;

II.   W  zakresie planowania i ratownictwa:

1) kontynuować  wdrażanie  w  dokumentach  planistycznych na  szczeblu  gminy zasady  rozdziału
zadań ochrony ludności od zadań obronnych, wynikającej z aktów prawa międzynarodowego;

2) kontynuować prace związane z wdrażaniem i doskonaleniem  gminnego planu obrony cywilnej;

3) kontynuować  prace  związane   z  opracowaniem,  doskonaleniem  i  wdrażaniem  kart  realizacji
zadań  OC  przez  instytucje  państwowe,  przedsiębiorców  i  inne  jednostki  organizacyjne  oraz
społeczne  organizacje  ratownicze,  przewidziane  do  prowadzenia  przygotowań  i  realizacji
przedsięwzięć w zakresie OC;

4) przeprowadzić aktualizację wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów
oraz  społecznych  organizacji  ratowniczych,  przewidzianych  do  prowadzenia  przygotowań
i realizacji przedsięwzięć w zakresie  obrony cywilnej;  

5) integrować  i  rozwijać   współpracę   pomiędzy   organami   rządowymi   i   samorządowymi
w zakresie  włączenia  jednostek  organizacji  pozarządowych ( WOPR,OSP, Caritas oraz innych)
w struktury obrony cywilnej jako formacji obrony cywilnej;

6) prowadzić bieżącą ocenę formacji obrony cywilnej pod względem ich zdolności do wykonywania
zadań OC.

2



III. W  zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i  alarmowania:

1) prowadzić  stały  monitoring  potencjalnych  lokalnych  zagrożeń  na  terenie  gminy  
w ramach wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO);

2) utrzymywać w stałej gotowości oraz sprawności technicznej system łączności radiowej
na terenie gminy;
 

3) podnosić  umiejętności  poprawnego  prowadzenia  korespondencji  w  sieciach
analogowych i cyfrowych, przy racjonalnym  wykorzystywaniu przydzielonych kanałów; 

4) utrzymywać  w  stałej  gotowości  Zintegrowany  Radiowy  System  Alarmowania
i  Ostrzegania  Ludności  DSP-50/OC  wersja  „Opole”  przy  równoczesnej  rozbudowie
i modernizacji systemu o nowe punkty alarmowe i syreny elektroniczne;

5) uczestniczyć w procesie testowania i  włączania syren alarmowych oraz przekazywania
komunikatów ostrzegawczych;

6) doskonalić   system  wykrywania  i  alarmowania  na  terenie  gminy,  zgodnie
z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów   z  dnia  7  stycznia  2013  r.  w  sprawie  systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96), w tym poprzez udział w  treningach Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania;

7) prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych
oraz komunikatów ostrzegawczych;

8) doskonalić  elementy  Systemu  Wykrywania  i  Alarmowania  (SWA)  w  gminie
w  zakresie  przyjęcia  i  wymiany  informacji  oraz  analizy  i  oceny  sytuacji,  a  także
ostrzegania i alarmowania;

9) podnosić  sprawność  systemu  powszechnego  ostrzegania  wojsk  i  ludności  cywilnej
o  zagrożeniu  uderzeniami  z  powietrza,  poprzez  uczestnictwo  w  organizowanych
ćwiczeniach i treningach;

10) nawiązać  współpracę  z  lokalnymi  mediami,  w  celu  przekazywania  informacji
w  zakresie  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  z  uwzględnieniem  zasad  postępowania  po
usłyszeniu sygnału alarmowego.

IV. W  zakresie edukacji:

1) realizować  szkolenia  zgodnie  z  wytycznymi  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  z  dnia
11  stycznia  2016  r.  w  sprawie  zasad  organizacji  i  sposobu  przeprowadzania  szkoleń
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

2) realizować  ćwiczenia  struktur  i  organów  OC  zgodnie  z  Wytycznymi  Szefa  Obrony
Cywilnej  Kraju  z  dnia 23 listopada 2012 r.  w sprawie organizowania  ćwiczeń obrony
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cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony
cywilnej;

3)  kontynuować  edukację  społeczeństwa  w  zakresie  powszechnej  samoobrony  w  tym
dotyczącą zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania i zachowania
się po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego oraz sygnału ogłoszenia alarmu; 

4) kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności  cywilnej i  pracowników zakładów
pracy w obszarze  powszechnej  samoobrony dotyczącej  potencjalnych zagrożeń czasu
wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, międzynarodowego
prawa  humanitarnego  konfliktów  zbrojnych   z  wykorzystaniem  środków  masowego
przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację pogadanek i szkoleń;

5) podczas  organizowanych  szkoleń  z  zakresu  obrony  cywilnej,  poruszać  tematykę
związaną z międzynarodowym prawem humanitarnym;

6) sprawować bieżący nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

V.   W  zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: 
  
1) kontynuować  proces  wdrażania  wytycznych  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  z  dnia

3  marca  2014  r.  w  sprawie  normatywów  w  zakresie  zaopatrywania  organów
i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do
wykonywania zadań obrony cywilnej; 

2) kontynuować proces sukcesywnego wycofywania z eksploatacji przestarzałego sprzętu
obrony cywilnej;

3) w miarę posiadanych środków finansowych dokonywać zakupu sprzętu  i wyposażenia
niezbędnego do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

4) utrzymywać  sprzęt  obrony  cywilnej  w  pełnej  sprawności  technicznej  poprzez
konserwację, naprawy i remonty; 

5) doskonalić funkcjonowanie gminnego magazynu obrony cywilnej;

6) nadzorować  poprawność  funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych.
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