WYTYCZNE
Starosty Kamiennogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 25 stycznia 2017 r.
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r.
na obszarze powiatu kamiennogórskiego

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1534, ze zm.), w związku
z § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, nr 96, poz. 850) wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej
Województwa z dnia 18 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017
r., określa się poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. na
obszarze powiatu kamiennogórskiego:

I.

Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2017 r. będzie kontynuowanie
procesu doskonalenia obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej
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 w zakresie bezpieczeństwa.

II.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2017 r. skoncentrowana będzie na:
1. kontynuowaniu procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie
obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
2. wdrażaniu wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału
zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych;
3. prowadzeniu działań doskonalących w zakresie: planowania i szkolenia w ramach
Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu
Powszechnego Ostrzegania ludności

cywilnej

o zagrożeniu

uderzeniami

z powietrza;
4. kontynuowaniu, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych, procesu
wdrażania wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony
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cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania
zadań obrony cywilnej.

III.

W celu zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej
w 2017 r. należy:
1. W zakresie organizacyjnym:
a) integrować

i

rozwijać

współpracę

pomiędzy

organami

rządowymi

i samorządowymi w zakresie włączania jednostek organizacji pozarządowych
(OSP oraz innych) w struktury obrony cywilnej jako formacji obrony cywilnej;
b) pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami
realizującymi zadania obrony cywilnej;
2. W zakresie planowania:
a) opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie za 2016 r.
według wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej
w województwach i pełną ocenę przekazać Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu
Kamiennogórskiemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 r.;
b) dokonać analizy realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony
cywilnej na szczeblu gminy w 2016 r. i przekazać ją Szefowi Obrony Cywilnej
Powiatu, zgodnie z zaleceniami przesłanymi w odrębnym terminie;
c) kontynuować prace związane z aktualizacją oraz wdrażaniem planów obrony
cywilnej;
d) przeprowadzić analizę stanu opracowania i aktualizacji gminnych planów
obrony cywilnej i do dnia 6 marca 2017 r. przedstawić wyniki analizy Szefowi
Obrony Cywilnej Powiatu.
3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
a) utrzymywać

w

stałej

gotowości

system

alarmowania

ludności

oraz doskonalić go poprzez niezbędną rozbudowę i modernizację
z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów
cyfrowych oraz syren alarmowych;
b) doskonalić system wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania,
w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, rozpoznania, prognozowania
i oceny zagrożeń z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Ostrzegania,
Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;
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c) uczestniczyć

w

comiesięcznych

treningach

systemu

powszechnego

ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza;
d) na szczeblu gminnym wdrożyć nową metodykę wymiany informacji
i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia;
e) doskonalić

funkcjonowanie

„Systemu

Ostrzegania

Alarmowania

i Informowania Województwa Dolnośląskiego” włączając w to wszystkie
podmioty wchodzące w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu
Wykrywania i Alarmowania;
4. W zakresie edukacji:
a) doskonalić treści programów emitowanych w regionalnych stacjach
telewizyjnych i radiowych z zakresu powszechnej samoobrony, dotyczących
potencjalnych

zagrożeń

czasu

wojny

i

pokoju

oraz

sposobów

przeciwdziałania i zachowania się po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego
oraz

sygnału

ogłoszenia

alarmu,

a

także

kontynuować

edukację

społeczeństwa w tym zakresie;
b) 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;
c) ćwiczenia struktur i organów obrony cywilnej realizować zgodnie
z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem
metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;
d) doskonalić proces szkolenia kadry instruktorów OC poprzez organizację
szkoleń na instruktorów OC oraz uzupełnianie wiedzy w szkoleniach
doskonalących dla tej grupy osób, a także prowadzić bieżącą aktualizację
stanów osobowych kadry instruktorów OC celem realizacji zadań
szkoleniowych w obszarze powszechnej samoobrony dla ludności
i pracowników zakładów pracy;
e) przeprowadzić rekrutację kandydatów na instruktorów obrony cywilnej i do
dnia 28 lutego 2017 r. złożyć wnioski dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego DUW, w celu skierowania wybranych
kandydatów na kurs instruktora obrony cywilnej do ośrodka szkolenia;
f) kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników
zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony, dotyczących
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potencjalnych

zagrożeń

czasu

wojny

i

pokoju

oraz

sposobów

przeciwdziałania tym zagrożeniom z wykorzystaniem środków masowego
przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizacji pogadanek
i szkoleń;
g) podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację
zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
h) zorganizować szkolenia dla pracowników urzędów gminnych z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego w celu zapewnienia właściwej
wiedzy i orientacji w tym obszarze;
i) sprawować bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie
obrony cywilnej;
j) sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń w cyklu kwartalnym
i przekazywać je Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze do 7 dnia następnego miesiąca
po zakończeniu kwartału, wskazując datę, tematykę, grupę szkoleniową oraz
ilość przeszkolonych osób w każdej grupie.
5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
a) sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać i utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami, natomiast pozostały konserwować oraz
legalizować zgodnie z wytycznymi producenta;
b) na bieżąco wdrażać wytyczne 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, w tym:
-

określić niezbędne należności wyposażenia dla powołanych formacji OC,

-

ustalić aktualny stan wyposażenia formacji OC,

-

wskazać potrzeby wymagające uzupełnienia do pełnej należności
wyposażenia,

-

określić źródła finansowania zakupów wyposażenia,

-

ustalić harmonogram uzupełniania należności wyposażenia formacji OC,

c) pozyskiwać - w miarę posiadanych środków finansowych - sprzęt, środki
techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zdań obrony cywilnej,

4

uwzględniając analizę zagrożeń na danym terenie oraz postanowienia
wskazanych wcześniej wytycznych Szefa OCK;
d) nadzorować poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych, z uwzględnieniem istniejącego stanu
prawnego;
e) na bieżąco aktualizować bazę danych sił i środków w informatycznym
„Systemie Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa
Dolnośląskiego”.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
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