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1. Dokumenty i inne plany strategiczne:

1) Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych
(Protokół I), sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz. U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175),

2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372),
3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.),
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
5) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej samoobrony ludności z dnia 28 września 1993 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 421),
6) Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 850),
7) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu

zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. Nr 212 poz. 2153),
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz

właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96),
9) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań

obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1911),
10) Zarządzenie Nr 9/2017 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego,
11) Zarządzenie Nr 81/2017 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni

alarmowych CPR w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych
stopni alarmowych i stopni alarmowych CPR, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia,

12) Zarządzenie Nr 91/2021 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach,

13) Zarządzenie Nr 32/2015 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim,

14) Zarządzenie Nr 3/2013 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby obronne
państwa,

15) Zarządzenie Nr 90/2013 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa
świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,



16) Zarządzenie Nr 3/20 1 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

17) Zarządzenie Nr 98/2011 Wojewody Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 01 września 2011 r. w sprawie organizacji systemu
wczesnego ostrzegania w województwie świętokrzyskim,

18) Zarządzenie Nr 38/2007 Wojewody Swiętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ochrony
ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów
przemysłu spożywczego i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń wraz z załącznikami do stosowania,

19) Zarządzenie Nr 6/200 1 Wojewody Swiętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Swiętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego województwa świętokrzyskiego,

20) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek
masowego zagrożenia,

21) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń
z zakresu obrony cywilnej,

22) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności
i obrony cywilnej w województwach,

23) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu
wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w województwach, powiatach i gminach,

24) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa,
powiatów i gmin,

25) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej,
26) 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,
27) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie

obrony cywilnej,
28) Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju dnia 28 grudnia 2020 r. do działalności

w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 i 2022 roku,
29) Wytyczne Wojewody Swiętokrzyskiego — Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 stycznia 2021 r. do działalności w dziedzinie

ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2021 i 2022 roku,
30) Plan operacyjnego funkcjonowania województwa świętokrzyskiego,
31) Plan obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego,
32) Wojewódzki plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
33) Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego,
34) Plan ochrony przed powodzią województwa świętokrzyskiego,
35) Plan postępowania awaryjnego województwa świętokrzyskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych,
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36) Wojewódzka dokumentacja ochrony infrastruktury krytycznej,
37) Plan wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami w województwie świętokrzyskim w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

paliwowego państwa,
38) Wojewódzki plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia 11 stopnia na wypadek masowego zagrożenia,
39) Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
40) Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa świętokrzyskiego na potrzeby obronne państwa,
41) Wojewódzki Program Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 20 17-2026.

2. Przyjęte kierunki działania

Zasadniczymi celami i kierunkami działania przygotowań obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2022 r. będzie:

— przeciwdziałanie skutkom COVID- 19 oraz odbudowa i tworzenie zasobów materiałowych i sprzętowych niezbędnych do działań ratowniczych
oraz pomocy ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych — w czasie pokoju, jak i wojny,

— wzmacnianie przygotowania podległej administracji publicznej oraz struktur krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do prowadzenia
działań ratowniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,

— wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie ochrony ludności oraz obrony cywilnej wynikających z nowych regulacji prawnych
i aktów urzędowych.

Dla osiągnięcia głównych celów w organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach
i instytucjach, w społecznych i pozarządowych organizacjach ratowniczych i innych jednostkach działających na obszarze województwa,
powiatu i gminy (zgodnie z zakresem odpowiedzialności kompetencyjnej organów i jednostek), realizacja zadań - ukierunkowana
będzie na:

1) współpracy przy opracowywaniu nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych usprawniających funkcjonowanie ochrony ludności oraz
obrony cywilnej,

2) analizie potencjału krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego we wszystkich
stanach gotowości obronnej państwa oraz analizie stanu ilościowego i jakościowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu właściwych
jednostek ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem rzeczywistych zagrożeń, które mają miejsce na
terenie województwa, powiatu i gminy,

3) analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów na terenie gminy, powiatu i województwa do realizacji zadań
w zakresie ochrony ludności oraz obrony cywilnej, w tym analizie ilości i jakości sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tzw. magazynów
obrony cywilnej oraz odtworzeniu i uzupełnieniu zasobów sprzętowych i materiałowych wydanych/przekazanych do walki z pandemią
COVID- 19,
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4) modernizacji radiowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności,
5) integracji ćwiczeń obrony cywilnej z ćwiczeniami ratowniczymi i zarządzania kryzysowego,
6) pełniejszej i szerszej realizacji zadań związanych ze współdziałaniem administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP w zakresie wsparcia

i uzgadniania zasad koordynacji i podległości przydzielonych jednostek wojskowych, w okresie prowadzenia akcji zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności oraz obrony cywilnej,

7) angażowaniu jak największej liczby organizacji (OSP, WOPR, PCK i innych) oraz instytucji, a także ludności organizującej się w ramach
samoobrony w przygotowania i realizację zadań związanych z ochroną ludności oraz obroną cywilną,

8) wykorzystaniu zasobów (w czasie pokoju, kryzysu i wojny) w taki sposób, aby miały podwójne przeznaczenie cywilne i militarne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

— przeprowadzenie szkoleń dla szefów obrony cywilnej powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego oraz dla pracowników realizujących
zadania obrony cywilnej - mówiących o roli i ciążących na nich obowiązkach i zadaniach z zakresu ochrony ludności oraz obrony cywilnej,
w szczególności w zakresie wzmocnienia struktur obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sił
i środków jednostek organizacji pozarządowych i innych podmiotów, z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych
dotyczących ochrony ludności oraz obrony cywilnej,

— włączanie do szkoleń, ćwiczeń i treningów organizowanych z zakresu zarządzania kryzysowego i ratownictwa - problematyki ochrony ludności
oraz obrony cywilnej, w głównej mierze dotyczącej udzielania pomocy medycznej i socjalno - bytowej dla ludności poszkodowanej w wyniku
negatywnych skutków zagrożeń, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy i awarie, czy zagrożeń wynikających z chorób
cywilizacyjnych/epidemicznych oraz możliwych ataków terrorystycznych, a także zagrożeń wojennych powodujących zniszczenia, grabieże
i dewastację oraz skażenia i zakażenia, pożary i katastrofalne zatopienia,

— zwiększenie w planowanych ćwiczeniach ilości zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej (zagrożonej zniszczeniem),
w tym ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych, oczyszczalni ścieków, linii energetycznych, stacji
transformatorowych, stacji redukcyjnych gazu, obiektów z materiałami chemicznymi, zakładów produkcyjnych, linii kolejowych, mostów,
dróg, budynków wielkopowierzchniowych, itp.,

— dostosowanie tematyki szkolenia w zakresie samoobrony do rzeczywistych zagrożeń czasu pokoju i wojny, które mogą dotknąć konkretną
miejscowość z uwzględnieniem procedur postępowania zapewniających podjęcie działań sprawnego reagowania oraz likwidacji niekorzystnych
skutków sytuacji kryzysowych, i co jest z tym ściśle związane - realizacji na szczeblu lokalnym zadań ochrony ludności oraz obrony cywilnej,

— intensyf~kowanie działalności szkoleniowej i informacyjnej poprzez środki masowego przekazu, strony internetowe, ulotki i publikacje oraz
organizację pogadanek i szkoleń.
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Ponadto należy:

1) rozważyć powołanie gminnych oraz powiatowych formacji obrony cywilnej zabezpieczających realizację zadań postawionych przed szefami
obrony cywilnej gmin i powiatów, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
— przydatność i strukturę formacji OC,
— właściwe dostosowanie struktur OC do zagrożeń, potrzeb i wymagań stawianych przed obroną cywilną,
— poprawność reklamowania z MON osób przypisanych do tych formacji,
— wyposażanie formacji OC w sprzęt i materiały do realizacji postawionych zadań.

2) rozważyć możliwości zawarcia nowych porozumień i umów z organizacjami i instytucjami w zakresie pełniejszej i szerszej realizacji zadań
związanych z ochroną ludności oraz obroną cywilną - w czasie pokoju, jak i wojny.

Biorąc pod uwagę, iż w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. wprowadzony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii) oraz długotrwałe działania urzędów oraz różnych instytucji w dobie pandemii, priorytetowym działaniem jest przeciwdziałanie skutkom
COVID - 19. Ponadto oczekiwanym rezultatem planowanych działań ma być wzmocnienie struktur ochrony ludności oraz obrony cywilnej do
wykonywania zadań adekwatnie do uwarunkowań wewnętrznych i działań dotyczących zagadnień prawnych, organizacyjnych i strukturalnych
związanych z przebudową systemu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.
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3. Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania

Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

W zakresie organizacyjnym

Dokonanie oceny stanu przygotowań Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
obrony cywilnej za 2021 r. w gminach i Zarządzania Kryzysowego SUW
i powiatach oraz w województwie
wg. wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Starosta st czeń - lut
Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt „~ gminach~”
opracowania oceny stanu przygotowan . .

„ . . . . . . .. i powiatachochrony ludnosci i obrony Kierownik Oddziału Organizacji
cywilnej w województwach. i Obrony Cywilnej WBiZK SUW do 20 marca

Inspektor wojewódzki w województwie
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

2. Kontynuowanie prac związanych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
z zapewnieniem obsługi i działaniem i Zarządzania Kryzysowego SUW
urządzeń video konferencyjnych
oraz systemów przekazywania Inspektor wojewódzki
informacji niejawnych wykorzystywanych ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
na potrzeby zabezpieczenia pracy „ . „

. „ . . .. . . . . „ styczen - grudzien
Wojewodzkiego Zespołu Zarządzania i inni wskazani pracownicy WBiZK SUW
Kryzysowego oraz administrowania
węzłem ogólnopolskiej Sieci
Teleinformatycznej na potrzeby
obsługi numeru alarmowego 112
w SUW w Kielcach.
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

3. Współdziałanie z KW Policji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w Kielcach w zakresie nadzoru i Zarządzania Kryzysowego SUW
nad strażami gminnymi (miejskimi),
w szczególności dokonanie oceny
wyników przeprowadzonych kontroli Kierownik Oddziału Organizacji
i sporządzenie wniosków dla straży i Obrony Cywilnej WBiZK SUW
funkcjonujących na terenie województwa „ . „

. „ . styczen - grudzien
do działalnosci na 2022 rok oraz
opracowanie i przekazanie informacji
z obszaru województwa o działalności
straży i współpracy z Policją do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
za 2021 rok.

4. Określenie celów i kierunków działania Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
oraz zadan do działalnosci w dziedzinie i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
ochrony ludnosci oraz obrony cywilnej
na 2023 rok. Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik Oddziału Organizacji październik - grudzień
i Obrony Cywilnej WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

5. Uczestniczenie w opiniowaniu projektów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
aktów prawnych oraz wdrażaniu nowych i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
regulacji i aktów urzędowych dotyczących W terminach ustalonych
zadań ochrony ludności oraz obrony Starosta
cywilnej. przez organy centralnei nadrzędne

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Pracownicy merytoryczni WBiZK ŚUW

W zakresie planowania

Dokonanie aktualizacji programu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
doskonalenia obrony cywilnej na lata i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
202 1-2035, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów Kierownik Oddziału Organizacji
w sprawie warunków i trybu planowania i Obrony Cywilnej WBiZK ŚUW
i finansowania zadań wykonywanych Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
w ramach przygotowań obronnych Technicznych WBiZK ŚUW
państwa przez organy administracji styczeń - luty
rządowej i organy samorządu Inspektor wojewódzki
terytorialnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 191 1). ds. planowania ochrony ludności

WBiZK ŚUW

Inspektor wojewódzki
ds. finansowych WBiZK ŚUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

2. Dokonanie aktualizacji charakterystyki Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i oceny zagrożenia gminy, powiatu, i Zarządzania Kryzysowego SUW
województwa.

Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik WCZK
luty - marzec

Inspektor wojewódzki
ds. spraw planowania zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

3. Dokonanie aktualizacji potrzeb w zakresie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
uzyskania wsparcia ze strony sił zbrojnych i Zarządzania Kryzysowego SUW
do wykonywania zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego, ochrony Szef WSzW w Kielcach
ludności oraz obrony cywilnej.

Kierownik WCZK

. . . łuty- marzec
Inspektor wojewodzki
ds. spraw planowania zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

9
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4. Dokonanie aktualizacji planów ochrony Świętokrzyski Wojewódzki
zabytków z uwzględnieniem zapisów Konserwator Zabytków
wynikających Rozporządzenia Ministra
Kultury z dn. 25.08.2004 r. w sprawie Starosta
organizacji i sposobu ochrony zabytków Prezydent Miasta, Burmistrz Wójt
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji luty- marzec
kryzysowych. Kierownik jednostki organizacyjnej

posiadającej zabytki

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

5. Dokonanie aktualizacji dokumentacji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
zaopatrywania ludności w wodę i Zarządzania Kryzysowego SUW
w warunkach specjalnych (kryzysowych).

Starosta

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
luty - marzec

Kierownik Oddziału Organizacji
i Obrony Cywilnej WBiZK SUW

Starszy inspektor wojewódzki
ds. gospodarki rolno — hodowlanej
WBiZK SUW

„O
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6. Weryfikacja wykazu jednostek organizacji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
pozarządowych (OSP, WOPR, PCK i Zarządzania Kryzysowego SUW
i innych) oraz instytucji, pod kątem
angażowania ich w przygotowania Starosta
i realizację zadań związanych z ochroną
ludności oraz obrony cywilnej - w czasie Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
pokoju, jak i wojny. marzec - listopad

Kierownik Oddziału Organizacji
i Obrony Cywilnej WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

7. Sporządzenie rocznego planu działania Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
na 2023 r. wg. wytycznych Szefa Obrony i Zarządzania Kryzysowego SUW
Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie opracowywania rocznych Starosta
i wieloletnich planów działania Prezydent Miasta Burmistrz, Wójt
w zakresie obrony cywilnej.

Kierownik Oddziału Organizacji „ . . . „

i Obrony Cywilnej WBiZK ŚUW pazdziernik - grudzien

Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
Technicznych WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW
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8. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań
kontrolnych realizacji zadań obrony
cywilnej w zakresie funkcjonowania
systemu łączności, wykrywania Starosta Na podstawie
i alarmowania oraz tworzenia planu kontroli
i przygotowania do działania formacji
obrony cywilnej i ratowników do
prowadzenia działań ratowniczych.

9. Uczestniczenie w pracach koncepcyjnych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w zakresie przygotowania do przejęcia i Zarządzania Kryzysowego SUW
realizacji zadań obrony cywilnej .

. . W terminach ustalonych
przez podmioty krajowego sytemu Starosta

. . . przez organy
ratowniczo-gasniczego. .

. . „. centralne i nadrzędne
Prezydent Miasta, Burmistrz, Wojt

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

W zakresie wykrpvania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Kontynuowanie procesu wdrażania Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
do bieżącej działalności nowej wersji i Zarządzania Kryzysowego SUW
aplikacji SI PROMIEN, zgodnie
z koncepcją rozwoju sieci SI PROMIEN Starosta
w powiatach, a także uczestniczenie Pierwszy
w comiesięcznych sprawdzeniach Kierownik WCZK czwartek miesiąca
łączności.

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK SUW
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2. Prowadzenie kontroli łączności radiowej Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w sieci zarządzania i kierowania i Zarządzania Kryzysowego SUW
Wojewody Swiętokrzyskiego codziennie
w godzinach funkcjonowania urzędów Starosta
w relacji WCZK - Starostwo Powiatowe,
Starostwo Powiatowe — Gminy, w tym raz Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt „ . „

. styczen - grudzien
na kwartał z wykorzystaniem
akumulatorów układu zasilania Kierownik WCZK
awaryjnego radiotelefonów
oraz prowadzenie dokumentacji Starszy inspektor
z przeprowadzonych kontroli łączności. ds. gromadzenia i analizy informacji

w zakresie zagrożeń WBiZK SUW

3. Dokonywanie bieżącej analizy i oceny Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
stanu bezpieczeństwa w województwie i Zarządzania Kryzysowego SUW
oraz przekazywanie informacji i raportów
dobowych przy wykorzystaniu Centralnej Kierownicy zespolonych
Aplikacji Raportującej w relacji Starostwo i niezespolonych służb, inspekcji
Powiatowe — WCZK — Rządowe Centrum i straży wojewódzkich oraz powiatowych
Bezpieczeństwa.

Starosta

. . styczeń - grudzień
Kierownik WCZK

Inspektor wojewódzki
ds. planowania zarządzania kryzysowego
WBiZK SUW

Starszy inspektor
ds. gromadzenia i analizy informacji
w zakresie zagrożeń WBiZK SUW
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4. Dążenie do rozbudowy i modernizacji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
systemu ostrzegania i alarmowania, w celu i Zarządzania Kryzysowego SUW
objęcia 100% zasięgiem zamieszkałej na
danym terenie ludności z uwzględnieniem Starosta
możliwość wykorzystania, w tym celu
zasobów i infrastruktury podmiotów Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt „ . „

. styczen - grudzien
wchodzących w skład jednostek ochrony
przeciwpożarowej oraz doskonalenie Kierownik WCZK
systemu poprzez wykorzystanie
publicznych oraz niepublicznych sieci IP, Inspektor wojewódzki
radiotelefonów cyfrowych oraz syren ds. łączności oraz systemu wykrywania
elektronicznych i cyfrowych. i alarmowania WBiZK SUW

5. Doskonalenie systemu alarmowania, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
ostrzegania i powiadamiania osób i Zarządzania Kryzysowego SUW
funkcyjnych przy wykorzystaniu
komunikatów wysyłanych za Kierownik WCZK
pośrednictwem SMS, e-mail
oraz telefonów stacjonarnych Inspektor wojewódzki ds. łączności
i komórkowych. oraz systemu wykrywania i alarmowania

WBiZK SUW styczeń - grudzień

Inspektor wojewódzki ds. informatyki
i szkolenia WBiZK SUW

Starszy inspektor ds. gromadzenia
i analizy informacji w zakresie zagrożeń
WBiZK SUW

14



Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

6. Dokonywanie uzgadniania planów działań Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i Zarządzania Kryzysowego SUW
i pocztowego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń. Kierownicy zespolonych

i niezespolonych służb, inspekcji
i straży wojewódzkich

styczeń - grudzień
Starosta

Kierownik WCZK

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK SUW

Plan treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

Przeprowadzenie treningu stałego dyżuru Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Wojewody Swiętokrzyskiego z udziałem i Zarządzania Kryzysowego SUW
powiatów i gmin na potrzeby Starosta
podwyższania gotowości obronnej
państwa z elementami powiadamiania Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
o zagrożeniach pracowników urzędu,
jak również ludności na administrowanym Kierownik Oddziału Spraw Obronnych
terenie. WBiZK SUW 24 marzec

Kierownik WCZK
III dekada wrzesrna

Inspektor wojewódzki
ds. kontroli pozamilitamych przygotowań

obronnych i HNS WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK SUW

15



Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

2. Przygotowanie i przeprowadzenie treningu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
doskonalącego przyjęcie oraz wymianę i Zarządzania Kryzysowego SUW
informacji i prognozowanie zagrożeń
wg normy ATP — 45D z udziałem Kierownicy zespolonych
powiatów i gmin. i niezespolonych służb, inspekcji

i straży wojewódzkich

Starosta wrzesień

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik WCZK

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK SUW

3. Prowadzenie miesięcznych treningów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
w Systemie Powszechnego Ostrzegania i Zarządzania Kryzysowego SUW
Wojsk i Ludności Cywilnej o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza oraz przesyłanie Starosta Na podstawie
sprawozdania w terminie 5 dni od daty ustalonego
przeprowadzonego treningu do Kierownik WCZK harmonogramu
WBiZK SUW w Kielcach. przez organizatora

Inspektor wojewódzki ds. łączności
oraz systemu wykrywania i alarmowania
WBiZK SUW

16



Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

4. Uczestniczenie w działaniach Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
doskonalących (ćwiczeniach i treningach) i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w ramach Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Kierownicy zespolonych

i niezespolonych służb, inspekcji
i straży wojewódzkich

Według ustalonych
Starosta harmonogramów

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt przez organizatorów

Kierownik WCZK

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK SUW

W zakresie szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia dla szefów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
obrony cywilnej powiatów i gmin i Zarządzania Kryzysowego SUW
województwa świętokrzyskiego oraz dla
pracowników z zakresu ochrony ludności Kierownik Oddziału Organizacji
oraz obrony cywilnej, z uwzględnieniem i Obrony Cywilnej WBiZK SUW
nowych regulacji prawnych i aktów
urzędowych dotyczących ochrony Kierownik Oddziału Zabezpieczeń październik - grudzień
ludności oraz obrony cywilnej. Technicznych WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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2. Podnoszenie kwalifikacji oraz kierowanie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
pracowników na szkolenia, seminaria, i Zarządzania Kryzysowego SUW
kursy, sympozja, konferencje oraz
konkursy organizowane przez instytucje, Starosta
a także przez organizacje pozarządowe
zajmujące się tematyką bezpieczeństwa, Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt Na podstawie
ratownictwa, ochrony ludności i obrony nadsyłanych zaproszeń
cywilnej, stosownie do możliwości Kierownik Oddziału Organizacji
finansowych. i Obrony Cywilnej WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW

W zakresie ćwiczeń

Przeprowadzenie we współdziałaniu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
z Zarządem Wojewódzkim WOPR i Zarządzania Kryzysowego SUW
oraz Zarządem Stowarzyszenia
Swiętokrzyskie WOPR i Swiętokrzyskim Swiętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP
Oddziałem Okręgowym PCK w Kielcach
XX edycji Otwartych Mistrzostwa Kierownik Oddziału Organizacji . . .

. . „ . . . . . . „ 27 sierpien
Wojewodztwa Swiętokrzyskiego Grup i Obrony Cywilnej WBiZK SUW
Szybkiego Reagowania na Wodzie.

Inspektor wojewódzki .

ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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2. Zapewnienie udziału członków gminnego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
powiatowego oraz wojewódzkiego i Zarządzania Kryzysowego SUW
zespołu zarządzania kryzysowego
w posiedzeniach, szkoleniach Starosta
i ćwiczeniach doskonalących. Na podstawie

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt planów pracy
zespołów zarządzania

Kierownik WCZK kryzysowego

Inspektor wojewódzki
ds. planowania zarządzania kryzysowego
WBiZK SUW

W zakresie powszechnej samoobrony oraz innej działalności popularyzującej treści obrony cywilnej

Przeprowadzenie XXIX edycji Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Zarządzania Kryzysowego SUW
o Bezpieczeństwie, Ratownictwie „ Świętokrzyski Kurator Oświaty
i Obronie Cywilnej dla młodziezy szkoł
średnich województwa świętokrzyskiego. Swiętokrzyski Komendant

Wojewódzki PSP

Starosta

Dyrektorzy szkół średnich wrzesien - listopad
Kierownik Oddziału Organizacji
i Obrony Cywilnej WBiZK SUW

Starszy inspektor wojewódzki
ds. planowania ochrony ludności
WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
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2. Współpraca ze Świętokrzyskim Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Oddziałem Okręgowym PCK w Kielcach i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
podczas organizacji i przeprowadzenia Na podstawie
mistrzostw okręgowych w ramach Kierownik Oddziału Organizacji harmonogramu
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej i Obrony Cywilnej WBiZK ŚUW ustalonego
Pomocy PCK. przez organizatorów

Inspektor wojewódzki
~ ds. informatyki i szkolenia WBiZK ŚUW

3. Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Świętokrzyskie WOPR podczas i Zarządzania Kryzysowego ŚliW
organizacji i przeprowadzenia akcji Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
na rzecz używania kamizelek Technicznych WBiZK ŚUW Na podstawie
ratunkowych i pneumatycznych. harmonogramu

Kierownik Oddziału Organizacji ustalonego
i Obrony Cywilnej WBiZK ŚUW przez organizatorów
Inspektor wojewódzki
ds. informatyki i szkolenia WBiZK ŚUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚliW

4. Współpraca z KWP Kielce, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Automobilklubem Kieleckim, i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
WORD Kielce oraz Kuratorium Oświaty Na podstawieharmonogramu
w Kielcach w ramach organizacji Kierownik Oddziału ustalonego
Olimpiady Bezpieczeństwa Zabezpieczeń Technicznych
dla klas szkół podstawowych. przez organizatorów

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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5. Współpraca z WORD Kielce Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Automobilklubem Kieleckim, i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
KWP Kielce, PZMot Kielce, w ramach Na podstawieharmonogramu
organizacji finału wojewódzkiego Kierownik Oddziału ustalonego
Ogólnopolskiego Turnieju Zabezpieczeń Technicznych
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. przez organizatorów

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

6. Uczestniczenie w realizacji programu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
„Bezpieczne świętokrzyskie” i Zarządzania Kryzysowego ŚUW

Zespół Roboczy Kapituły Nagrody
„Koziołek”

Policja

Organy samorządu terytorialnego Na podstawie
harmonogramu

Organizacje pozarządowe realizacji programu

Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
Technicznych WBiZK ŚUW

Inspektor wojewódzki
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK ŚUW
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7. Zapewnienie realizacji Rządowego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
programu ograniczania przestępczości i Zarządzania Kryzysowego SUW
i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Wojewódzki Zespół ds. programu

Policja

Organy samorządu terytorialnego
Na podstawie

Organizacje pozarządowe harmonogramu

. . . . „ realizacji programu
Kierownik Oddziału Zabezpieczen
Technicznych WBiZK SUW

Inspektor wojewódzki
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

8. Publikowanie na stronie internetowej Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW
i Zarządzania Kryzysowego SUW
(http://czkw.kielce.uw.gov.pl) oraz Starosta
stronach internetowych starostw styczeń - grudzień
i gmin informacji dot. potencjalnych Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz
informacji w zakresie sposobów Inspektor wojewódzki
przeciwdziałania tym zagrożeniom. ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
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9. Kontynuowanie promocji numeru Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
alarmowego 112 i edukowanie i Zarządzania Kryzysowego SUW
społeczeństwa w zakresie właściwych
zachowań i celowości użycia telefonu Kierownik CPR
alarmowego oraz uczestniczenie styczeń - grudzień
w publikacji informacji na stronie Inspektor wojewódzki
internetowej CPR w Kielcach ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
(https ;//cpr.kielce.uw.gov.pl/).

i inni wskazani pracownicy WBiZK SUW

10. Przekazywanie do obywateli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
powiadomienia w ramach Regionalnego i Zarządzania Kryzysowego SUW
Systemu Ostrzegania o lokalnych „ . „

. . . . . „ . styczen - grudzienzagrozeniach, jak np. awarie, Inspektor wojewodzki
katastrofy, klęski żywiołowe, sytuacje ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
na drogach, itp.

1 1. Uczestniczenie w ramach systemu Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
ALERT RCB w ostrzeganiu ludności i Zarządzania Kryzysowego SUW
o zagrożeniu życia lub/i wystąpieniu
szkody o rozmiarach katastrofy. Inspektor wojewódzki „ styczeń - grudzień

ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW

Dyżurni WCZK

12. Uczestniczenie z ramienia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zarządzania Kryzysowego SUW
w redagowaniu Serwisu Informacyjnego styczeń - grudzień
Obrony Cywilnej Kraju. Inspektor wojewódzki

ds. informatyki i szkolenia WBiZK SUW
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13. Uczestniczenie z ramienia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w zgłaszaniu planowanych ćwiczeń
(wydarzeń) do Rządowego Centrum i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW styczeń - grudzień
Bezpieczeństwa z wykorzystaniem
Systemu Zarządzania Cwiczeniami.

W zakresie finansowania oraz zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej

Prowadzenie analizy oraz odbudowa Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i tworzenie zasobów materiałowych i Zarządzania Kryzysowego SUW
i sprzętowych znajdujących się na
wyposażeniu tzw. magazynów OC Starosta
niezbędnych do działań ratowniczych
oraz pomocy ludności w zapewnieniu Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt
jej warunków przetrwania w sytuacjach
kryzysowych - w czasie pokoju, jak Kierownik Oddziału Zabezpieczeń „ . .

. . . . . . . „ styczen - grudzien
1 wojny, a takze sprzętu znajdującego Technicznych WBiZK SUW
się na wyposażeniu właściwych
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Inspektor wojewódzki

ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

2. Odtwarzanie i uzupełnianie zasobów Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
sprzętowych i materiałowych i Zarządzania Kryzysowego SUW
wydanych/przekazanych do walki Starosta
z pandemią COVID-19.

Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
Technicznych WBiZK ŚUW styczeń - grudzień

Inspektor wojewódzki
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

3. Wyposażanie i utrzymywanie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
wojewódzkich magazynów i Zarządzania Kryzysowego SUW
przeciwpowodziowych, zgodnie
z postanowieniami wynikającymi Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
z art. 165 ust. 2 ustawy Prawo wodne Technicznych WBiZK SUW
z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 624 ze zm.). Starszy inspektor wojewódzki

ds. finansowych WBiZK SUW styczeń - grudzień

Inspektor wojewódzki
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

4. Prowadzenie inwentaryzacji posiadanych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
zasobów materiałowych i sprzętowych, i Zarządzania Kryzysowego SUW
wycofywanie sprzętu przestarzałego Starosta
i nieprzydatnego zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
Technicznych WBiZK ŚUW styczeń - grudzień

Inspektor wojewódzki
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym i zarządzania
kryzysowego WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

5. Prowadzenie weryfikacji istniejących Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
oraz ujętych w dokumentach i Zarządzania Kryzysowego SUW
planistycznych zasobów budownictwa
ochronnego, w szczególności w zakresie Starosta
ich liczby, stanu technicznego
i możliwości wykorzystania w warunkach Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt styczeń - grudzień
zagrożeń w porozumieniu z inspektorami
nadzoru budowlanego. Kierownik Oddziału Zabezpieczeń

Technicznych WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

6. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
planów zagospodarowania przestrzennego i Zarządzania Kryzysowego SUW
oraz studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt „ . „

. . .. styczen - grudzien
w zakresie ochrony ludnosci i obrony
cywilnej. Kierownik WCZK

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW

7. Zlecenie w miarę posiadanych środków Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
finansowych realizacji zadania i Zarządzania Kryzysowego SUW
publicznego na wykonanie zadań
z zakresu ratownictwa wodnego Kierownik Oddziału Zabezpieczeń
na terenie województwa świętokrzyskiego Technicznych WBiZK SUW marzec — grudzień
w 2022 roku.

Starszy inspektor wojewódzki
ds. finansowych WBiZK SUW

i inni wskazani pracownicy WBiZK ŚUW
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

W zakresie kontroli

Prowadzenie kontroli funkcjonowania Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
na terenie powiatu systemu łączności, i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
wykrywania i alarmowania oraz
tworzenia i przygotowania do działania Kierownik Oddziału Organizacji
formacji obrony cywilnej i ratowników i Obrony Cywilnej WBiZK ŚUW Na podstawie
do prowadzenia działań ratowniczych. planu kontroli

Inspektor wojewódzki Świętokrzyskiego
ds. planowania ochrony ludności Urzędu Wojewódzkiego
WBiZK ŚUW na 2022 rok

Inspektor wojewódzki
ds. łączności oraz systemu wykrywania
i alarmowania WBiZK ŚUW

2. Prowadzenie kontroli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
wykorzystania środków finansowych i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
pochodzących z budżetu państwa
przyznanych w 2021 r. na realizację zadań Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Na podstawie
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Technicznych WBiZK ŚUW planu kontroliŚwiętokrzyskiego
województwa świętokrzyskiego. Urzędu Wojewódzkiego

Inspektor wojewódzki na 2022 rok
ds. prowadzenia gospodarki sprzętem obrony
cywilnej, przeciwpowodziowym
i zarządzania kryzysowego
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Lp. Zadanie Realizujący Termin realizacji Uwagi

3. Prowadzenie kontroli w zakresie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
porównania parametrów technicznych i Zarządzania Kryzysowego SUW
oraz sprawdzenia stanu technicznego
urządzeń rejestrujących obraz Kierownik Oddziału Organizacji
i dźwięk zainstalowanych na stadionie, i Obrony Cywilnej WBiZK SUW Na podstawie
w obiekcie lub w terenie z minimalnymi planu kontroli
wymogami technicznymi określonymi Inspektor wojewódzki Swiętokrzyskiego
w rozporządzeniu Ministra Spraw ds. planowania ochrony ludności Urzędu Wojewódzkiego
Wewnętrznych i Administracji z dnia WBiZK SUW na 2022 rok
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej
oraz sprawdzenia stanu technicznego tych
urządzeń (Dz.U. Nr 16, poz. 73).

Plan wydatków na cele związane z obroną cywilną

. . . Zaplanowane środki „ „ .

Lp. Przedsięwzięcie (w tyś PLN) Zrodlo finansowania Uwagi

I Kierowanie obroną cywilną 182 Dział: 754 Rozdział: 75414

1. Wyposażenie oraz przygotowanie
stanowisk kierowania/centrów zarzadzania 25
kryzysowego w sprzęt niezbędny do
wykonywania zadań w ramach ZK.

2. Organizacja narad, konferencji itp.
w dziedzinie obrony cywilnej i ochrony 2
ludności.

3. Budowa, modernizacja i utrzymanie 1 1
systemu łączności radiowej.
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. . . Zaplanowane środki „ .

Lp. Przedsięwzięcie (w ~ PLN) Zrodlo finansowania Uwagi

4. Budowa, modernizacja i utrzymanie 144
systemów alarmowania i powiadamiania.

II Formacje Obrony cywilnej 134 Dział: 754 Rozdział: 75414

1. Ćwiczenia. 10

2. Zakup, utrzymanie i modernizacja sprzętu 85
obrony cywilnej.

3. Utrzymanie magazynów sprzętu. 10

4. Przygotowanie środków transportu na 1 1
potrzeby obrony cywilnej.

5. Prowadzenie działań. 18

III Samoobrona ludności 33 Dział: 754 Rozdział: 75414

1. Działalność informacyjna i edukacyjna. 33

IV Szkolenia 16 Dział: 754 Rozdział: 75414

1. Szkolenia podstawowe z zakresu obrony 4
cywilnej.

2. Szkolenia formacji obrony cywilnej. 4

3. Ćwiczenia organizowane przez 8
wojewódzkich Szefów OC.

ŁĄCZNIE OBRONA CYWILNA: 365

~ Zadania ratownictwa górskiego 60 Dział: 754 Rozdział: 75415
i wodnego
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Zaplanowane środki Zródlo finansowania UwagiLp. Przedsięwzięcie (w tyś PLN)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego na 60
wykonanie zadań z zakresu ratownictwa
wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2022 roku.

VI Zarządzanie kryzysowe 438 Dział:754 Rozdzial: 75421

1. Wyposażanie i utrzymywanie 443
wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych.

OGÓŁEM WSZYSTKIE CZĘŚCI: 865

Plan kontroli

Termin
Nazwa

Lp. Temat kontroli kontrolowanego podmiotu przeprowadzenia Uwagi
kontroli

1. Funkcjonowanie na terenie powiatu Starostwo Powiatowe w Opatowie
systemu łączności, wykrywania Urząd Miasta i Gminy Opatów II kwartał
i alarmowania oraz tworzenie Urząd Gminy Baćkowice
i przygotowanie do działania formacji Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
obrony cywilnej i ratowników do Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka II kwartał
prowadzenia działań ratowniczych Urząd Miasta i Gminy Opatowiec

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Urząd Miasta Starachowice IV kwartał
Urząd Miasta i Gminy Wąchock
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Termin
Nazwa

Lp. Temat kontroli przeprowadzenia Uwagikontrolowanego podmiotu kontroli

2. Wykorzystanie środków finansowych Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie
pochodzących z budżetu państwa Ratunkowe w Kielcach
przyznanych w 2021 r. na realizację zadań III kwartał
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego.

3. Wykorzystanie środków finansowych Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne
pochodzących z budżetu państwa Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
przyznanych w 2021 r. na realizację zadań III kwartał
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego.

4. Przestrzeganie warunków i sposobu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
utrwalania przebiegu imprezy masowej w Kielcach — Stadion Piłki Nożnej 11 kwartał
poprzez porównanie parametrów przy ul. Ściegiennego 8
technicznych oraz sprawdzenie stanu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
technicznego urządzeń rejestrujących w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ił kwartałobraz i dźwięk zainstalowanych na Stadion Miejski „KSZO” przy
stadionie, w obiekcie lub w terenie ul. Świętokrzyskiej 1 1
z minimalnymi wymogami technicznymi
określonymi w rozporządzeniu Ministra Geopark Kielce - Amfiteatr Kadzielnia iii kwartał
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach przy ul. Legionów 20
z dnia 10 stycznia 201 1 r. w sprawie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
sposobu utrwalania przebiegu imprezy w Kielcach - Wielofunkcyjna Hala Sportowa IV kwartał
masowej oraz sprawdzenie stanu przy ul. Leszka Drogosza 2
technicznego tych urządzeń
(Dz. U. Nr 16, poz. 73). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Kielcach - Hala Widowiskowo Sportowa IV kwartał
przy ul. Żytniej 1
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4. Inne przedsięwzięcia

Kontrole oddziałów straży gminnych (miejskich) funkcjonujących w województwie świętokrzyskim realizowane będą w oparciu o zatwierdzony
przez Wojewodę Swiętokrzyskiego „Płan kontroli okresowych oddziałów straży miejskich na 2022 rok”. Kontrole prowadzone będą na podstawie
art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.) oraz ~ 5 ust. 1 i ~ 7, ~ 8, ~ 9, ~ 10
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością
straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 ze zm.).

Uwaga:
Plan działania obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego zawiera węzłowe problemy przewidziane do realizacji w 2022 roku wynikające
z aktów prawnych oraz wytycznych, rekomendacji, ustaleń - naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, a także zadania
wynikające z zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Plan działania obrony cywilnej podlega bieżącej aktualizacji o nowe zadania wynikające z ukazujących się aktów prawnych.

Wykonał:
Włodzimierz Kuszak
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