
WYTYCZNE

SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU
z dnia „j/ listopada 2013 roku

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 roku

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21. listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461). w związku

z rozporządzeniem 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) określa się poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej

w 2014 r.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ

w 2014 r. będzie:

Wzmacnianie zdolności struktur 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, w tym ze

szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, realizacją szkoleń i ćwiczeń,

normatywami wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz opracowaniem koncepcji budownictwa

schronowego.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

w 2014 r. skoncentrowana będzie na:

1. dążeniu do wdrożenia nowej regulacji prawnej na mocy ustawy, która zdefiniuje podstawowe

pojęcia oraz określi kształt organizacji i dalszego funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

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. wdrażaniu wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień

dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych,

5. działaniach doskonalących w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony

cywilnej.

CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY CYWILNEJ

w 2014 r. należy:

1. w zakresie organizacyjnym:

1) integrować i rozwijać współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi

w zakresie funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz prognozowania

i powiadamiania o skażeniach i innych zagrożeniach dla ludzi,
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6) nawiązywać współpracę z lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi w celu

przekazywania bezpośrednio z centrum zarządzania kryzysowego informacji w zakresie

ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z uwzględnieniem zasad postępowania

po usłyszeniu sygnału alarmowego.

4. w zakresie edukacji:

1) realizować szkolenia zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia

2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony

ludności i obrony cywilnej,

2) organizować ćwiczenia struktur i organów OC w celu weryfikacji procedur i zasad

postępowania na wypadek zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych, 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,

3) doskonalić proces szkolenia kadry instruktorów OC poprzez organizację szkoleń na

instruktorów OC oraz uzupełnianie wiedzy w szkoleniach doskonalących dla tej grupy osób,

4) propagować wiedzę w obszarze powszechnej samoobrony dot. potencjalnych zagrożeń czasu

wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania z wykorzystaniem środków masowego

przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację pogadanek i szkoleń,

5) upowszechniać międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych,

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

5. w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1) prowadzić bieżącą inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych

obrony cywilnej, a sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

2) pozyskiwać w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt, środki techniczne

i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC przy uwzględnieniu analizy zagrożeń na

danym terenie oraz możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom,

3) prowadzić bieżącą konserwację, naprawy, remonty i legalizację posiadanego sprzętu OC,

4) weryfikować i na bieżąco monitorować zabezpieczenie wyznaczonych obiektów w awaryjne

źródła zasilania energią,

5) dokonać inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania publicznych urządzeń

zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

6) nadzorować ewidencję magazynowania I obrotu materiałów oraz sprzętu OC,

7) aktualizować bazę danych budowli schronów i ukryć, które mogą zostać wykorzystane

w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi,

8) aktualizować bazę danych środków transportowych oraz miejsc bytowania w przypadku

prowadzenia ewakuacji ludności.
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