
ZARZĄDZENIE NR 21/2016
WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) i § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 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 r. Nr 96, poz. 850) oraz art. 8. ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn.zm.) i zarządzenia Nr 4/2016 Starosty Stalowowolskiego – 
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania 
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się „Ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej w Gminie Pysznica w 2015 roku” stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się „Wytyczne Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pysznica w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 
kryzysowego, ochrony ludności oraz obrony cywilnej na 2016 rok” stanowiący załącznik nr 2 zarządzenia

3. Ustala się „Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 
Gminy Pysznica na 2016 rok” stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym planie działania w zakresie bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Pysznica na 2016 r.” – wszystkich wykonawców
i współwykonawców.

§ 3. Kalendarzowy plan działania przedstawić mi do zatwierdzenia po uzgodnieniu w starostwie powiatowym.

§ 5. O wykonaniu zadań wynikających z planu działania należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu poprzez 
Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego w terminie do 20 listopada 2016 r.

§ 6. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się podinspektorowi ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Pysznica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 14 marca 2016 r.

Ocena realizacji zadań
z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

w 2015 roku

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności realizowano zgodnie
z zarządzeniem Nr 92/2015 WÓJTA - Szefa Obrony Cywilnej gminy Pysznica dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej Gminy Pysznica w 2015 roku.

Podstawowy cel działania określony w 2015 roku to –„Doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, dostosowanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb 
w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, 
wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem, dostosowanie struktur formacji OC do obowiązujących 
normatywów sprzętowych oraz zintensyfikowaniem działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa w 
zakresie powszechnej samoobrony.” Został w dużej mierze osiągnięty, a zaplanowane w Kalendarzowym planie 
działania gminy Zaleszany na 2015 rok zamierzenia realizowane były na ogół dobrze i terminowo.

Główny wysiłek działań skierowano na:

- utrzymanie współpracy organów zarządzania kryzysowego z podmiotami monitorującymi zagrożenia, szczególnie
od momentu pojawienia się symptomów wystąpienia zagrożenia - do czasu jego ustania,

- podwyższenie kwalifikacji kadry kierowniczej, pracowników zarządzania kryzysowego i OC, służb ratowniczych
i formacji OC w ramach ćwiczeń, gier decyzyjnych i treningów,

- dostosowanie planów zarządzania kryzysowego. oraz sprawdzenie procedur zarządzania i reagowania w czasie 
prowadzonych ćwiczeń, gier decyzyjnych i treningów,

- inicjowanie programów i wspieranie przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo w powiecie,

- zabezpieczenie logistyczne realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Stosownie do następujących zmian sytuacji na terenie powiatu stalowowolskiego dokonywano aktualizacji 
dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności. Dokonywanie aktualizacji odbywało 
się na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Wszystkie gminy powiatu opracowały i zatwierdziły nowe 
własne plany OC.

I. W zakresie doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego:

Główny wysiłek skupiono na zapewnieniu Wójtowi sprawnego funkcjonowania systemu wymiany informacji
o zagrożeniach i zdarzeniach oraz przygotowaniu służb do reagowania na zdarzenia kryzysowe. Współpracę w zakresie 
terminowej wymiany informacji pomiędzy Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), dyżurnymi służbami 
operacyjnymi służb, inspekcji i straży włączonych w system zarządzania kryzysowego oraz powiatowym centrum należy 
uznać za poprawną. Bazując na wieloletnich doświadczeniach wymiany informacji, ulega ona ciągłemu doskonaleniu 
zarówno, w obszarze monitorowania i analizy sytuacji jak i narzędzi informatycznych.

II. W zakresie organizacyjno – prawnym.

Zadania określone w kalendarzowym planie działania Szefa OC Gminy oraz polecenia realizowano na ogół 
terminowo a poziom ich wykonawstwa był zróżnicowany, od dobrego do zadowalającego.

Kontynuowano prace związane z wdrażaniem aplikacji komputerowej ArcGIS, której celem jest zintegrowanie baz 
danych województwa, powiatu i gmin wykorzystywanych dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

III. W zakresie ratownictwa medycznego:

- dokonano aktualizacji gminnego planu dystrybucji preparatów jodowych,

- zaktualizowano „Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych gminy Pysznica”

IV. W zakresie działalności planistycznej i prac organizacyjnych:
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- uzgodniono oraz zatwierdzono „Gminne Plany OC” dla wszystkich gmin powiatu stalowowolskiego,

- prace planistyczne w zakresie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania OC przebiegły bez zakłóceń. 
W przewidzianym terminie opracowano podstawowe dokumenty organizacyjno – planistyczne.

V. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

- kontynuacja procesu przystosowania SWA i SWO do realizacji zadań w przedmiotowym obszarze ich działania 
wynikających ze specyfiki zagrożeń na terenie gminy i reorganizacji struktur jednostek ich tworzących,

- wdrożono zarządzenie Nr 6/2015 starosty Stalowowolskiego – Szefa OC Powiatu z dnia 12 lutego 2015 roku w 
sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA)na terenie powiatu 
stalowowolskiego,

- w dniu 12 maja 2015 roku przeprowadzono trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności
o zagrożeniach z powietrza w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia RENEGADE – KAPER 15/I

- w dniach 13 – 15  października  2015 roku przeprowadzono trening systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 
15/II

Z w/w treningów sporządzono sprawozdania i przekazano do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Treningi wykazały generalnie dobry stan przygotowania SWA do realizacji przewidzianych zadań w sytuacjach 
wystąpienia zagrożeń,

VI. W zakresie działalności szkoleniowej:

- udział w naradach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji 
samorządowej,

- w m – cu kwietniu 2015 roku zorganizowano i przeprowadzono Powiatowe ćwiczenie zgrywające Obrony Cywilnej 
powiatu stalowowolskiego pn. „Akcja ratownicza po skażeniu chemicznym na Stacji Segregacji Odpadów 
Komunalnych w Pysznicy w sytuacji prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.”

W ćwiczeniu wzięły udział:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz w elementami POAD-y,

2. Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego w Pysznicy, Zaleszanach, Bojanowie i Zaklikowie

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (wraz z jednostkami KSRG),

4. Komenda Powiatowa Policji,

5. Oddział Pomocy Doraźnej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli,

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

7. Kierownictwo i załoga Stacji Segregacji Odpadów w Pysznicy

8. Formacje OC gminy Pysznica

Ćwiczenie należy uznać za sukces, ponieważ pokazało umiejętności tak w zakresie planowania akcji jak i jej 
kierowania. Ogniwa kierownicze na szczeblu gminy działały prawidłowo.

VII. W zakresie działalności upowszechniającej obronę cywilną i bezpieczeństwo publiczne:

- we współpracy z ze szkołami  przeprowadzono XVII edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pt. „Bezpieczeństwo i rozwaga  - tego od Ciebie każdy wymaga!”. Nadesłane prace wykazały dobrą znajomość 
współczesnych zagrożeń oraz umiejętność zachowania się w przypadku ich wystąpienia.

VIII. W zakresie logistycznego zabezpieczenia:

- kontynuowano realizację zadań organizacyjno-planistycznych zbiorowej ochrony ludności na wypadek sytuacji 
kryzysowych i stanów nadzwyczajnych.  Uzgadniano gminne programy funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. We wszystkich gminach zostali powołani koordynatorzy do 
realizacji tego zadania.

Id: D66B8B32-C60C-43AF-B3A1-E02E58BDFF4D. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Pysznica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 14 marca 2016 r.

Wytyczne
do zarządzenia Nr 21/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

WÓJTA – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pysznica w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i w dziedzinie obrony cywilnej na 2016 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r, poz.827 z późn.zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony (Dz.U. z 2002, Nr 96 poz. 850), 
wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2015 roku do działalności w dziedzinie obrony 
cywilnej w 2016 r oraz Wytycznych Wojewody Podkarpackiego – Szefa OC Województwa z  dnia 4 lutego  2016 
roku w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego   i w dziedzinie obrony cywilnej  na 2016 rok.

Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności 
w roku 2016 będzie zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami 
sporządzanymi w tym zakresie przez Wójta którego obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów oraz 
doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, 
dostosowywanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem, 
kontynuowanie procesu doskonalenia 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.

.

Główny wysiłek należy skierować na:

1) prowadzenie działań doskonalących w zakresie: planowania i szkolenia w ramach systemów wykrywania zagrożeń, 
ostrzegania i alarmowania;

2) zakończenie wdrażania do bieżącej działalności wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r.
w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i 
umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;

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

4) analizowanie i opracowywanie rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie 
prawnym w Polsce;

5) wdrażanie wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności 
od realizacji zadań obronnych;

6) działaniu doskonalącym w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony cywilnej.

Dla właściwej realizacji przyjętego celu należy:

I. w zakresie organizacyjnym:

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

2. podejmować działania w zakresie tworzenia formacji obrony cywilnej na bazie jednostek włączonych do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

3. pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.

II. w zakresie planowania i ratownictwa:

1. opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2015 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwach
(w zakresach własnej odpowiedzialności);
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2. kontynuować prace związane z opracowywaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planów obrony cywilnej oraz 
przeprowadzić  analizę stanu opracowania powiatowych i gminnych planów obrony cywilnej;

III. w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

1. utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalić go poprzez dalszą rozbudowę
i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów cyfrowych oraz syren 
elektronicznych
i cyfrowych;

2. doskonalić gminne systemy wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania, stanowiące podstawę do 
planowania i realizacji zadań obrony cywilnej poprzez precyzyjne rozpoznanie, prognozowanie i ocenę zagrożeń przy 
jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak mapy cyfrowe i kompatybilne z nami bazy danych
o zagrożeniach, programy komputerowe do prognozowania rozwoju zdarzeń oraz inne tego typu narzędzia;\

3. doskonalić system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz 
uczestniczyć w ćwiczeniach z wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a 
także w jego w jego comiesięcznych treningach.

IV. w zakresie edukacji:

1. ćwiczenia struktur i organów OC 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;

2. prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC, celem realizacji zadań szkoleniowych 
w obszarze powszechnej samoobrony dla ludności i pracowników zakładów pracy;

3. 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, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji. Organizację 
pogadanek, szkoleń oraz alternatywnych form edukacji dzieci i młodzieży poprzez sztukę teatralną, konkursy w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej;

4. podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze ochrony ludności
i obrony cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;

V. w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1. 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;

2. prowadzić inwentaryzację posiadanych zapasów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej. Sprzęt przestarzały 
i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast pozostały konserwować oraz legalizować 
zgodnie z wytycznymi producenta;

3. pozyskiwać, w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do 
realizacji zadań OC uwzględniając analizę zagrożeń na danym terenie oraz wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w 
sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i 
umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;

4. nadzorować poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 
zgodnie z § 3 pkt. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. i koordynować z planem zaopatrzenia
w wodę w warunkach szczególnych zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który jest zadaniem własnym gminy.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta 
                   Wójta Gminy Pysznica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy  
                    z dnia 14 marca 2016 r. 

URZĄD GMINY W PYSZNICY 

                        
„ Z A T W I E R D Z A M ”  

WÓJT 
SZEF OBRONY CYWILNEJ 

GMINY PYSZNICA 

 
Tadeusz Bąk 

 
 
 

 
 
 

KALENDARZOWY PLAN  DZIAŁANIA  
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

I OBRONY CYWILNEJ GMINY PYSZNICA  
NA 2016 ROK 

 
 
           U Z G O D N I O N O: 
 

 
 
 
 

Pysznica – marzec 2016 rok 
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Lp. Zadania TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykonawca 

współwykonawca 

TERMIN REALIZACJI 

UWAGI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. 

W
 z

ak
re

si
e

 o
rg

an
iz

ac
yj

n
ym

 i 
p

ra
w

n
ym

 

1. Opracowanie oraz aktualizacja zarządzeń szefa 
obrony cywilnej w miarę ukazywania się nowych 
uregulowań prawnych 

Wójt 
Prac. ds OC 

    
 
 
 

        

 2. Okresowa aktualizacja regulaminu 
wewnętrznego UG dostosowująca jego zapisy do 
postanowień wyższych organów prawnych. 

Wójt 
Sekretarz Gminy 

Prac. ds OC 
             

 

3. Opracowanie dokumentów organizacyjno- 
planistycznych do działania obrony cywilnej na 
2015 r. 

 
Wójt 

Prac. ds OC  
 

do  
28. II 

         
 
 
 

 

 
4. Aktualizacja zagrożenia powodziowego, 
sprawozdanie na Komisje i Sesje Rady Gminy 

Wójt 
Prac. ds OC 

            
Wg harmonogramu 
prac Komisji i Rady 

Gminy 

 

5. Udoskonalenie planów ewakuacji ludności III 
stopnia zgodnie z wytycznymi SOCK z  dnia 17. 
10. 2008 roku 

Wójt 
Prac. ds OC  

             

2. 

W
 z

ak
re

si
e

 z
ar

zą
d

za
n

ia
 k

ry
zy

so
w

e
go

 

1. Aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania 
Kryzysowego (ustawowo 2 lata po zatwierdzeniu) 

Wójt 
Prac. ds OC 

             

 2. Stalowa Wola 2016 – ćwiczenia 
międzypowiatowe 

Dyrektor WBiZK 
Przedstawiciele JST 

             

 3. Zadania i organizacja współdziałania służb i 
innych podmiotów w sytuacji przyjęcia przesyłki 
niewiadomego pochodzenia podejrzanej o 
skażenie biologiczne 

Wojewoda Podkarpacki  
KW PSP 

Dyrektor WBiZK 
WPIS 

Przedstawiciele JST 

             

 4. Aktualizacja serwisu gromadzenia  
i przetwarzania informacji (SGiPI). 

Dyrektor WBiZK 
Wójt 

Prac. ds OC 

             

 
5. Przedsięwzięcia i procedury systemu ZK w 

sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa na obiektach infrastruktury krytycznej. 

Wojewoda Podkarpacki  
Członkowie WZZK 
Dyrektor WBiZK 

Przedstawiciele JST 
 

   

 

     

 

   

 6. Przykłady dobrych praktyk przy opracowaniu i 

aktualizacji planów operacyjnych ochrony przed 

powodzią  

Dyrektor WBiZK 

Przedstawiciele 

JST 

   
 

     
 

   

 7.  Zabezpieczenie i obsługa działalności 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Wójt 
Szef Grupy Planowania 

Cywilnego 
Wg rocznego planu pracy GZZK 
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Lp. Zadania TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykonawca 

współwykonawca 

TERMIN REALIZACJI 

UWAGI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3. 

W
 z

ak
re

si
e

  

ra
to

w
n

ic
tw

a 

m
e

d
yc

zn
e

go
 

1. Aktualizacja gminnego planu przygotowania  
i dystrybucji preparatów jodowych w przypadku     
zdarzeń radiacyjnych. 

Wójt 
Prac. ds OC  

             

4. 

W
 z

ak
re

si
e

  d
zi

ał
al

n
o

śc
i  

p
la

n
is

ty
cz

n
o

-o
rg

an
iz

ac
yj

n
e

j o
b

ro
n

y 
cy

w
iln

e
j 

1.  Uzgodnienie rocznego planu działania  
i innych materiałów planistycznych na 2016 rok. 

Wójt 
Prac. ds OC 

 do  
28. II             

 2.  Opracowanie stanu przygotowań obrony 
cywilnej wg wytycznych Szefa OCK z dn.10.07. 
2009 r.  na szczeblu gminy 

Wójt 
Prac. ds OC 

 
do  

15. II  
          

 3.  Aktualizacja bazy danych o zakładach o dużym 
i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i w których zgromadzone są 
substancje niebezpieczne w ilościach mogących 
spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi  
i środowiska. 

Wójt 
Prac. ds OC  

Kierownicy ZP 

             

 4. Opracowanie informacji o sposobie realizacji 
zadań wynikających z założeń i kierunków 
działania gminy w zakresie bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i OC. 

Wójt 
Prac. ds OC 

          
do  
30 

 Dotyczy IV kw. 
2014 r. oraz   

I - III kw. 2015 r. 

 5. Weryfikacja i analiza struktur i wyposażenia 
formacji OC ze szczególnym uwzględnieniem 
stanów osobowych oraz wykonanie zbiorczego 
zestawienia FOC za 2015 r. i przesłanie do 
szczebla nadrzędnego 

Wójt 
Prac. ds OC  

Kierownicy ZP 

             

 6. Przegląd i ocena przydatności oraz możliwości 
wykorzystania FOC w  sytuacjach wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń o dużej skali 

Wójt 
Prac. ds OC  

Kierownicy ZP 

        
 

    

 7. Aktualizacja planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych na szczeblu gminy 

Wójt 
Prac. ds OC  

Zarządcy  
i użytkownicy zabytków 

             

 8. Aktualizacja Gminnego planu przygotowania i 
dystrybucji preparatów jodowych w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych 

Wójt 
Prac. ds OC  
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Lp. Zadania TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykonawca 

współwykonawca 

TERMIN REALIZACJI 

UWAGI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 

9. Weryfikacja FOC; tworzenie nowych w 
zależności od potrzeb wsparcia dla formacji 
ratowniczych. 

Wójt 
Prac. ds OC  

             

 10. Uaktualnienie bazy danych urządzeń 
specjalnych 

Wójt 
Prac. ds OC  

             

5. 

W
 z

ak
re

si
e

 w
yk

ry
w

an
ia

 z
ag

ro
że

ń
 i 

al
ar

m
o

w
an

ia
 

1. Aktualizacja baz danych SWA. 
Wójt 

Prac. ds OC  
             

 2. Monitorowanie stanu sprawności syren 
alarmowych oraz planowanie i wykonywanie 
prac konserwacyjno-remontowych w celu 
utrzymania (przywrócenia) sprawności urządzeń 
SWA 

Wójt 
Prac. ds OC 

            

 

 3. Udział w treningu wojewódzkim SWA nt. 
„Realizacja zadań SWA w czasie pokoju  
i gotowości obronnej państwa czasu kryzysu  
i wojny”. 

Dyrektor WBiZK 

50% dwa przy UG 
 

   

 

     

27-28 

   

 5. Prowadzenie wśród społeczeństwa akcji 
informacyjnej nt. obowiązujących sygnałów 
alarmowych oraz sposobu postępowania w 
przypadku ich ogłoszenia. 

Wójt 
Prac. ds OC 

            
W mediach oraz  

w czasie treningów 
SWA 

6. 

W
 

za
kr

e
si

e
 

sz
ko

le
n

ia
 I. ODPRAWY METODYCZNO - SZKOLENIOWE 

 1. Szkolenie w formie warsztatów do 
opracowania „Planu ewakuacji III stopnia ludzi, 
mienia i zwierząt”. 

Dyrektor WBiZK 
Prac. ds OC   

          Wg. terminu 
Dyrektora WBiZK 

PUW 

 

W
 z

ak
re

si
e

 s
zk

o
le

n
ia

 2. Kwartalne odprawy szkoleniowo-rozliczeniowe 
z realizacji zadań pracowników ds. OC gmin 

Starosta 
Prac. ds OC  

            Daty do ustalenia 

 II. ĆWICZENIA, TRENINGI, SZKOLENIA 

 
1. Szkolenia podstawowe i doskonalące FOC. 

Wójt 
Prac. ds OC 

członkowie FOC 
Wg planu OC gminy 

 

 2. Ćwiczenie Wojewódzkie pk. ” BIESZCZADY”               

 III. SZKOLENIA KURSOWE  
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Lp. Zadania TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykonawca 

współwykonawca 

TERMIN REALIZACJI 

UWAGI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 1. Szkolenie podstawowe dla szefów OC gmin, 

starostwa, merytorycznych pracowników  
w gminie z zakresu ochrony ludności i obrony 
cywilnej. 

Dyrektor WBiZK 
S.A. PSP Poznań, 

Kraków 
wytypowane osoby 

Wg planów Szkół Aspirantów PSP 

Koszty szkolenia 
pokrywane  
z budżetu 
Wojewody 

 2. Szkolenie komendantów formacji obrony 
cywilnej 

Dyrektor WBiZK 
Szef OC gminy 

Wg własnych planów  

 
3. Szkolenie dla inspektorów OC i ochrony 
ludności 

S.A. PSP Kraków 
Ośrodek Szkolenia  

OC Białystok 
wytypowane osoby 

Wg planów Szkół Aspirantów PSP 4 dni szkoleniowe 

 I. INNE  
 1. Opracowanie harmonogramu szkoleń     

podstawowych z zakresu ochrony ludności  
i obrony cywilnej wg wytycznych Szefa OCK na  
2015 r. 

Wójt 
Prac. ds OC 

20 

            

 2. Aktualizacja programów szkoleń 
podstawowych wg wytycznych SOCK na szczeblu 
gminnym 

Wójt 
Prac. ds OC 

             

7. 

W
 z

ak
re

si
e

 

u
p

o
w

sz
e

ch
n

ia
n

ia
  

O
b

ro
n

y 
C

yw
iln

e
j 1. Propagowanie w środkach masowego 

przekazu problematyki ochrony ludności  
w ramach organizowanych ćwiczeń, szkoleń oraz 
zdarzeń kryzysowych. 

Wójt 
Prac. ds OC  

             

 2. XVII edycja ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla młodzieży szkolnej Pt. „W 
trosce o nasze bezpieczeństwo!” 

 
  

do 15 
          

8. 

W
 z

ak
re

si
e

 
lo

gi
st

yc
zn

e
go

 
za

b
e

zp
ie

cz
e

n
ia

 
p

rz
ed

si
ę

w
zi

ę
ć 

O
C
 1. Konserwacja urządzeń Radiowej Sieci 

Zarządzania Wojewody. 

Dyrektor WBiZK 
 Wójt 

Prac. ds OC 

            Wg planu 
konserwacji 

 2. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego  
w zakresie wymogów OC. 

Wójt 
Kierownik Ref. GiOŚ 

             

 3. Aktualizacja wykazu gminnych koordynatorów 
i zestawienia potrzeb zaopatrzenia w wodę. 

Wójt 
Prac. ds OC  
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Lp. Zadania TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wykonawca 

współwykonawca 

TERMIN REALIZACJI 

UWAGI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 4. Uzgadnianie dokumentacji funkcjonowania 

publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 
warunkach specjalnych opracowanych przez JST. 

Wójt 
Prac. ds OC  

Dyrektor GZGK 

             

 5. Uzgadnianie stanów ewidencyjnych sprzętu 
OC w gminie z ewidencją powiatową. 

Starosta 
Wójt 

Prac. ds OC  

             

 6. Konserwacja posiadanego sprzętu OC               
 7. Legalizacja sprzętu dozymetrycznego  

i konserwacja sprzętu Łączności 
Wójt 

Prac. ds OC  
            wg planu pracy 

warsztatów OC 

9. 

W
 z

ak
re

si
e

 

ko
n

tr
o

li 1. Kontrole realizacji zadań z zakresu obrony 
cywilnej - problemowe: 
 

Wójt 
Prac. ds OC  

        

  

   

 
 OPRACOWAŁ: 

Podinsp. ds. obronnych 
i zarządzania kryzysowego 

 
Mateusz Wiśniewski 
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