
ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA-SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PYSZNICA

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2019 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 2018 r. poz. 1459, 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. Nr 96, poz. 850) oraz art. 8. ust. 1 ustaw 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) i zarządzenia 

Nr 10/2019 Starosty Stalowowolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej powiatu stalowowolskiego w 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się „Ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej w Gminie Pysznica w 2018 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 2019 rok” stanowiący załącznik nr 

2 zarządzenia.

3. Ustala się „Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej Gminy Pysznica na 2019 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 2019 r.” – wszystkich 

wykonawców i współwykonawców.

§ 3. Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

Gminy Pysznica na 2019 rok” przed zatwierdzeniem przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy należy uzgodnić 

w starostwie.

§ 4. O wykonaniu zadań wynikających z planu działania należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu poprzez Sekretarza Powiatu Stalowowolskiego w terminie do 20 listopada 2019 r.

§ 5. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się inspektorowi ds. zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

 

Wójt

Łukasz Bajgierowicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2019

WÓJTA GMINY PYSZNICA-SZEFA OBRONY 

CYWILNEJ GMINY PYSZNICA

z dnia 25 lutego 2019 r.

Ocena realizacji zadań

z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

w 2018 roku

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności realizowano zgodnie 
z zarządzeniem Nr 8/2018 Starosty Stalowowolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 5 lutego 
2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Pysznica w 2019 roku.

Podstawowy cel działania to kontynuowanie prac w obszarze planowania i organizacji do 

wprowadzanych systemowych  zmian w dziedzinie prawa regulującego obszar ochrony ludności 

i obrony cywilnej  w Polsce oraz kontynuowanie  procesu  doskonalenia  istniejących  rozwiązań  

obrony cywilnej  w ramach przygotowania państwa do ochrony ludności cywilnej przed 

niebezpieczeństwami. Rozwijanie i doskonalenie  współdziałania  organów państwowych, 

samorządowych,  inspekcji  i straży oraz podnoszenia  ich gotowości do podejmowania wspólnych  

działań w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa na dzień 

31 grudnia 2018 roku został w dużej mierze osiągnięty, a zaplanowane w Kalendarzowym planie działania 
Gminy Pysznica  na 2018 rok zamierzenia realizowane były na ogół dobrze i terminowo.

Główny wysiłek działań skierowano na:

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

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

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

4. zabezpieczenie logistyczne realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

5. współdziałanie w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z jednostkami SZ RP oraz 
jednostkami organizacyjnymi PSP i OSP.

Stosownie do następujących zmian sytuacji na terenie gminy Pysznica  dokonywano aktualizacji 
dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności. Dokonywanie 
aktualizacji odbywało się na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.

 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.

Zadania określone w kalendarzowym planie działania Szefa OC Gminy realizowane były na ogół 
terminowo

W zakresie działalności planistycznej i prac organizacyjnych:

- na bieżąco aktualizowano plan obrony cywilnej  powiatu oraz plany gmin

Id: AD188375-B865-4DAF-8718-AA6D3DCED276. Podpisany Strona 1



- prace planistyczne w zakresie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania OC przebiegły bez 
zakłóceń.

W przewidzianym terminie opracowano podstawowe dokumenty organizacyjno – planistyczne.

W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

a) utrzymywano w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalono
go poprzez dalszą rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, 
radiotelefonów cyfrowych oraz syren elektronicznychi cyfrowych;

b) istotną role  w tym organizacji SWA pełnią centra zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli. 
Doskonalone są procedury i środki techniczne służące przekazywaniu informacji związanych 
z monitorowaniem zagrożeń oraz ostrzeganiem ludności między centrami a głównie strażami, inspekcjami 
i służbami tworzącymi na poszczególnych poziomach system wczesnego ostrzegania,

Z 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,

W zakresie działalności szkoleniowej:  

Główny wysiłek skierowano na podnoszenie kwalifikacji kierowniczej kadry OC i pracowników 
merytorycznych samorządów w ramach ćwiczeń zgrywających, treningów i szkoleń doskonalących 
z zakresu ZK i OC. Z uwagi na brak środków finansowych zbyt mało osób wzięło udział w szkoleniach 
kursowych i specjalistycznych dla kierowniczej kadry urzędu i pracownika merytorycznego ds. OC i ZK.

W zakresie działalności upowszechniającej obronę cywilną i bezpieczeństwo publiczne:

a) we współpracy ze szkołami i starostwem powiatowym przeprowadzono XIV edycję konkursu plastycznego 
dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.” „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Nadesłane prace wykazały dobrą 
znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętność zachowania się w  przypadku ich wystąpienia.  
Komisja konkursowa na szczeblu powiatu wytypowała po 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej 
i przekazała do dalszych eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

W zakresie logistycznego zabezpieczenia:

a) kontynuowano realizację zadań organizacyjno-planistycznych zbiorowej ochrony ludności na wypadek 
sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2019

WÓJTA GMINY PYSZNICA-SZEFA OBRONY 

CYWILNEJ GMINY PYSZNICA

z dnia 25 lutego 2019 r.

Wytyczne

Wójta – Szefa Obrony Gminy Pysznica

w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego

i ochrony ludności na 2019 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 2018 r, poz. 1459 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), oraz Wytycznych Wojewody Podkarpackiego – 

Szefa OC Województwa z  dnia 5 lutego 2019 roku w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 

i w dziedzinie obrony cywilnej  na 2019 rok.

Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności w roku 2019  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. Działania powyższe będą miały na celu zapewnienie maksymalnego poziomu 

skuteczności ochrony ludności i zwalczania skutków wszelkiego rodzaju zagrożeń w czasie pokoju 

i konfliktów zbrojnych.  

Podstawą tych działań jest : 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 2018 r, poz. 1459 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),

Główny wysiłek należy skierować na:

1. dostosowywanie i wdrażanie  zmian w istniejących  strukturach OC oraz innych podmiotów działających 
w zakresie ochrony ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i unormowaniami 
międzynarodowego prawa humanitarnego.

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

3. zapewnienie niezbędnych sił  i środków dla udzielenia pomocy ewentualnym ofiarom wystąpienia 
zagrożeń tak czasu pokoju jak i zagrożeń o charakterze militarnym.

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

5. działania doskonalące w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony cywilnej.

Dla właściwej realizacji przyjętego celu należy:

I. w zakresie organizacyjno -  prawnym:

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.
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II. w zakresie normatywno - prawnym:

1. opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju z dnia  30 sierpnia 2016 roku  w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej 
w województwach ( w zakresach własnej odpowiedzialności);

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 zarządzania kryzysowego:

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 bazy.

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. 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;

3. 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 wycofywać z użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt przestarzały i nienadający 
się do użycia,

2. 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;

3. nadzorować poprawność funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych zgodnie z § 3 pkt. 13 rozporządzenia Rady Ministrówz 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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