
Rzeszów, 01 luty 2011r. 

 

 

Wytyczne  

Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  

i obrony cywilnej w mieście Rzeszowie na 2011r. 

 

Zasadnicze cele i kierunki działania w zakresie bezpieczeństwa, 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2011 rok wynikają z zadań 

określonych w „Wytycznych Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony 

Cywilnej Województwa w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i 

ochrony ludności na 2011 rok.”. 

 

 

Podstawowym celem działania w zakresie bezpieczeństwa, 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2011 roku jest: 

„Organizacyjne przygotowanie struktur systemu zarządzania kryzysowego 

do sprawnego i skutecznego działania oraz zapewnienie warunków do 

ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. Realizacja zadań 

rozpoznawczych, planistyczno-organizacyjnych, szkoleniowych i 

logistycznych mających na celu zapewnienie właściwego poziomu ochrony 

ludności”. 

 

Główny wysiłek w realizacji zadań należy skupić na: 

1. dostosowanie planu zarządzania kryzysowego i innych dokumentów 

planistycznych do wymogów znowelizowanej ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym oraz sprawdzenie procedur reagowania w czasie 

prowadzonych ćwiczeń, gier decyzyjnych i treningów, 

2. wdrażaniu w życie zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych o 

zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym i 

przepisów w zakresie obrony cywilnej, 

3. bieżącej współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń, a w 

przypadku sytuacji kryzysowej ostrzeganie i informowanie o zagrożeniu, 

4. realizacji zadań obrony cywilnej zmierzających do stworzenia 

odpowiednich warunków do zapewniania ochrony ludności w czasie pokoju, 

zagrożenia państwa i wojny, 

5. kontynuowaniu prac związanych z rozbudową i modernizacją systemów 

alarmowych, 

6. dalszej reorganizacji formacji obrony cywilnej i tworzeniu nowych 

jednostek organizacyjnych do wsparcia podmiotów ochrony ludności w 

sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, 
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7. podnoszeniu kwalifikacji organów kierowania, kadry kierowniczej, 

pracowników merytorycznych i członków formacji obrony cywilnej w 

ramach ćwiczeń, gier decyzyjnych i treningów, 

8. zabezpieczenie logistyczne zadań zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej. 

 

W celu właściwej realizacji zadań należy: 

 

W zakresie organizacyjno-prawnym. 

1. Prowadzić okresowe analizy stanu prawnego i przedstawiać wnioski, 

propozycje zmian organizacyjnych i prawnych do szczebla nadrzędnego. 

2. Na bieżąco śledzić zmiany aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, 

zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, ochrony ludności i 

obrony cywilnej i terminowo wdrażać je w życie.  

3. Przestrzegać terminów składania sprawozdań oraz informacji (wg 

obowiązujących lub doraźnie podanych wzorów) o realizacji zadań z 

zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ratownictwa 

medycznego i obrony cywilnej. 

 

W zakresie zarządzania kryzysowego. 

1. Utrzymać w gotowości do reagowania system zarządzania kryzysowego, 

zapewnić całodobowy przepływ informacji na potrzeby systemu oraz 

dokumentować prowadzone czynności. 

2. Dostosować do wymogów znowelizowanej ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym plan zarządzania kryzysowego. 

3. Kontynuować prace związane z dostosowaniem struktur organizacyjnych 

zespołu zarządzania kryzysowego i centrów zarządzania kryzysowego do 

wymogów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

4. W ramach prowadzonych ćwiczeń i szkoleń doskonalić procedury ujęte w 

planie zarządzania kryzysowego. 

5. Utrzymać w aktualności bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

a w razie potrzeb udzielać informacji jednostkom systemu zarządzania 

kryzysowego. Wdrożyć bazę danych „Serwis Gromadzenia i Przetwarzania 

Informacji”. 

6. Doskonalić na wszystkich poziomach koordynację działań informacyjnych 

w sytuacji kryzysowej. 

7. Zapewnić ciągłość funkcjonowania systemów łączności na potrzeby 

zarządzania kryzysowego - rozbudować System Łączności Radiowej 

Wojewody o nowe podmioty realizujące zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

8. Wypracować metody i sposoby poprawy bezpieczeństwa podczas 

rozgrywania imprez masowych na obiektach sportowych. 
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W zakresie Ratownictwa Medycznego 

1. Zaktualizować plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek 

wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 

2. Uczestniczyć w działaniu systemu monitorowania ilości łóżek szpitalnych 

na terenie województwa. 

 

W zakresie działalności planistyczno-organizacyjnej obrony cywilnej. 

1. Dostosować plany obrony cywilnej do zapisów wynikających z 

znowelizowanych aktów prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 

ochrony ludności. Przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentów 

planistycznych korzystać z realnych ocen zagrożeń i wniosków z działań w 

sytuacjach kryzysowych oraz ćwiczeń. 

2. Wdrożyć w życie wytyczne Szefa OCK z dnia 17 października 2008 r. w 

sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 

zagrożenia. 

3. Stosownie do analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz możliwości służb 

ratowniczych prowadzić weryfikację formacji OC pod kątem wsparcia 

działań ratowniczych, zwłaszcza w zwalczaniu zagrożeń o dużej skali i 

czasie trwania oraz usuwania ich skutków. 

4. Potrzeby nowotworzonych formacji OC w zakresie formowania i 

wyposażenia, uzupełniać w miarę możliwości w ramach świadczeń 

osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 

5. Wdrożyć Wytyczne Szefa OCK z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie 

opracowania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwie. 

6. Rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 

W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania. 

1. Dostosowywać struktury organizacyjne systemów wykrywania i 

alarmowania oraz wczesnego ostrzegania do nowych uregulowań prawnych 

oraz oceny zagrożenia.. 

2. Prowadzić stały monitoring możliwości wystąpienia zagrożeń, doskonalić 

procedury informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o 

zagrożeniach ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środkami 

masowego przekazu oraz wykorzystania nowoczesnych platform 

przekazywania informacji. 

3. Monitorować sprawność systemów alarmowych oraz prowadzić terminowo 

prace remontowe i konserwacyjne w celu zapewnienia ich prawidłowego 

funkcjonowania. 

4. Prowadzić przedsięwzięcia szkoleniowe formacji SWA mające na celu 

utrzymanie gotowości systemu do realizacji przewidzianych zadań. 

5. Rozpowszechniać wśród społeczeństwa nowe sygnały alarmowe oraz 

przystosowywać radiowe systemy włączania syren do ich emisji. 
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6. Modernizować scentralizowane systemy alarmowe poprzez instalowanie 

nowej generacji syren elektronicznych. 

7. Doskonalić znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania 

skażeń pracowników centrów zarządzania kryzysowego, członków formacji 

OC oraz powiatowego ośrodka analizy danych w treningach wg procedur 

normy ATP-45B. 

 

W zakresie szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej. 

1. Szkolenie organów kierowania, pracowników merytorycznych i 

komendantów formacji OC planować i realizować na podstawie 

„Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w 

sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu 

ochrony ludności i obrony cywilnej”. 

2. Jako zasadnicze formy szkolenia przyjąć szkolenie podstawowe, 

doskonalące i specjalistyczne oraz ćwiczenia i treningi sztabowe. W 

ćwiczeniach powinny uczestniczyć kierownictwa organów samorządowych, 

zespoły zarządzania kryzysowego oraz w większym wymiarze terenowe i 

zakładowe formacje OC.  

3. Dokumentację planistyczno-organizacyjną do ćwiczeń i treningów 

opracowywać i uzgadniać na miesiąc przed terminem ich realizacji, a 

sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń/treningów oraz rozliczenia 

kosztów (kopie faktur i list obecności) przesyłać do WBiZK w terminie 2 

tygodni po ich zakończeniu. 

4. Szkolenie formacji OC realizować zgodnie z opracowanymi planami dla 

poszczególnych specjalności w cyklu 5-letnim. W szkoleniu 

specjalistycznym ratowników współdziałać ze specjalistami PSP, Policji, 

służb medycznych oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących 

zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności. 

5. Przy realizacji szkoleń szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich 

przygotowanie, i prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji 

dydaktycznej. 

6. Szkolenia ludności w ramach powszechnej samoobrony realizować w 

szerszym niż dotychczas zakresie, szczególny nacisk położyć na 

rozpoznawanie współczesnych oraz lokalnych zagrożeń ludzi i środowiska a 

także na zasady postępowania po ich wystąpieniu. 

7. W szkoleniach ludności w ramach powszechnej samoobrony kształtować 

postawy obywatelskie uwrażliwiające społeczeństwo na współczesne 

zagrożenia środowiska naturalnego 

8. Upowszechniać w społeczeństwie zasady zachowania się w sytuacjach 

zagrożeń życia, poprzez organizację konkursów tematycznych oraz 

realizację programów edukacyjnych np. „Bezpieczne życie” itp. 

9. Opracować programy szkolenia podstawowego na wszystkich szczeblach 

organizacyjnych zgodnie z wytycznymi Szefa OCK w sprawie zasad 
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organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i 

obrony cywilnej. 

10. Wspierać zamierzenia szkoleniowe i popularyzatorskie organizacji 

pozarządowych, poświęcone upowszechnianiu w społeczeństwie zasad 

zachowania się w sytuacjach zagrożeń życia i zadań obrony cywilnej, 

poprzez realizację programów edukacyjnych np. „Bezpieczne życie” i 

innych. 

11. W miarę możliwości szkolenia podstawowe, doskonalące oraz 

specjalistyczne realizować  w oparciu o własne zasoby lokalowe z 

wykorzystaniem między innymi instruktorów oraz placówki dydaktyczne 

określone w wytycznych Szefa OCK z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie 

zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony 

ludności i obrony cywilnej. 

 

W zakresie logistycznego zabezpieczenia. 

1. Dokonać analizy potrzeb zakupów sprzętu do prowadzenia działań 

ratowniczych. 

2. Dokonywać zakupów specjalistycznego sprzętu na potrzeby formacji OC - 

priorytetowo traktować doposażenie w sprzęt formacji przewidzianych do 

wsparcia działań profesjonalnych służb ratowniczych. 

3. Utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej 

poprzez jego konserwację, naprawy, remonty i legalizację. 

4. Sukcesywnie analizować przydatność sprzętu OC do użytku. Sprzęt, który 

nie spełnia parametrów technicznych lub jest nieprzydatny brakować oraz 

nieodpłatnie przekazywać w formie darowizny. Brakowanie sprzętu 

dozymetrycznego i łączności prowadzić w wojewódzkim warsztacie 

naprawy sprzętu w trakcie jego legalizacji i konserwacji. 

5. Budowle ochronne w okresie pokoju wykorzystywać zgodnie z potrzebami 

właścicieli lub użytkowników tymczasowych, nie dopuszczając do 

obniżenia ich parametrów ochronnych. 

6. Powstrzymywać proces dekapitalizacji budowli ochronnych, szczególnym 

nadzorem objąć utrzymanie budowli w obiektach użyteczności publicznej. 

7. Przestrzegać wymogi przepisów ustaw w rachunkowości, finansów 

publicznych i zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów i usług 

oraz sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych. 

8. Podejmować działania organizacyjne i inwestycyjne w celu utrzymania w 

gotowości eksploatacyjnej awaryjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę. 

9. Poprawić warunki przechowywania sprzętu i materiałów OC w 

zakładowych magazynach obrony cywilnej. 

10. Dążyć do zapewnienia poszkodowanej ludności środków materiałowych 

niezbędnych do przetrwania na wypadek sytuacji kryzysowych. 

11. Uwzględniać zagadnienia z zakresu ochrony ludności w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Pełna realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej w 2011 roku będzie wymagała dużego 

zaangażowania i wsparcia finansowego wszystkich wykonawców i 

współwykonawców zadań. Rzetelna analiza zadań i wnikliwe wnioski z ich 

realizacji będą stanowić podstawę planowania przedmiotowych działań na 

kolejne lata.  

 

 

 

Dyrektor 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności 

 

 

Józef SZYSZKA 


