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.............................................................. 
Podpis Szefa OC Pow iatu/Gminy 

 
........................................................... 

Pow iat (m. n.p.p) 

. 
........................................................... 

Data 

Realizacja wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta/Gminy  

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017r. 

L.p. Zadanie Opis sposobu realizacji Uwagi 

ZASADNICZE CELE DZIAŁANIA OC 

1.  

Kontynuowanie procesu dostosowywania 

istniejących rozwiązań w dziedzinie 
obrony cywilnej do aktualnych wyzwań  
i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. 

 
. 

2.  

Analizowanie i opracowywanie rozwiązań 
usprawniających realizację zadań obrony 
cywilnej w obowiązującym stanie 
prawnym w Polsce. 

W podmiotach i instytucjach w których zlikwidowano FOC,  

3.  
Działania doskonalące w zakresie 

planowania zadań oraz wzmacniania 
struktur obrony cywilnej. 

W jakim wymiarze ilościowym i jakościowym zrealizowano to 
zagadnienie (podać dane)? 

 

ZAKRES ORGANIZACYJNY 

1.  

Integrowanie i rozwijanie współpracy 
pomiędzy organami rządowymi 

i samorządowymi w zakresie 
funkcjonowania systemów obserwacji, 
pomiarów, analiz prognozowania  

i powiadamiania o skażeniach oraz innych 
zagrożeniach dla ludzi. 

Należy opisać, w jaki sposób przedmiotowe zagadnienie 

realizowane jest w gminie (w tym ewentualne podpisane 
porozumienia o współpracy) z: 

a) sąsiednimi gminami, 
b) jednostkami WP, 

c) PSP, 
d) PAA 
e) IMGW, 

f) Inspektoratem Sanitarnym, 
g) Lekarzem Weterynarii, 
h) Inspektoratem Ochrony Środowiska, 

i) OSP, 
j) inne. 

Podać  ilość 

podpisanych 
porozumień,  
czego dotyczą,  

i z kim zawarte. 

2.  

Wzmacnianie zdolności struktur 
administracyjnych do funkcjonowania  
w sytuacjach kryzysowych i wspierania 

obrony państwa. 

Należy podać informacje na temat przedsięwzięć 
zrealizowanych w tym zakresie. 

 

3.  
Pobudzanie oraz inicjowanie wzajemnej 
współpracy pomiędzy podmiotami 
realizującymi zadania obrony cywilnej. 

Należy podać informacje na temat przedsięwzięć 

zrealizowanych w tym zakresie. 
 

4.  

Wspieranie organizacji pozarządowych 

w zakresie przygotowania do realizacji 
zadań z zakresu obrony cywilnej. 

 

Należy podać informacje na temat przedsięwzięć 
zrealizowanych w tym zakresie. 

 

5.  
Wspieranie działań mających na celu 
realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu 

obrony cywilnej. 

Ile, z jakimi podmiotami i w jakim wymiarze przeprowadzono 
szkoleń i ćwiczeń. 

Dane muszą być 
zgodne z danymi 

przedstawionymi 
w „Ocenie Stanu 
Przygotowań OC za 

2016 r.” 



2 
 

6.  

Monitorowanie i kontrolowanie organów 
administracji publicznej oraz 

przedsiębiorców w zakresie 
przygotowania do realizacji zadań  
z zakresu obrony cywilnej 

Należy podać ile przeprowadzono kontroli organów 

administracji i przedsiębiorców na terenie gminy  
w przedmiotowym zakresie. 

 

PLANOWANIE I RATOWNICTWO 

1.  
Dążenie do zapewnienia spójności 
procesów planowania obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego. 

Należy podać informację na temat przedsięwzięć 
zrealizowanych na terenie gminy ze wskazaniem obszarów,  
w jakich były one realizowane. 

 

2.  
Kontynuowanie prac związanych 
z opracowywaniem, doskonaleniem  

i wdrażaniem planów obrony cywilnej. 

Należy zamieścić informacje, z których będzie wynikało, jaki 
jest stan opracowania planów gminnych. 

 

3.  

Uzgadnianie z WKU dróg ewakuacji  
i miejsca pobytu ewakuowanej ludności  
w ramach aktualizacji planów ewakuacji 

III stopnia. 

Należy zamieścić informację, jaki jest wynik przedmiotowych 
uzgodnień. 

 

WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE 

1.  

Utrzymywanie w stałej gotowości systemu 
alarmowania ludności oraz doskonalenie 
go poprzez niezbędną rozbudowę 
i modernizację z wykorzystaniem 

publicznych oraz niepublicznych sieci IP, 
radiotelefonów cyfrowych, cyfrowej 
transmisji danych oraz syren 

elektronicznych i cyfrowych. 

Czy były wykonywane głośne testy systemów? - jeżeli tak to ile 
ich było?, w tym określić poziom sprawności systemu 
(stosunek procentowy niesprawnych do wszystkich syren 

sterowanych radiowo lub wykorzystujących sieci IP - za całą 
gminę). 
Czy były wykonywane prace konserwacyjne systemów? - 

jeżeli tak to ile? 
Czy w minionym roku dokonywano zakupów sprzętu 
alarmowania i ostrzegania? – proszę podać rodzaj, typ i ilości 
zakupionego sprzętuz podziałem na sprzęt analogowy  

i cyfrowy. 
Czy były montowane nowe syreny elektroniczne lub czy były 
wymieniane syreny wirnikowe (mechaniczne) na 

elektroniczne? - jeżeli tak to ile? 
Czy były modernizowane sieci do komunikacji pomiędzy 
centralkami (przejście na łączność cyfrową lub IP)? - jeżeli tak 

to ile? 

 

2.  

Doskonalenie systemu wykrywania 

skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  

w sprawie systemów wykrywania skażeń  
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach. 

Przeprowadzić minimum dwa treningi 
zgrywające poszczególne elementy 
systemu. 

Z udzielonej informacji powinno wynikać: 
- czy były prowadzone treningi na szczeblu gminnym oraz ich 

ilość? 
- czy były prowadzone ćwiczenia na szczeblu,  gminnym oraz 
ich ilość? 

- czy były prowadzone szkolenia, warsztaty - jeżeli tak, to kto 
w nich uczestniczył? 
- czy były realizowane zakupy na rzecz systemu jeżeli tak  

to należy podać zakupiony asortyment? 

 

3.  

Prowadzenie edukacji społeczeństwa 
w zakresie nowych rodzajów alarmów 

i sygnałów alarmowych oraz komunikatów 
ostrzegawczych. 

W jaki sposób była prowadzona edukacja społeczeństwa np.: 
a) internet, 

b) zebrania wiejskie, 
c) zebrania wspólnot mieszkaniowych, 
d) szkoła, 

e) media, 
f) inne. 

 

4.  

Nawiązywanie współpracy 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. 

Podać, w jakiej formie i z jakimi stacjami telewizyjnymi, 
radiowymi i innymi mediami prowadzono współpracę w 

przedmiotowym zakresie. 
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SZKOLENIA I ĆWICZENIA OC 

1.  

Realizowanie szkoleń zgodnie  

z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie 
zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z zakresu 

ochrony ludności i obrony cywilnej. 

Czy szkolenia prowadzone są zgodnie z Wytycznymi? Jeżeli 

nie, to proszę wskazać obszar i ewentualne przyczyny 
odstępstwa od zapisu Wytycznych. 

 

2.  

Organizowanie ćwiczeń 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. 

Ile ćwiczeń obrony cywilnej zrealizowano na poziomie gminy  
w 2016 r.?  
Czy w wyniku prowadzonych ćwiczeń OC i wniosków z tych 

ćwiczeń prowadzona była weryfikacja dokumentacji 
planistycznej - podać liczbę przypadków i obszar tematyczny 
tych działań.  
Jaka jest forma nadzoru w zakresie przedmiotowym  

w podległych jednostkach?  

 

3.  

Propagowanie wiedzy w obszarze 
powszechnej samoobrony dot. 
potencjalnych zagrożeń czasu wojny  

i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania 
z wykorzystaniem środków masowego 
przekazu, stron internetowych, ulotki, 
publikacje oraz organizację pogadanek  

i szkoleń. 

Jakie działania prowadził Szef Obrony Cywilnej Gminy 

 w obszarze powszechnej samoobrony ludności, w jakiej 
formie inicjował przedsięwzięcia i sprawował nadzór nad 
realizacją przedmiotowej tematyki w gminach?  

 

4.  
Upowszechnianie międzynarodowego 

prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych. 

Czy na szczeblu Gminy prowadzone były szkolenia 
poświęcone upowszechnianiu MPH(podać liczbę szkoleń) lub 
podczas organizacji innych szkoleń uwzględniono 

przedmiotową tematykę (podać liczbę szkoleń)?  

 

5.  
Sprawowanie nadzoru nad realizacją 
ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony 

cywilnej. 

Jak realizowany był nadzór Szefa Obrony Cywilnej Gminy 
 w obszarze organizacji szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej na 
szczeblu gminnym? Czy na okoliczność sprawowanego 

nadzoru sporządzana była stosowna dokumentacja np. notatki 
służbowe?  

 

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1.  

Prowadzenie bieżącej inwentaryzacji 
posiadanych zasobów materiałowych  
i sprzętowych obrony cywilnej oraz 
wycofywanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sprzętu przestarzałego  
i nieprzydatnego. 

Podać informacje potwierdzające: 
- przeprowadzenia inwentaryzacji, uwagi, spostrzeżenia, 
     nieprawidłowości w przypadku ich stwierdzenia, 

-    ilość sprzętu wycofanego. 

 

2.  

Pozyskiwanie w miarę posiadanych 
środków finansowych, sprzętu, środków 
technicznych i umundurowania 
niezbędnego do realizacji zadań OC przy 

uwzględnieniu analizy zagrożeń na 
danym terenie oraz możliwości 
przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Podać informacje:  
- czy w minionym roku dokonywano zakupów sprzętu, 

- proszę podać rodzaj, typ i ilości zakupionego sprzętu. 

 

3.  
Prowadzenie bieżącej konserwacji, 

naprawy, remontów i legalizacji 
posiadanego sprzętu OC. 

Podać informacje : 
- czy cały sprzęt poddawany jest konserwacji,  
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4.  
Weryfikowanie i bieżące monitorowanie 
zabezpieczenia wyznaczonych obiektów 

w awaryjne źródła zasilania energią. 

Podać informacje:  
- czy wszystkie wyznaczone obiekty są wyposażone 
 w awaryjne źródła zasilania energią. 

W informacji należy również podać ilościowy stan sprawnych 
 i niesprawnych awaryjnych źródeł zasilania. 

 

5.  
Nadzorowanie ewidencji magazynowania 
i obrotu materiałów oraz sprzętu OC. 

Podać informacje potwierdzające przeprowadzenie 
sprawdzenia ewidencji magazynowania i obrotu materiałów 
oraz sprzętu OC, przekazanie ewentualnych niedociągnięć 

i uwag. 

 

6.  

Aktualizacja bazy danych budowli 
schronów i ukryć, które mogą zostać 
wykorzystane w przypadku powstania 

zagrożenia dla ludzi. 

Należy podać informacje na temat przedsięwzięć 
zrealizowanych w tym zakresie. 

 

7.  

Aktualizacja bazy danych środków 
transportowych oraz miejsc bytowania  
w przypadku prowadzenia ewakuacji 
ludności 

Należy podać informacje na temat przedsięwzięć 
zrealizowanych w tym zakresie. 

 

 

INNE ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE NIEUWZGLĘDNIONE W WYTYCZNYCH: 

1) ... 

2) ... 

3) ... 

Informację sporządził:   
................................................................. 

Tel. kontaktowy:   
...................................................... 

 

UWAGA: 

Gminy w oparciu o powyższy załącznik sporządzają sprawozdanie w zakresie zadań realizowanych przez nie na 

podstawie Wytycznych Szefa OC Powiatu i Wytycznych Szefa OC Gminy.  

Sprawozdanie gminy przekazują do powiatu, a Powiat opracowuje sprawozdanie zbiorcze, które przekazuje  

do WBiZK ŚUW w terminie do 30 marca. 


