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WYTYCZNE
Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa
Obrony Cywilnej Województwa
z dnia 10 grudnia 2018 r.
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.

Na podstawie art. 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220), w związku § 4 pkt 2
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, nr 96, poz. 850) oraz wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 08 października
2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r., określa się poniższe wytyczne do
działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.:
1. Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2019 r. będzie:
rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej (OC) w oparciu o istniejące zasoby,
weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji zadań
obrony cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych
w czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie, a także
kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowanego
projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
2. Realizacja zadań obrony cywilnej w 2019 r. skoncentrowana będzie na:
1) wdrażaniu, z chwilą wejścia w życie, systemowych rozwiązań ujętych w projekcie ustawy
o ochronie ludności i obronie cywilnej,
2) współuczestniczeniu w opracowaniu projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy
o ochronie ludności i obronie cywilnej,
3) kontynuowaniu unacześnienia (opracowywania) planów obrony cywilnej,
4) doskonaleniu procesu planowania, przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej
pomocy w grzebaniu zmarłych oraz wyznaczaniu i przygotowaniu miejsc grzebania,
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5) Likwidacji różnorodności i ujednoliceniu nazewnictwa formacji obrony cywilnej, istniejących
przy jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, zgodnie
z nazewnictwem wymienionym w wytycznych 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, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych
zadań formacji obrony cywilnej.
3. Celem zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2019 r. należy:
1) w zakresie organizacyjnym:
a) regulować w dalszym ciągu kwestie związane z reklamowaniem od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej,
b) weryfikować stan osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej
z uwzględnieniem rzeczywistych warunków zatrudnienia, dyspozycyjności na terenie
kraju i przynależności do odpowiednich grup zawodowych oraz przewidzianych dla
nich zadań,
c) pogłębiać wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony
cywilnej,
d) zintensyfikować działania kontrolne na szczeblu województwa, powiatu i gminy
w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
e) kontynuować działania w zakresie rozbudowy w województwie systemu powszechnego
ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, prowadząc
działania mające na celu wyposażenie starostw w odbiorniki KF oraz włączenie
powiatów bezpośrednio do systemu.
2) w zakresie planowania:
a) dokonać analizy realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności
w dziedzinie OC za 2018 r.,
b) opracować i przesłać przełożonemu ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018
r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia i 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej
w województwach,
c) zakończyć proces opracowania planów obrony cywilnej oraz kontynuować prace
związane z ich aktualizacją,
d) opracować oraz uzgodnić z właściwym organem obrony cywilnej roczne i wieloletnie
plany działania w zakresie obrony cywilnej,
e) planowanie ćwiczeń i szkoleń realizować w cyklu trzyletnim zgodnie z wytycznymi
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania
ćwiczeń obrony cywilnej oraz z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji
i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
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3) w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
a) kontynuować działania doskonalące w zakresie szkoleń i ćwiczeń w ramach Krajowego
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania
Wojsk i Ludności Cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
b) kontynuować proces wdrażania do bieżącej działalności nowej wersji aplikacji Systemu
Informatycznego (SI) PROMIEŃ zgodnie z koncepcją rozwoju sieci SI PROMIEŃ
w powiatach, a także uczestniczyć w comiesięcznych sprawdzeniach łączności,
c) udział w procesie szkolenia SI PROMIEŃ, w ramach doskonalenia normy rozpoznania
skażeń i alarmowania ATP-45D organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(ZUW) w Szczecinie, jak również inne jednostki administracji rządowej.
4) w zakresie edukacji:
a) zintensyfikować działalność szkoleniową na linii pomiędzy Szefem Obrony Cywilnej
Województwa a Szefami Obrony Cywilnej Powiatów oraz pomiędzy Szefem Obrony
Cywilnej Powiatu a Szefami Obrony Cywilnej Gmin,
b) zwiększyć, poprzez organizację szkoleń OC, świadomość wagi i znaczenia obrony
cywilnej wśród organów i kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach administracji
publicznej.
5) w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
a) prowadzić inwentaryzację i legalizację posiadanych zasobów materiałowych
i sprzętowych obrony cywilnej, wycofywać sprzęt przestarzały i nieprzydatny zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta,
b) kontynuować proces wyposażania tworzonych i istniejących już formacji obrony
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań
OC, uwzględniając jednocześnie potrzeby określone przez tworzącego formacje, które
wynikają z analizy zagrożeń na danym terenie oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania
organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych
struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej.
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