ZATWIERDZAM:
PREZYDENT – SZEF OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA

………………………………

WIELOLETNI PLAN DZIAŁANIA
W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ
PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA
NA LATA 2020-2024

UZGODNIŁ:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Szef Obrony Cywilnej Województwa

OPRACOWAŁ:
Dyrektor WZKiOL UM Olsztyna

…………………………………………

……………………………………….
OLSZTYN, 10.12.2019 r.

1. Dokumenty i inne plany strategiczne:
1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 roku, poz.
1541. 2020);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku 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);
3) Protokoły Dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów
zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992 nr 41 poz. 175 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2002 r. w sprawie odbywania służby
w obronie cywilnej (Dz. U. nr 169, poz. 1391);
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności;
6) Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 25.08.2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach;
8) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy,
których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień;
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem
służby w obronie cywilnej;
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku
świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof
i zagrożeń środowiska;
11) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów
działania w zakresie obrony cywilnej;
12) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa
ochronnego;
13) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej z dnia 23 listopada 2012 r.;
14) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań
ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach;
15) 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;
16) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej wraz
z załącznikiem „Poradnik metodyczny przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej”;
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17) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej z dnia 29.06.2012 r.;
18) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia
działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO)
w województwach, powiatach i gminach;
19) Zarządzenie Nr 215/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lipca 2014 r.
sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego
ostrzegania (SWO) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji obrony cywilnej
przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych;
20) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia
na wypadek masowego zagrożenia;
21) Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie
planowania i organizacji ewakuacji /przyjęcia/ ludności w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
22) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin;
23) Wieloletni Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Wojewody Warmińsko -Mazurskiego - Szefa OC Województwa na lata
2020 – 2024.
24) Zarządzenie Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad
opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin.
2. Przyjęte kierunki działania:
1)w 2020 roku kontynuowanie współpracy z WBiZK UW w zakresie konsultowania projektu ustawy o ochronie ludności i obronie
cywilnej oraz aktów wykonawczych do czasu wejścia w życie projektowanych regulacji, a w kolejnych latach, wdrażanie
systemowych rozwiązań ujętych w ustawie i rozporządzeniach;
2)wzmacnianie, zgodnie z istniejącymi aktami prawnymi i wytycznymi, przygotowania struktur obrony cywilnej do prowadzenia
działań ratowniczych na bazie sił i środków jednostek organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w
zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej;
3)rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące zasoby poprzez angażowanie ich w ćwiczenia powiatowe,
gminne i służb;
4)doskonalenie mechanizmów systemu ochrony ludności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym zakresie
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, współdziałania podmiotów realizujących zadania ochrony ludności w czasie pokoju
(w sytuacjach katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych), a także dążenie do zapewnienia warunków realizacji zadań obrony
cywilnej w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny;
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5)współdziałanie z inspekcjami, strażami, służbami funkcjonującymi na terenie Olsztyna, Siłami Zbrojnymi oraz instytucjami
państwowymi, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi, które
zostały przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
6)dalsze doskonalenie funkcjonowania Systemu Wykrywania Alarmowania (SWA) i Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO);
7)dalsza modernizacja radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności opartego o elektroniczne syreny
alarmowe;
Głównymi przedsięwzięciami zmierzającymi do realizacji kierunków działania obrony cywilnej w Olsztynie będzie:
1. W zakresie organizacyjnym:
1) systematyczne dokonywanie przeglądu regulacji prawnych, planów i procedur współdziałania oraz wypracowywanie wniosków
dotyczących zmian w organizacji obrony cywilnej;
2) dokonywanie na szczeblu miasta oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej za kolejny rok wg wytycznych
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności
i obrony cywilnej w województwach;
3) dokonywanie na szczeblu miasta analizy realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności
w dziedzinie obrony cywilnej w danym roku;
4) dokonywanie na szczeblu miasta analizy realizacji zadań obrony cywilnej w danym roku ujętych w Planie działania
w zakresie obrony cywilnej Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na dany rok;
5) określanie zadań i szczegółowych wytycznych dla organów obrony cywilnej niższego szczebla na kolejny rok;
6) powoływanie nowych formacji obrony cywilnej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy weryfikowanie ilości formacji
obrony cywilnej oraz realizowanych przez nie zadań;
7) doskonalenie procedur współpracy samorządu miasta z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i
obrony cywilnej
8) pozyskiwanie na szczeblu miasta nowych chętnych na szkolenie kandydatów na instruktorów obrony cywilnej.
2. W zakresie planowania:
1) sporządzanie corocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej na kolejny rok na szczeblu miasta i uzgadnianie ich z
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Szefem OC Województwa;
2) w 2024 roku przeprowadzenie procesu analizy i planowanie realizacji zadań w tym opracowanie Wieloletniego planu działania
w zakresie obrony cywilnej na lata 2025-2029;
3) planowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
4) aktualizacja planu obrony cywilnej miasta oraz wszystkich załączników funkcjonalnych do tego planu;
5) dokonywanie analizy zasobów przewidzianych na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.
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3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1) utrzymywanie w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalenie go poprzez dalszą rozbudowę
i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów cyfrowych oraz syren
elektronicznych i cyfrowych;
2) utrzymywanie i rozwijanie współpracy z lokalnymi mediami dotyczącej przekazywania informacji o zagrożeniach oraz
upowszechniania sygnałów alarmowych i sposobów zachowania się ludności po ich usłyszeniu – realizowane w oparciu o
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96);
3) wdrożenie, po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, do działalności zapisów rozdziału 4 –
Wykrywanie zagrożeń oraz powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie;
4) intensyfikowanie i dostosowanie działania Powiatowego Ośrodków Analizy Danych i Alarmowania (POADA) do aktualnych
potrzeb obrony cywilnej, szczególnie w zakresie opracowania i dystrybucji informacji o zagrożeniu zdarzeniami CBRN zgodnie
z dokumentem normalizacyjnym NATO (norma ATP-45 D) oraz procedurami KSWSiA;
5) kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem do działalności bieżącej najnowszej wersji aplikacji Systemu Informatycznego
PROMIEŃ zgodnie z koncepcją rozwoju sieci SI PROMIEŃ w województwie oraz udział osób odpowiedzialnych za jego
eksploatację (operatorów) w szkoleniach merytorycznych;
6) rozbudowywanie, weryfikowanie i utrzymywanie w gotowości do działania systemu SI PROMIEŃ w relacji CZK Miasta i
Powiatu Olsztyn (POADA) – WCZK (WOADA);
7) prowadzeniu nasłuchu w trakcie comiesięcznych treningów systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej
przed uderzeniami z powietrza.
4. W zakresie edukacji:
1) zintensyfikowanie organizacji ćwiczeń formacji obrony cywilnej w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju
w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej z dnia 23 listopada 2012 r. wraz z załącznikiem „Poradnik metodyczny
przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej”;
2) uwzględnianie tematyki z zakresu obrony cywilnej (w formie oddzielnych epizodów) w prowadzonych terenowych ćwiczeniach
obronnych każdego szczebla;
3) realizacja procesu szkolenia 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;
4) zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń występujących w czasie pokoju jak, i wojny;
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5) przeprowadzenie eliminacji na szczeblu miasta i uczestniczenie w corocznie organizowanej Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o OC oraz w Wojewódzkiej Spartakiadzie Formacji Ratownictwa Medycznego / Drużyn Sanitarnych OC;
6) kontynuowanie szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia
umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej oraz kształtowania właściwych nawyków postępowania w sytuacjach
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;
7) delegowanie pracowników OC na szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla instruktorów OC w oparciu o wytyczne Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych.
5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
1) wyposażanie nowotworzonych i doposażanie istniejących formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej 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 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej – w miarę posiadanych środków finansowych
2) realizowanie planu zakupów nowych generacji sprzętu i środków materiałowych z uwzględnieniem specyfiki występujących
zagrożeń, w ramach przydzielonych środków finansowych;
3) utrzymanie posiadanego sprzętu obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez właściwą konserwację, naprawy,
remonty i legalizację;
4) kontynuowanie likwidacji sprzętu przestarzałego, który utracił walory użytkowe;
5) analizowanie i weryfikowanie na poziomie miasta istniejących oraz ujętych w dokumentach planistycznych zasobów
budownictwa ochronnego, w szczególności w zakresie ich ilości, stanu technicznego i możliwości wykorzystania w warunkach
zagrożeń;
6) skupienie głównego wysiłku, po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, na wdrożeniu do działalności
zapisów rozdziału 13 – Formacje obrony cywilnej.
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3. Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania:
Lp.

Zadanie

W zakresie organizacyjnym
Wytypowanie chętnych na szkolenie kandydatów na
1.
instruktorów obrony cywilnej
Opracowanie oceny stanu przygotowań ochrony
2. ludności i obrony cywilnej Olsztyna dla Szefa Obrony
Cywilnej Województwa
Dokonanie analizy realizacji wytycznych Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej
3.
Województwa w sprawie realizacji zadań z zakresu
obrony cywilnej w województwie w ubiegłym roku
Określenie zadań i szczegółowych wytycznych dla
4.
organów obrony cywilnej niższego szczebla
W zakresie planowania
Opracowanie planu działania w zakresie obrony cywilnej
1. na kolejny rok i uzgodnienie z Wojewodą WarmińskoMazurskim – Szefem Obrony Cywilnej Województwa
Zaplanowanie i przeprowadzenie działań kontrolnych na
2. szczeblu Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań
obrony cywilnej

3.

Aktualizacja planu obrony cywilnej na szczeblu Olsztyna

W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania
Rozbudowa, weryfikacja i utrzymanie w gotowości do
działania systemu SI PROMIEŃ w relacji CZK Miasta i
1.
Powiatu Olsztyn (POADA) –WCZK (WOADA)

Realizujący

Termin realizacji

Uwagi

Dyrektor WZKiOL UM

do 15 stycznia

Corocznie

Dyrektor WZKiOL UM

do 15 marca

Corocznie

Prezydent – Szef OC
Olsztyna

marzec /
kwiecień

Corocznie

Prezydent – Szef OC
Olsztyna

do 31 grudnia

Corocznie

Prezydent – Szef OC
Olsztyna

do 11 grudnia

Corocznie

Prezydent – Szef OC
Olsztyna

do 11 grudnia

Prezydent – Szef OC
Olsztyna

do 15 kwietnia

Dyrektor WZKiOL UM

Pierwsza środa
każdego
miesiąca

Corocznie
zgodnie z
wieloletnim
planem kontroli
Corocznie na
bieżąco oraz
obligatoryjnie po
ocenie stanu
przygotowań
ochrony ludności i
obrony cywilnej

Bez lipca i
sierpnia
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Lp.

Zadanie

Realizujący

2.

Udział w powiatowych treningach wymiany informacji
i prognozowania skażeń w sytuacjach niebezpiecznych
zdarzeń CBRN

Dyrektor WZKiOL UM

3.

Udział w wojewódzkich treningach wymiany informacji i
prognozowania skażeń w sytuacjach niebezpiecznych
zdarzeń CBRN

Dyrektor WZKiOL UM

4.

Utrzymanie łączności w Systemie Informatycznym
"PROMIEŃ" w relacji z CZK Wojewody (po instalacji
Systemu w zasobach RCB)

5.

Trening systemu alarmowania

6.

7.

Trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz
ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza

Udział w sprawdzeniu łączności pomiędzy szefami OC
w województwie

CZK MiP Olsztyn

Prezydent-Szef OC Olsztyna

Termin realizacji

Trzeci piątek
II,III i IV
kwartału
Trzeci czwartek
drugiego
miesiąca
każdego
kwartału
Pierwszy
czwartek
każdego
miesiąca
1 sierpnia godz.
17.00
1 września
godz. 12.00

Prezydent-Szef OC Olsztyna

raz w miesiącu

Prezydent-Szef OC Olsztyna

w każdy wtorek,
godz. 8:00,
w każdy
czwartek godz.
12:00

Uwagi
Corocznie

Corocznie

Bez lipca i
sierpnia

Corocznie
Corocznie
zgodnie z
harmonogramem
przekazywanym
przez Dyrektora
WBiZK UW w
Olsztynie

Corocznie

W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej
1.

Utrzymanie w ruchu i bieżące naprawy powierzonego
sprzętu Obrony Cywilnej poprzez Wojewódzki Warsztat
Obrony Cywilnej.

Dyrektor WZKiOL –
Wojewódzki Warsztat Obrony
Cywilnej )

2020 - 2024

Praca ciągła
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Lp.

2.

3.

Zadanie

Zakup sprzętu i wyposażenia oraz elementów
niezbędnych do utrzymania w gotowości sprzętu (np.
filtropochłaniacze) Obrony Cywilnej.
Utrzymanie w gotowości do użycia sprzętu i
wyposażenia OC i zarządzania kryzysowego w RCB

Realizujący

Termin realizacji

Uwagi

Dyrektor WZKiOL UM

2020 - 2024

Praca ciągła
(zgodnie z
możliwościami
finansowymi
WZKiOL UM)

Dyrektor WZKiOL UM

2020 - 2024

Po realizacji
zakupów, zgodnie
z projektem

1) W zakresie edukacji i szkolenia:
Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć obrony cywilnej w latach 2020 – 2024:
• ćwiczenia powiatowe (z epizodami obrony cywilnej) - Urząd Miasta Olsztyna w 2022 roku;
− szkolenie starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2023 roku;
− szkolenia gminne instruktażowe w 2022 roku;
− szkolenie pracowników nowozatrudnionych w JST realizujących zadania m.in. w zakresie obrony cywilnej w 2020 roku;
− szkolenie kandydatów na instruktorów obrony cywilnej – szkolenie podstawowe – corocznie;
− szkolenie pracowników powiatów oraz komendantów powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania (POADA)
z zakresu Metodyki ATP-45 oraz SI PROMIEŃ – corocznie;
− instruktaż szkoleniowo-planistyczny (odprawa półroczna) – corocznie;
− instruktaż szkoleniowo-planistyczny (odprawa roczna) – corocznie;
− odprawa planistyczna Prezydenta – Szefa OC Olsztyna z dyrektorami zakładów pracy – corocznie;
− szkolenie pracowników OC zakładów pracy i Komendantów Formacji OC – corocznie;
− etap miejski Olimpiady Wiedzy o OC – corocznie;
− udział w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o OC – corocznie;
− etap miejski Spartakiady Formacji Ratownictwa Medycznego/Drużyn Sanitarnych OC – corocznie;
− udział w wojewódzkiej Spartakiadzie Formacji Ratownictwa Medycznego/Drużyn Sanitarnych OC – corocznie;
− udział w wojewódzkich treningach wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacjach niebezpiecznych zdarzeń
CBRN – 4 razy w roku corocznie;
− udział w treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania – włączenie syren MSA – dwa razy w
roku corocznie;
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− udział w treningach systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z
powietrza w każdym miesiącu corocznie;
− udział w sprawdzanie łączności z powiatami – w każdy wtorek o godz. 8.00 i w każdy czwartek o godz. 12.00 każdego
miesiąca corocznie.
a) Ramowy wykaz grup szkoleniowych
Nazwa stanowiska służbowego obligującego do uczestnictwa w
Lp.
szkoleniu
1.
Wojewoda oraz marszałek województwa
2.
Starostowie oraz wójtowie/burmistrze/prezydenci miast
3.
Pracownicy ds. OC, obronnych w gminie/mieście
4.
Pracownicy ds. OC, obronnych w powiecie
Pracownicy ds. OC, obronnych w województwie (w tym pracownicy
5.
samorządu wojewódzkiego)
6.
Zespoły zarządzania kryzysowego w gminie/mieście
7.
Zespoły zarządzania kryzysowego w powiecie
8.
Zespoły zarządzania kryzysowego w województwie
Dyrektorzy, kierownicy zakładów pracy, prezesi jednostek
9.
gospodarczych
10. Inspektorzy/pracownicy ds. OC/obronnych w zakładach pracy
11. Instruktorzy OC
12. Komendanci formacji obrony cywilnej do zadań ogólnych
13. Komendanci formacji obrony cywilnej do zadań specjalnych
14. Członkowie formacji obrony cywilnej do zadań ogólnych
15. Członkowie formacji obrony cywilnej do zadań specjalnych
16. Członkowie lotniczej formacji obrony cywilnej obrony cywilnej
17. Członkowie wojewódzkiego ośrodka analizy danych i alarmowania
18. Członkowie wojewódzkiego ośrodka analiz laboratoryjnych
19. Członkowie powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania
20. Członkowie powiatowego ośrodki analiz laboratoryjnych
21. Członkowie zespołu pobierania próbek
22. Członkowie drużyny wykrywania i alarmowania
23. Inne formacje obrony cywilnej

Oznaczenie
grupy
1
2
3.1
3.2

Uwagi

3.3
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Lp.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nazwa stanowiska służbowego obligującego do uczestnictwa w
szkoleniu
Kurator oświaty
Dyrektorzy szkół
Nauczyciele
Ludność w ramach powszechnej samoobrony
Pracownicy zakładów pracy w ramach powszechnej samoobrony
Uczniowie szkół średnich

Oznaczenie
grupy
21
22
23
24
25
28

Uwagi

b) Ramowy plan szkoleń obrony cywilnej na lata 2020 - 2024
Lp.
1.

Rodzaj przedsięwzięcia
Szkolenie podstawowe
Szkolenie podstawowe

2.
3.
4.
5

Szkolenie specjalistyczne
Powszechna samoobrona
ludności
Pozostałe formy szkolenia
ludności
Inne formy szkolenia w
zakresie OC

Planowana liczba osób do
przeszkolenia
Rok
2020 2021 2022 2023 2024
80
80
80
80

Uczestnicy
/grupa szkoleniowa/

Termin
realizacji

3.1

2020

7

2020-2024

2

2

2

2

2

3.1

2022

80

80

80

80

80

24, 25

2020-2024

1200

1200

1200

1200

1200

24, 25

2020-2024

200

200

200

200

200

konkursy,
zawody

3.1, 3.2

2020-2024

50

50

50

50

50

narady
szkoleniowe

Uwagi

W
MOSOC w
Białymstoku
Szkolenia
instruktażowe

c) Ramowy plan ćwiczeń obrony cywilnej na lata 2020 – 2024
Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy
/grupa szkoleniowa/

Termin
realizacji

Planowana liczba osób do
przeszkolenia
Rok
2020 2021 2022 2023 2024

Uwagi

str. 11

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy
/grupa szkoleniowa/

1.

Gry i treningi decyzyjne
Ćwiczenie epizodyczne
jednostek organizacyjnych OC

2, 5, 8, 22

2020-2024

Planowana liczba osób do
przeszkolenia
Rok
2020 2021 2022 2023 2024
25
25
25
25
25

3.1, 6, 7, 8, 10, 15,

2022 4

150

24, 25

2020-2024

1500

1500

1500

1500

1500

3.2, 11

2020-2024

35

40

40

45

45

spartakiada

28

2020-2024

45

45

45

45

45

Olimpiadakwalifikacje i
finał

2.
3.
5.

Powszechna samoobrona
ludności
Inne formy ćwiczeń w zakresie
OC
Inne formy ćwiczeń w zakresie
OC

Termin
realizacji

2) W zakresie finansowym:

Lp.

1.

Zadanie

Realizacja zadań Obrony
Cywilnej w Olsztynie

Realizujący

WZKiOL UM
w Olsztynie

Planowany termin
wydatkowania
środków

2020-2024

Wysokość zaplanowanych
środków na realizację
(w tys. PLN)
Rok
2020 2021 2022 2023 2024

Uwagi

w ramach
ćwiczenia
gminnego
obserwacja
ćwiczeń,
zawodów

Uwagi

Zgodnie z
Planem
Budżetu
Miasta i
przyznanymi
środkami
finansowymi
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3) W zakresie kontroli:
1)prowadzenie kontroli problemowych służb, zakładów pracy, placówek oświatowo-wychowawczych i instytucji funkcjonujących
na terenie Olsztyna w zakresie stopnia przygotowania tych jednostek do realizacji zadań obrony cywilnej, zgodnie Planem
kontroli.
Plan kontroli w 2020 roku:

Lp.

Temat kontroli

2.

Realizacja zadań Obrony
Cywilnej i zarządzania
kryzysowego
-II-

3.

-II-

4.

-II-

5.

-II-

6.

-II-

7.

-II-

8.

-II-

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-II-II-II-II-II-II-II-II-

1.

Nazwa kontrolowanego podmiotu

Termin
przeprowadzenia
kontroli

Spółdzielnia Mieszkaniowa REDYKAJNY

14.01

Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA
Zespół Placówek Edukacyjnych
(ul. Turowskiego)
Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt
Żarna
Szkoła Podstawowa nr 9
Warmińsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna
Grupa WM Spółka z o.o.
Olsztyńska Szkoła Wyższa
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Agroma Spółka z o.o.
Miejski Urząd Pracy
ZORTRAX S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
XI Liceum Ogólnokształcące

28.01

Uwagi

11.02
25.02
10.03
24.03
6.04
20.04
5.05
19.05
2.06
23.06
8.09
22.09
6.10
20.10
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Lp.

Temat kontroli

Nazwa kontrolowanego podmiotu

Termin
przeprowadzenia
kontroli

17.
18.
19.
20.

-II-II-II-II-

Szkoła Podstawowa nr 13
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Piekarnia DĄBKOWSKI
Powiatowy Lekarz Weterynarii

3.11
17.11
8.12
15.12

Uwagi

W kolejnych latach kontrole podmiotów funkcjonujących na terenie Olsztyna w ilości 20 rocznie, w odstępach min. 2- letnich
4. Inne przedsięwzięcia:
1) po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi – opracowanie dokumentów
w zakresie działania OC wynikających z nowych zapisów ww. aktów prawnych;
2) opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie OC do nowego POFOlsztyna;
3) prowadzenie treningów powszechnego systemu ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
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