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Plan Obrony Cywilnej
PLAN OBRONY CYWILNEJ

Plany obrony cywilnej opracowuje siê w celu:

&ndash; ustalenia i przygotowania przedsiêwziêæ organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnêtrznego
zagro¿enia pañstwa i wojny.
Plany obrony cywilnej wykonuj±:

&ndash; wszystkie organy administracji rz±dowej i samorz±dowej,

&ndash; jednostki organizacyjne, instytucje, podmioty gospodarcze, na których ci±¿y obowi±zek przygotowania i realizacji
zadañ obrony cywilnej.

Za opracowanie planów obrony cywilnej odpowiadaj s± organy obrony cywilnej:

&bull; wojewoda,

&bull; starosta,

&bull; wójt, burmistrz;

&bull; prezydent miasta,

&bull; kierownicy instytucji, jednostek organizacyjnych i zak³adów pracy.
Podstawê opracowania planów obrony cywilnej stanowi:

&bull; ocena zagro¿enia,
&bull; potrzeby w zakresie realizacji zadañ obrony cywilnej, a tak¿e w odpowiednim zakresie:

1) uzgodnienia z innymi organami jednostek wspó³dzia³aj±cych;

2) uzgodnienia z organami administracji niezespolonej,

3) porozumienia z organizacjami pozarz±dowymi

4) plan mobilizacji gospodarki.

Przy opracowywaniu planów obrony cywilnej nale¿y przestrzegaæ nastêpuj±cych zasad:

1) zgodno¶ci planowania z pe³nym zakresem zadañ obrony cywilnej;

2) realno¶ci planowanych przedsiêwziêæ (dostosowania zadañ do mo¿liwo¶ci realizacyjnych);
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3) skoordynowania realizacji zadañ obrony cywilnej z zadaniami jednostek wspó³dzia³aj±cych;

4) powi±zania z planem mobilizacji gospodarki;

5) zwiêz³ego i czytelnego przedstawiania sposobu realizacji oraz zapewnienia ci±g³o¶ci kierowania realizacj± zadañ.
Plany obrony cywilnej:

&ndash; na poziomie województwa maj± charakter TAJNY,

&ndash; poziomie powiatu i gminy POUFNY

&ndash; plany zak³adu pracy ZASTRZE¯ONE

W przypadku, gdy plan obrony cywilnej zawiera informacje wymagaj±ce stosowania wy¿szej klauzuli tajno¶ci, to nale¿y
go oznaczyæ klauzul± tajno¶ci stosown± do tych informacji.
Wojewodowie okre¶laj±:

&ndash; szczegó³owe zasady opracowania planów obrony cywilnej powiatów,

&ndash; ramowe zasady opracowania planów obrony cywilnej gmin,

&ndash; przekazuj± starostom niezbêdne dane wyj¶ciowe do opracowania planów.
Starostowie okre¶laj±:

&ndash;

szczegó³owe zasady opracowania planów obrony cywilnej gmin i zak³adów pracy,

&ndash;

przekazuj± organom obrony cywilnej gmin niezbêdne dane wyj¶ciowe do opracowania

planów.

Organy obrony cywilnej gmin przekazuj± kierownikom zak³adów pracy: niezbêdne dane wyj¶ciowe do opracowania
planów.

Podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizacjê zadañ obrony cywilnej plany obrony
cywilnej zatwierdzaj±:

a)

plan obrony cywilnej województwa-wojewoda;

b)

plan obrony cywilnej powiatu - starosta;

c)

plan obrony cywilnej gmin - odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent;

d)

plan obrony cywilnej zak³adu pracy - kierownik zak³adu pracy.

Plany obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, wymagaj± uzgodnienia z nadrzêdnym organem obrony cywilnej.
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Plany obrony cywilnej uzgadnia siê z innymi organami i jednostkami tylko w czê¶ci dotycz±cej wspó³dzia³ania z nimi.

Plany obrony cywilnej podlegaj± bie¿±cej aktualizacji. Informacje dotycz±ce zmian nale¿y ka¿dorazowo przekazywaæ do
szczebla nadrzêdnego.

Plany obrony cywilnej sk³adaj± siê z nastêpuj±cych czê¶ci:

1) dokumentów graficznych - map, planów, szkiców;

2) dokumentów opisowych - legend.

Dokumenty graficzne planów obrony cywilnej opracowuje siê na mapach:

1) na szczeblu wojewódzkim - w skali 1:200 000 (1:100 000);

2) na szczeblu powiatowym - w skali

3) na szczeblu gminnym - w skali

1:50 000 (1:25 000);

1:25 000 (1:10 000);

4) na szczeblu zak³adu pracy - na planie zak³adu pracy.

Dokumenty opisowe (legendê) opracowuje siê w formie:
1) wniosków;
2) wykresów;
3) zestawieñ.

Uwaga:

X oznacza, ¿e wykonuje siê jako jeden dokument:

Na szczeblu powiatowym dopuszcza siê ³±czenie dokumentów nr 1 i 3

Na szczeblu gminy dopuszcza siê ³±czenie dokument nr 1 i 3 lub opracowanie dokumentów nr 1, 2, 3 oddzielnie

Lp.

Nazwa dokumentu

Województwo

Powiat

Gmina
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Zak³ad pracy

Uwagi

1.

Ocena zagro¿enia i zamiar dzia³ania

x

x

x

x

2.

Plan ewakuacji /przyjêcia/ ludno¶ci

x

x

3.

Plan zabezpieczenia logistycznego OC

x

x

http://po.tk.krakow.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 18 April, 2014, 09:37

po.tk.krakow.pl

4.

Plan dzia³ania OC w procesie osi±gania wy¿szych stanów gotowo¶ci bojowej

x

x

x

x

5.

Dokumenty specjalistyczne zespo³u kierowania

-

-

-

-

1. OCENA ZAGRO¯ENIA I ZAMIAR REALIZACJI ZADAÑ OBRONY CYWILNEJ
Czê¶æ graficzna:
1) Ocena zagro¿enia zawiera:

a) strefy zagro¿eñ od toksycznych ¶rodków przemys³owych, katastrofalnych zatopieñ,
po¿arów itp.;

b) obiekty i rejony szczególnie zagro¿one atakami terrorystycznymi, dywersjami oraz
uderzeniami lotniczymi i rakietowymi przeciwnika.

2) Rejony formowania jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej (prze³o¿onego,
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w³asne, podw³adnych i s±siadów) z zaznaczeniem ich operacyjnego czasu gotowo¶ci do
dzia³ania.

3) Rejony rozmieszczenia wspó³dzia³aj±cych si³ ratowniczych oraz ich charakterystyka
(liczebno¶æ i wyposa¿enie).

4) Stanowiska kierowania /SK/ prze³o¿onego, w³asne, podw³adnych i s±siadów oraz organów
wspó³dzia³aj±cych.

5) Rozmieszczenie elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania /SWiA z zaznaczonymi
rejonami dzia³ania i zasiêgami ¶rodków alarmowania wraz z podaniem ich czasów
gotowo¶ci do dzia³ania.

6) Zamiar (kierunki) u¿ycia si³ ratowniczych w akcji ratunkowej.

7) Rozmieszczenie i pojemno¶æ szpitali oraz zastêpczych miejsc szpitalnych /ZMSz/

LEGENDA - przedstawiona w formie opisowej:

1) Ogólna charakterystyka jednostki administracyjnej (województwa, powiatu, gminy) lub zak³adu
pracy zawiera:
a) syntetyczny opis charakteru zabudowy, infrastruktury technicznej, zaludnienia, itp.;
b) wykaz obiektów stwarzaj±cych zagro¿enie;
c) zestawienie ilo¶ciowe i jako¶ciowe niebezpiecznych substancji znajduj±cych siê na
administrowanym terenie;
d) wykaz obiektów u¿yteczno¶ci publicznej (szpitale, szko³y, przedszkola, muzea, itp.).

2) Ocena zagro¿enia powinna zawieraæ okre¶lenie rodzaju zagro¿enia, jego ewentualnych
skutków oraz zadañ zwi±zanych z ich minimalizacj±, a tak¿e:
1) zestawienie mo¿liwych strat w¶ród ludno¶ci;
2) zestawienie ewentualnych strat w sprzêcie i materia³ach.
3) priorytety dzia³añ ratowniczych.
4) wykaz jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej i ich wyposa¿enia.
5) wykaz si³ wspó³dzia³aj±cych.
6) podzia³ si³ i ¶rodków na rejony dzia³ania.
7) wykaz elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania.
8) schemat ³±czno¶ci kierowania i wspó³dzia³ania.
9) czas osi±gniêcia gotowo¶ci do dzia³ania jednostek organizacyjnych (formacji) obrony
cywilnej.
10) Inne dokumenty opracowywane wed³ug potrzeb.
Czê¶æ graficzna:
1).Miejsca i rejony zagro¿one, drogi bezpiecznej ewakuacji ludno¶ci oraz rejony, do
których jest kierowana.
2).Rejony rozmieszczenia ewakuowanej ludno¶ci z podaniem ich pojemno¶ci.
3).Operacyjne czasy prowadzenia ewakuacji (rozpoczêcia i zakoñczenia ewakuacji).
4). Drogi przewidziane do ewakuacji samorzutnej.
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5). Rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (punkty ewidencyjnoinformacyjne, punkty zbiórek, punkty
za³adowcze, punkty pomocy medycznej, punkty pomocy technicznej, punkty
wy³adowcze i rozdzielcze).
6).Rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu.
Legenda: (przedstawiona w formie opisowej)
1). Wykaz osób kieruj±cych procesem ewakuacji i przyjêcia ludno¶ci.
2). Wykaz elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (punktów
ewidencyjno-nformacyjnych, punktów zbiórek, punktów
za³adowczych, punktów pomocy medycznej punktów pomocy technicznej, punktów
wy³adowc zych i rozdzielczych) oraz plan osi±gania przez nie gotowo¶ci do dzia³ania.
3). Plan alarmowania cz³onków zespo³ów kierowania /ZK/ procesem ewakuacji.
4). Zestawienie liczbowe ewakuowanej ludno¶ci z poszczególnych rejonów z podaniem
miejsc jej przemieszczenia.
5). Wykaz ¶rodków transportu niezbêdnych do przeprowadzenia ewakuacji z podaniem
podmiotu, od którego planuje siê pozyskaæ oraz sposobu pozyskania tych ¶rodków
wraz z paliwem.
6). Schemat ³±czno¶ci kierowania ewakuacj±.
7). Sposoby powiadamiania ludno¶ci o rozpoczêciu ewakuacji.
8). Plan zapewnienia niezbêdnych warunków do ¿ycia ludno¶ci ewakuowanej w zakresie
potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych.
9). Inne dokumenty opracowywane wed³ug potrzeb.

Plan zabezpieczenia logistycznego dzia³añ obrony cywilnej - Czê¶æ graficzna
1) Rozmieszczenie istniej±cych budowli ochronnych oraz harmonogram osi±gania
gotowo¶ci eksploatacyjnej.

2) Rozmieszczenie wa¿niejszych zak³adów pracy kontynuuj±cych produkcjê w czasie
wojny na potrzeby ludno¶ci.
3) Rozmieszczenie magazynów ¿ywno¶ci.

4) Rozmieszczenie istniej±cych i planowanych (awaryjnych) ujêæ i zbiorników wody oraz
ich wydajno¶æ.
5) Rozmieszczenie warsztatów naprawczych.
6) Rozmieszczenie magazynów (stacji) paliw, w tym paliwa lotniczego.
7) Rozmieszczenie bazy szpitalnej oraz zastêpczych miejsc szpitalnych
8) Rozmieszczenie obiektów przewidzianych do zakwaterowania ludno¶ci (o¶rodków

9)

wypoczynkowych, internatów itp.).
Rozmieszczenie urz±dzeñ specjalnych (punktów zabiegów sanitarnych, punktów

10) Odka¿ania odzie¿y, punktów odka¿ania ¶rodków transportu, punktów zabiegów
weterynaryjnych).
LEGENDA - przedstawiona w formie opisowej:
1) Wykaz budowli ochronnych z podaniem ich pojemno¶ci oraz ilo¶ci miejsc
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2) ochronnych koniecznych dla zaspokojenia potrzeb.
3) Harmonogram uzupe³niania potrzeb w zakresie budownictwa ochronnego.
4) Wykaz obiektów gospodarki rolno-hodowlanej i ¿ywno¶ciowej podlegaj±cej ochronie
przed ska¿eniami.
5) Zestawienie potrzeb oraz plan zabezpieczenia w wodê.
6) Wykaz zapasów ¶rodków niezbêdnych do przetrwania ludno¶ci (¿ywno¶ci, wody,
paliwa ogrzewania, energii elektrycznej itp.) i okre¶lenie zasad ich dystrybucji.
7) Mo¿liwo¶ci bazy szpitalnej i zastêpczych miejsc szpitalnych.
8) Mo¿liwo¶ci dora¼nego zakwaterowania ludno¶ci (w o¶rodkach wypoczynkowych,
internatach itp.).
9) Wykaz urz±dzeñ specjalnych z podaniem ich mo¿liwo¶ci oraz zabezpieczenia w ¶rodki
chemiczne.
10) Stan zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzêt i materia³y
oraz plan jego uzupe³niania.
11) Stan zabezpieczenia ludno¶ci w indywidualne ¶rodki ochrony przed ska¿eniami oraz
plan jego uzupe³niania.
12) Wykaz punktów dystrybucji i sprzeda¿y indywidualnych ¶rodków ochrony przed
ska¿eniami.
13) Zestawienie si³ i ¶rodków dla zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony dóbr kultury.
14) Terminy i sposób realizacji przedsiêwziêæ zwi±zanych z zaciemnianiem
i wygaszaniem o¶wietlenia.
15) Inne dokumenty opracowywane wed³ug potrzeb (plan zape³niania budowli
ochronnych, plan ochrony ujêæ wody, plan ochrony dóbr kultury, plan zabezpieczenia
gospodarki rolno-hodowlanej i ¿ywno¶ciowej przed ska¿eniami, plan ochrony
magazynów

Przedstawiony w formie opisowej:
1) Charakterystyka stanów gotowo¶ci obronnej.
2) Ogólny harmonogram osi±gania wy¿szych stanów gotowo¶ci obronnej w obronie
cywilnej.
3) Czynno¶ci zespo³u kierowania obron± cywiln± w czasie osi±gania wy¿szych stanów
gotowo¶ci obronnej.
4) Zakres i harmonogram realizacji zadañ przewidzianych dla obrony cywilnej w okresie
osi±gania wy¿szych stanów gotowo¶ci obronnej.
5) Podzia³ stanu osobowego zespo³u kierowania obron± cywiln± na stanowiska
okre¶lone w strukturach organizacyjnych czasu &bdquo;W".
6) Struktura kierowania obron± cywiln± podczas osi±gania wy¿szych stanów gotowo¶ci
obronnej (schemat).
7) Podzia³ ¶rodków transportowych zespo³u kierowania.
8) Plan powiadamiania zespo³u kierowania.
9) Obowi±zki osób funkcyjnych zespo³u kierowania.

10) Plan ³±czno¶ci, a w nim:

a) schemat ³±czno¶ci kierowania;
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b) schemat ³±czno¶ci wspó³dzia³ania;

c) tabela adresów i kryptonimów abonentów radiowych, radiotelefonicznych
i telefonicznych;

d) zestawienie si³ i ¶rodków ³±czno¶ci.

11). Inne dokumenty opracowywane wed³ug potrzeb.
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