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I. PLAN GŁÓWNY 
 

 Zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania. 
 

Zarządzenie Nr Or.0050.116.2012 

  Burmistrza Kolonowskiego - Szefa Obrony Cywilnej z dnia  18.12.2012 r. 

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Kolonowskie   

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.461) oraz § 3 pkt 2 i §  4 
pkt 3 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. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Nr 19/2012 Starosty 
Strzeleckiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony 
cywilnej powiatu i gmin , zarządza się co następuje:  

§ 1  

1.W celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zarządzam przystąpienie do 
opracowania planu OC na terenie Gminy Kolonowskie.  

2.Ustala się wytyczne Burmistrza - Szefa OC Gminy w sprawie zasad opracowania planu 
OC  stanowiącego załącznik nr  1 do niniejszego zarządzenia.     

§ 2  

Plan obrony cywilnej Gminy Kolonowskie opracowuje komórka organizacyjna urzędu 
realizująca zadania z zakresu obrony cywilnej przy udziale kierowników poszczególnych 
referatów i stanowisk oraz podległe jednostki organizacyjne  

§ 3 

W celu prawidłowego opracowania planu powołuje się zespół w składzie: 

Przewodniczący zespołu – inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC  

Zastępca Przewodniczącego zespołu – Sekretarz Gminy 

Członkowie zespołu – Kierownicy Referatów  i dyrektorzy jednostek podległych                           
i nadzorowanych.                                  

§4  

Podległe jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy 
przewidziani do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć współpracują                       
w opracowaniu kart realizacji zadań obrony cywilnej (KRZOC) na podstawie zestawienia 
zadań obrony cywilnej (ZZOC).   

§ 5  

1.Forma planu powinna zawierać części składowe: 

a)plan główny 

b)procedury postępowania oraz karty realizacji zadań obrony cywilnej (KRZOC) 

c)załączniki funkcjonalne 

d)informacje uzupełniające 

2.Za opracowanie KRZOC odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych                   
o których mowa w § 4. 
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3.ZZOC przewidziane do realizacji przez jednostki organizacyjne na administrowanym 
terenie opracowuje Szef OC Gminy.    

§ 6 

Plan obrony cywilnej opracowany jest w formie: 

a)dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbieranie                                 
i przetwarzanie danych niezbędnych do planów obrony cywilnej 

b)dokumentów graficznych - map, planów i aplikacji komputerowych pozwalających 
zbierać, przetwarzać i wizualizować dane graficzne   

§  7 

Plan obrony cywilnej Gminy Kolonowskie opracowany zostanie do dnia 30 czerwca 2013r.  

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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1. ARKUSZ UZGODNIEŃ.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/(am) się z treścią uzgadnianego dokumentu i nie wnoszę do 
jego treści uwag i zastrzeżeń. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. 

 
Osoby, z którymi należy dokonać uzgodnień Podpis Data 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Starosta Strzelecki 
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Strzeleckiego  

  

2. 
Komendant  Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 

  

3. 
 Komendant Powiatowy 
 Policji 

  

4. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
  

  

5. 
Państwowy Powiatowy                                                    
Inspektor Sanitarny 

  

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego    

7. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”              
s.c. w Kolonowskiem 

  

8. 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      
w Kolonowskiem 
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Lp. 

 
Osoby, z którymi należy dokonać uzgodnień Podpis Data 

1. 2. 3. 4. 

9. „KGK” Kolonowskie   

10. 
Tauron Dystrybucja S.A. – rejon Wykonawstwa 
Sieci SN i nN Strzelce Opolskie  
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2.. REJESTR ZMIAN 
 

Lp. Nazwa i 
strona 

dokumentu 

Zakres dokonywanych 
zmian w dokumencie  

Podstawa  Osoba 
wprowadzająca zapis 

 / Podpis i data/ 

1. 2. 3. 4. 5. 
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3. Wnioski z oceny zagrożenia czasu pokoju oraz charakterystyka zagrożeń na 
wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

Ocena zagrożenia w czasie pokoju oraz charakterystyka zagrożeń na wypadek 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także ocena 
ryzyka ich wystąpienia zawarte są  w poniższych  dokumentach planistycznych Urzędu 
Miasta i Gminy  Kolonowskie: 

1) Plan operacyjny funkcjonowania gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

2) Gminny plan zarządzania kryzysowego, 

3) Plan przygotowania podmiotów leczniczych gminy Kolonowskie na potrzeby obronne 
Państwa. 

Wnioski z oceny zagrożenia na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny: 

W wyniku ewentualnie powstałego konfliktu zbrojnego obszar gminy Kolonowskie  
prawdopodobnie będzie narażony na: 

- uderzenia lotnicze i rakietowe , w tym uderzenia broni precyzyjnego działania, 
- działania grup dywersyjno-sabotażowych. 
 

Poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska stwarzają: 

- zniszczenia mechaniczne – na skutek bezpośredniego rażenia pociskami,  

- pożary na skutek działania pocisków i bomb zapalających, podpalenia bezpośredniego 
lub wynikającego z uszkodzeń instalacji wewnętrznych, np. energetycznych, 

- epidemie wywołane wskutek użycia broni biologicznej, 

- zatrucia ludzi, uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane działaniem substancji 
chemicznych używanych w celach bojowych,  

- promieniowania powstałe na skutek wybuchu jądrowego.  
 



1 
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4. Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań 
obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie gminy 
Kolonowskie. 

4.1 Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań OC. 
 

Lp. Osoba funkcyjna , 
podmiot, zespół, komórka 

organizacyjna 

Treść zadania 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Burmistrz – Szef OC 
Miasta i Gminy 

Kierowanie realizacją zadań wynikających z Planu 
Obrony Cywilnej Gminy Kolonowskie. 

Koordynowanie działań. 

Współdziałanie ze służbami, inspekcjami , strażami                            
w realizacji zadań OC oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie Gminy. 

Monitorowanie zagrożeń, analiza bieżącej sytuacji na 
trenie Gminy. 

Organizowanie i kierowanie realizacją zadań 
wynikających z planu OC przez jednostki podległe. 

Koordynowanie i wsparcie działań podejmowanych przez 
referaty , samodzielne stanowiska , jednostki podległe i 
nadzorowane. 

 
 
 
2. 

 
 
 
Zastępca Burmistrza 
/Sekretarz - koordynator 
zadań OC realizowanych 
przez podległe jednostki 
organizacyjne  

Współdziałanie ze służbami w zakresie realizacji zadań 
przez jednostki podległe i nadzorowane. 

Monitorowanie zagrożeń, analiza bieżącej sytuacji na 
terenie Gminy. 

Raportowanie o realizacji zadań gospodarczych 
wynikających z planu OC. 

Raportowanie o realizacji zadań przez podległe 
jednostki. 

Organizowanie i kierowanie realizacją zadań 
wynikających z planu OC przez jednostki podległe. 

 
 
3. 

 
 
Skarbnik Gminy 

Koordynowanie i wsparcie działań podejmowanych przez 
podległe jednostki organizacyjne. 

Współdziałanie ze służbami w zakresie realizacji przez 
jednostki podległe. 

Raportowanie o realizacji zadań przez podległe 
jednostki. 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
Gminny Zespół 
Zarządzania  
Kryzysowego 

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne       
i prognozowanie tych zagrożeń. 

Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie 
Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania , zmiany 
lub zaniechania działań ujętych w planie OC , GPZK        
i POFG. 

Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji 
związanych z zagrożeniami. 
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5. 

 
 
 
  
 
 
 
Pracownik ds. 
zarządzania  
kryzysowego, MGOPS, 
Referat SO, St. ds. 
inwestycji 

Organizacja monitorowania zagrożeń, ostrzegania           
i alarmowania , w tym organizacja informowania ludności 
o zagrożeniach, sposobach postępowania w przypadku 
ich występowania. 
 

Organizacja kierowania i łączności. 

Organizacja ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi , 
biologicznymi i chemicznymi. 

Przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych. 

Obsługa środków zaciemniania. 

Ratownictwo. 

Walka z pożarami. 

Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych. 

Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia. 

Dodatkowe rodzaje niezbędne do wypełnienia któregoś  
z zadań wyżej wymienionych, w tym planowane prace 
organizacyjne. 

Doraźne przywracanie działalności niezbędnych służb 
użyteczności publicznej. 

Organizacja ewakuacji ludności, zwierząt i mienia III 
stopnia na wypadek masowego zagrożenia. 

Pomoc w dostarczaniu mediów niezbędnych do 
przetrwania. 

6. M-GOPS 
NZOZ ” Medyk” 

Organizacja opieki medycznej , pomocy społecznej oraz 
pomocy psychologicznej i religijnej. 

7. Firma pogrzebowa Doraźne grzebanie zmarłych. 

9. KPP Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku 
w strefach dotkniętych klęskami. 

Ochrona i ewakuacja dóbr kultury. 
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4.2    Zestawienie zadań Obrony Cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie gminy Kolonowskie 
 

Lp. Prawo międzynarodowe (Protokół 
Dodatkowy I z 1977 roku do 

Konwencji Genewskich z 1949 r. 

RRM z 2002r.  
(zakres działania dla Szefów OC)* 

Realizujący Nr 
załącznika 

1.  Służba ostrzegawcza  
(Monitorowanie zagrożeń, 
ostrzeganie  i alarmowanie, w tym 
organizacja informowania ludności  
o zagrożeniach, sposobach 
postępowania w przypadku ich 
wystąpienia). 

§ 3 PKT 6  przygotowanie i zapewnienie 
działania systemu wykrywania                          
i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach 

Pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego. 

  

ZF 1 

2.  Kierowanie i łączność.  Szef OC Gminy Kolonowskie, GCZK, SD   
- regulamin organizacyjny Głównego 
Stanowiska Kierowania  Burmistrza 
Kolonowskiego. 

ZF 2 

 

3.  Ewakuacja. § 3 PKT 8 przygotowywanie                               
i organizowanie ewakuacji ludności na 
wypadek powstania masowego 
zagrożenia dla życia i zdrowia na 
znacznym obszarze 

Z-ca Burmistrza / Sekretarz - wg. Planu 

ewakuacji ludności, zwierząt i mienia III 
stopnia na wypadek masowego 
zagrożenia przy współpracy KPP .  

 

ZF 3 
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4.  Służby medyczne, włączając w to 
pierwszą pomoc oraz opiekę 
religijną. 

§ 3  PKT 9 planowanie i zapewnienie 
środków transportowych, warunków 
bytowych oraz pomocy przedmedycznej, 
medycznej i społecznej dla ewakuowanej 
ludności 

 
§ 3  PKT 12  wyznaczanie zakładów 
opieki zdrowotnej zobowiązanych do 
udzielania pomocy medycznej 
poszkodowanym w wyniku masowego 
zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz 
nadzorowanie przygotowania tych 
zakładów do niesienia tej pomocy 

Pracownik ds. zarządzania kryzysowego                  
- współdziałając z NZOZ „Medyk” s.c. ,                  
M -GOPS, KPP, Proboszczami 3 Parafii . 

ZF 4 

5.  Odkażanie i inne podobne działania 
ochronne. 

§ 3 PKT 10 planowanie i zapewnienie 
ochrony płodów rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz produktów 
żywnościowych i pasz, a także ujęć i 
urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia  zniszczeniem, 

Pracownik ds. rolnictwa i ochrony 
środowiska  „KGK”Sp. z o.o.                            
– współdziałając z PSSE, PIW  

ZF 5 

6.  Przygotowanie i organizowanie 
budowli ochronnych. 
 

 St. ds. Inwestycji – współdziałając z PINB ZF6 
 

7.  Obsługa środków zaciemnienia. 
 
 

 St. ds. Zamówień Publicznych                            
i Energetyki  - współpracując z Zakładem 
Energetycznym  w Strzelcach Opolskich,  
KPP 

ZF 7 

8.  Ratownictwo. § 3 PKT 15 integrowanie sił obrony 
cywilnej oraz innych służb, w tym 
sanitarno-epidemiologicznych i 
społecznych organizacji ratowniczych do 
prowadzenia akcji ratunkowych oraz 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 
zagrożeń środowiska, 

KP PSP, 5 jednostek OSP, KPP, Rejon 
Energetyczny, „KGK” Sp. z o.o.  , NZOZ 
„Medyk” s.c. 

ZF 8 
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§ 3 PKT 22 współpraca z pełnomocnikami 
wojewodów do spraw ratownictwa 
medycznego i z terenowymi organami 
administracji wojskowej w zakresie 
dotyczącym realizowanych zadań, 
 
§ 3 PKT 23 kontrolowanie przygotowania 
formacji obrony cywilnej i ratowników do 
prowadzenia działań ratowniczych, 
 
§ 3 PKT 7 tworzenie i przygotowywanie 
do działań jednostek organizacyjnych 
obrony cywilnej 
 

9.  Walka z pożarami. § 3 PKT 15 integrowanie sił obrony 
cywilnej oraz innych służb, w tym 
sanitarno  -epidemiologicznych                           
i społecznych organizacji ratowniczych do 
prowadzenia akcji ratunkowych oraz 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych                    
i zagrożeń środowiska 
 

KP PSP, 5 jednostek  OSP  ZF 9 

10.  Wykrywanie i oznaczanie stref 
niebezpiecznych. 

 § 3 PKT 6  przygotowanie i zapewnienie 
działania systemu wykrywania                            
i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach 

 

Pracownik ds. zarządzania kryzysowego         
- współdziałając z KP PSP, KPP, PSSE, 
PIW, PINB 

ZF 10 

11.  Dostarczanie doraźnych 
pomieszczeń i zaopatrzenia. 

§ 3 PKT 13 zapewnienie dostaw wody 
pitnej dla ludności i wyznaczonych 
zakładów przemysłu spożywczego oraz 
wody dla urządzeń specjalnych do 

St. ds. Inw. , Referat Finansów, 
Pracownik ds. zarządzania kryzysowego,  
M- GOPS, , „KGK” Sp. z o.o. 
Dodatkowo zaopatrzenie i transport: 

ZF 11 
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likwidacji skażeń i do celów 
przeciwpożarowych 
 
§ 3 PKT 14 zaopatrywanie organów i 
formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki 
techniczne             i umundurowanie 
niezbędne do wykonywania zadań obrony 
cywilnej, a także zapewnienie 
odpowiednich warunków 
przechowywania, konserwacji, 
eksploatacji, remontu i wymiany tego 
sprzętu, środków technicznych oraz 
umundurowania 

Prywatni przedsiębiorcy, gospodarstwa 
rolne,  sklepy . 
 

12.  Doraźne przywrócenie działania 
niezbędnych służb użyteczności 
publicznej. 

 St. ds. Inwestycji , „KGK” Sp. z o.o.                  
- koordynowanie prac związanych                        
z  zabezpieczeniem dostaw wody, energii 
elektrycznej, , PSSE, Rejon Energetyczny, 
operatorzy telekomunikacyjni 
 

ZF 12 

13.  Doraźne grzebanie zmarłych. § 3 PKT 26 przygotowanie i zapewnienie 
niezbędnych sił do doraźnej pomocy                    
w grzebaniu zmarłych. 
 

Firma pogrzebowa z terenu Gminy, PSSE ZF 13 

14.  Pomoc w ratowaniu dóbr 
niezbędnych dla przetrwania. 

§ 3  PKT 10  planowanie i zapewnienie 
ochrony płodów rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz produktów 
żywnościowych i pasz, a także ujęć                 
i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem. 

St. ds. rolnictwa i ochrony środowiska             
- współdziałając z „KGK” Sp. z o.o. ,PSSE, 
PIW 

ZF 14 

15.  Doraźna pomoc dla przywrócenia                    
i utrzymania porządku w strefach 
dotkniętych klęskami. 
 

 KPP ZF 15 
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16.  Dodatkowe rodzaje działalności, 
niezbędne dla wypełnienia któregoś                
z zadań wyżej wymienionych, w tym 
planowanie i prace organizacyjne. 

§ 3  PKT 1 dokonywanie oceny stanu 
przygotowań obrony cywilnej 
 PKT 2 opracowywanie i opiniowanie 
planów obrony cywilnej 
 PKT 3 opracowywanie i uzgadnianie 
planów działania 
 PKT 4 organizowanie i koordynowanie 
szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej 
 PKT  5 organizowanie szkolenia ludności               
w zakresie obrony cywilnej 

Pracownik ds. zarządzania kryzysowego ZF 16 

 
 
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.06.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850 z 2002 r.) 
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5. Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza 
możliwości ich wykorzystania 

 
W celu realizacji zadań wynikających z Planu obrony cywilnej Gminy 

Kolonowskie związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego państwa                  

i czasu wojny dla zapewnienia jak najlepszej ochrony ludności zostaną uruchomione 

niezbędne struktury organizacyjne , jak i niezbędne zasoby umożliwiające 

minimalizację niekorzystnych skutków następstw wywołanych tymi zagrożeniami. 

W pierwszej kolejności do pracy przystąpi Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego (GZZK) powołany Zarządzeniem Burmistrza.  

 Celem działania Zespołu będzie realizacja czynności w składzie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w Zestawieniu Zadań Obrony Cywilnej (ZZOC). 

Miejscem pracy Zespołu będzie siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

lub w zależności od sytuacji wynikającej z zagrożenia zapasowe miejsce pracy. 

W aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, uwzględniając 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń jak i ich rodzaje, nie tworzy się jednostek 

organizacyjnych obrony cywilnej na szczeblu gminy - do realizacji zadań określonych 

w Art. 61 Protokołów Dodatkowych do Konwencji genewskich zgodnie z pkt. c na 

terenie gminy zostanie wyznaczony (z aktualnie zatrudnionych pracowników) 

„personel” organizacji obrony cywilnej we wszystkich niezbędnych zakładach pracy           

i instytucjach, który zostanie wyposażony w stosowne znaki rozpoznawcze obrony 

cywilnej i karty tożsamości stwierdzające jego status.  

Wykaz zasobów opisany został w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  
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6. Ogólna koncepcja działania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa oraz wojny. 

   Burmistrz Kolonowskiego w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, które 

mogą wystąpić na administrowanym terenie w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa oraz wojny zamierza realizować zadania wynikające z przepisów prawa 

międzynarodowego i krajowego w zakresie ochrony ludności , a zwłaszcza z konwencji 

genewskich . 

Aktem prawa międzynarodowego regulującym problematykę obrony cywilnej jest 

Protokół (I) Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporządzony             

w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 

konfliktów zbrojnych (część IV ludność cywilna, rozdział VI - obrona cywilna). 

    Dokument został ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu                            

19 września 1991 r. 

W rozumieniu protokołu „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub 

niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 

niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych 

i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków 

koniecznych do przetrwania. 

Zadania obrony cywilnej wg przedmiotowego Protokołu to: 

a) służba ostrzegawcza 

b) ewakuacja 

c) przygotowanie i organizowanie schronów 

d) obsługa środków zaciemniania 

e) ratownictwo 

f) służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną 

g) walka z pożarami 

h) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych 

i) odkażanie i inne podobne działania ochronne 

j) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia 

k) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 

dotkniętych klęskami 

l) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej 
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m) doraźne grzebanie zmarłych 

n) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania 

o) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań 

wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne. 

Główny wysiłek działań skierowany będzie na: 

a) informowaniu ludności o występujących zagrożeniach oraz sposobach 

postępowania  w przypadku ich wystąpienia 

b) ostrzeganiu i alarmowaniu ludności 

c) koordynowaniu działań ratowniczych 

d) przeprowadzeniu ewakuacji z rejonów zagrożonych 

e) koordynowaniu zaopatrzenia ludności w środki niezbędne do przetrwania 

Kierowanie obroną cywilną: 

   Kierowanie realizacją zadań realizowane będzie bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia lub na Stanowisku Kierowania Burmistrza w głównym miejscu pracy. Organem 

doradczym będzie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.  

Współdziałanie: 

   Współdziałanie z innymi organami realizującymi zadania obrony cywilnej na terenie 

Gminy Kolonowskie odbywać się będzie na zasadzie wzajemności polegającej na 

wymianie informacji, pomocy logistycznej, a w razie potrzeby na przyjęciu ewakuowanej 

ludności, zwierząt  i mienia. Wymiana informacji w czasie zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny odbywać się będzie za pomocą dostępnych środków 

łączności przewodowej i radiowej oraz poczty elektronicznej. 

Stosowne porozumienia pomiędzy Burmistrzem a KP PSP, KPP i WKU zawarte są                        

w Załączniku F do POFG.  

Łączność: 

   System łączności oraz teleinformatyki oparty będzie o publiczną sieć łączności 

telefonicznej przewodowej obsługiwaną przez TP SA, radiową sieć Wojewody 

Opolskiego. Szczegółowy opis zapewnienia łączności został opisany w Gminnym Planie 

Zarządzania Kryzysowego oraz Regulaminie Głównego Stanowiska Kierowania 

Burmistrza Kolonowskiego .  
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Logistyczne zabezpieczenie działań: 

   Logistyczne zabezpieczenie działań zostało określone w Gminnym Planie 

Zarządzania Kryzysowego oraz regulaminie GSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 20 

 

7. Termin i tryb aktualizacji planu 

   Plan Obrony Cywilnej Gminy Kolonowskie będzie aktualizowany zgodnie                       

z terminem zawartym w wytycznych Starosty Strzeleckiego – Szefa Obrony Cywilnej, nie 

rzadziej niż co 2 lata.  

1) Aktualizacja planu należy przeprowadzić niezwłocznie w przypadku:  

a) zmian przepisów prawa lub zaistnienia nowego zagrożenia,  

b) nowych wniosków wynikających z ćwiczeń i treningów odnoszących się do      

problematyki zawartej w planie.  

2)  Aktualizacja obejmuje w szczególności:  

a) korektę/wprowadzenie nowych załączników funkcjonalnych,  

b) zmiany danych teleadresowych, danych łączności radiowej, 

c) dane dotyczące wskazanych sił i środków,  

d) poprawki redakcyjne.  

3) Za aktualizację niniejszego planu odpowiada:  

a) w zakresie nadzoru – pracownik ds. zarządzania kryzysowego 

 Kierownicy Referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach, 

kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji  sporządzający 

załączniki funkcjonalne i karty realizacji zadań OC. 
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2. Inne procedury 

Działania obrony cywilnej na terenie gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia i w czasie wojny prowadzone będą w oparciu o n/w przepisy prawne:  

-    Konstytucja RP 

 

- Protokoły dodatkowe do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949r.                               

-    Ratyfikowane w 1992r. (Dz. U. Nr 41 poz. 175 z 2002r.) 

 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej art. 17 ust. 7 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461) 

 

- Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 156 poz. 1301 z późn. zm.) 

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie gotowości 

obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2218). 
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II. POCEDURY POSTĘPOWANIA 
 
1. Procedury związane z podnoszeniem gotowości obronnej i odnoszące się do 
czasu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.  
 
Opis stanów gotowości obronnej państwa 

Gotowość obronna państwa może być podnoszona poprzez wprowadzenie 

wyższego stanu gotowości obronnej państwa lub bez wprowadzania wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa, poprzez wykonywanie zadań przewidzianych 

dla tych stanów. 

W państwie obowiązują trzy stany gotowości obronnej państwa: 

a) stan stałej gotowości obronnej państwa 

b) stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 

c) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny 

 

1)  Stan stałej gotowości obronnej państwa – utrzymuje się w czasie pokoju, kiedy 

nie istnieją istotne zagrożenia zewnętrzne państwa. W tym stanie wykonywane są 

zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne mające na celu 

utrzymanie sprawności systemu obronnego państwa. 

 

2) Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – wprowadzony jest                    

w przypadku zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, który 

wymaga uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji 

zadań ustalonych dla tego stanu. W tym stanie wykonywane są zadania mające 

zapewnić przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom 

bezpieczeństwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia. 

 

3) Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny – wprowadzony jest dla 

odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy zobowiązanie do 

wspólnej obrony przeciwko agresji wynika z umowy międzynarodowej. W tym stanie 

realizuje się zadania umożliwiające powszechną mobilizację, wprowadzenie stanu 

wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji 

militarnej. 
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Wyższy stan gotowości obronnej państwa wprowadzany jest przez Prezydenta 

RP, na wniosek Rady Ministrów i może on być wprowadzony z pominięciem 

niższego stanu gotowości obronnej. Wykonywanie zadań związanych                                 

z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na terenie województwa koordynuje 

wojewoda. Dla zapewnienia ciągłości procesu decyzyjnego organów uprawnionych 

do uruchamiania i wykonywania zadań w stanie gotowości obronnej państwa 

utworzony został system stałych dyżurów.  

Stały dyżur w gminie tworzy Burmistrz – w celu sprawnego przekazywania sygnałów 

na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji 

zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym. 

 

Zadania w ramach stałych dyżurów obejmują: 

a) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej   

         państwa 

b) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia 

określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie 

sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa 

 

W zakresie zadań obrony cywilnej stan gotowości obronnej państwa czasu 

kryzysu jak również stan gotowości obronnej państwa czasu wojny, które związane 

są z sytuacjami zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny, wymaga właściwej 

działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w celu zapewnienia 

właściwej ochrony ludności. 

Zadania realizowane po wprowadzeniu stanu gotowości obronnej państwa czasu 

kryzysu, który w tym przypadku w rozumieniu zadań obrony cywilnej należy 

utożsamiać w pierwszej fazie ze stanem zagrożenia kryzysowego.  

 

Stwarzają one możliwość: 

- podjęcia działań umożliwiających szybkie przejście do wprowadzenia realizacji 

niezbędnych (wybranych) zadań w celu ochrony ludności, infrastruktury i mienia, 

które określone są w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Kolonowskie 
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w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny, 

- rozwinięcia lub postawienia w gotowości do działania niezbędnych sił, których 

zadaniem będzie minimalizowanie niekorzystnych zjawisk , 

- stworzenia warunków do intensyfikacji podejmowania działań zapobiegawczych  

i interwencyjnych, w tym np. przygotowania do prowadzenia ewakuacji lub 

przygotowaniu do jej przeprowadzenia , 

- przejścia do funkcjonowania określonych organów gminy na właściwe 

stanowisko kierowania 

W sytuacji osiągania pełnego stanu gotowości, który poprzedzałby bezpośrednie 

działania militarne (wojenne) będą realizowane wszystkie zadania obrony cywilnej. 

 

Procedury działania znajdują się w kartach realizacji zadań operacyjnych 

będących elementem Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy 

Kolonowskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa        

i w czasie wojny oraz Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Kolonowskie. 

 

Dodatkowo procedury opisane są przez realizatorów zadań obrony cywilnej             

w Kartach Realizacji Zadania Obrony Cywilnej (KRZOC).  
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III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE 
 

Stanowią merytoryczne i rzeczowe rozwinięcie Zestawu Zadań Obrony Cywilnej 

na poziomie gminy oraz instytucji (organizacji) koordynujących i współdziałających. 

Załączniki funkcjonalne w planie obrony cywilnej opracowane na czas 

zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny  uzupełniają załączniki funkcjonalne                

w planie zarządzania kryzysowego.  

Załączniki funkcjonalne określają:  

- podstawowe pojęcia i sposób realizacji zadania , 

- wykaz sił i środków realizujących zadanie , 

- sposób kierowania i współdziałanie sił realizujących zadanie , 

- inne dane wynikające z realizowanych zadań. 
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1. MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIE                                    

I ALARMOWANIE, W TYM INFORMOWANIE LUDNOŚCI                       

O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA. 
  
Załącznik ten poświęcony jest zapewnieniu systemowego, skoordynowanego                     

i efektywnego działania w celu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 

tym informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku 

ich wystąpienia  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa            

i wojny.  

 

Podstawowe pojęcia i definicje: 
 

Ostrzeganie – działania mające na  celu przekazywanie komunikatów  

i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających 

podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach 

wykonania takich działań. 

 

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do 

właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o 

zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek 

katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek 

zagrożenia wojennego lub wojny. 
 

Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub 

wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub 

wojny. 
 

Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) – urządzenie akustyczne służące 

do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach lub stanach alarmowych. 

W dzisiejszych czasach używane przede wszystkim przez Ochotnicze Straże 

Pożarne do alarmowania swoich członków czynnych o zaistniałym pożarze lub innym 

miejscowym zagrożeniu, a także przez Obronę Cywilną Kraju do powiadamiania 

o zagrożeniach powodziowych. 
 

Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, 

określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności 

o  możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz  

przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku. 
 

Prognozowanie – dokonywanie oceny rozwoju sytuacji będącej następstwem 

skażeni z jednoczesnym przewidywaniem i przedstawianiem możliwych skutków 

skażenia środowiska naturalnego, w szczególności gruntu, wody, powietrza, 

powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, a także określanie wynikających z tego skutków 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_alarmowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alarm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowe_zagro%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
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dla funkcjonowania sfery publicznej i obiektów szczególnie ważnych 

dla bezpieczeństwa i obronności państwa. 
 

Monitoring skażeń – systematyczna obserwacja prowadzona w określonych 

geograficznie punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do 

środowiska materiałów powodujących skażenie lub w celu stwierdzenia zmian 

stopnia tego skażenia. 

Wykrywanie i alarmowanie ma na celu: 

- uzyskanie informacji o zbliżającym się lub zaistnieniu na danym terenie 

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi związanych ze stosowaniem środków 

rażenia, o wystąpieniu klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń 

i zakażeń, powodzi, pożarów lub innych podobnych zdarzeń, 

- określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń, 

- informowanie ludności o zaleconych sposobach postępowania i zachowania się 

ludności w zaistniałych sytuacjach. 

 

Powszechne ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmuje:  

- funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

(SWO), 

- system wykrywania i alarmowania (SWA), 

- pozostałe systemy wykrywania skażeń i alarmowania wchodzące w skład 

Krajowego Systemu Skażeń i Alarmowania, 

- system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu 

uderzeniami z powietrza.  

System wczesnego ostrzegania (SWO) tworzy się w celu zapewnienia 

niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich 

mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, 

szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej 

gotowości wojewódzkiego systemu syren alarmowych. Do SWO włączone są 

jednostki organizacyjne administracji państwowej realizujące zadania na rzecz 

bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska, a także służby dyspozytorskie 

przedsiębiorstw oraz rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne. 

System wykrywania i alarmowania (SWA) jest rozwijany w przypadku wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju (katastrofy naturalne, 

awarie techniczne, działania terrorystyczne) oraz w czasie osiągania podwyższonej 

gotowości obronnej państwa, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,    

a także w przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i treningów. 

 

Opis realizacji zadania 

 

Zadanie realizowane będą zgodnie z procedurami ujętymi w Gminnym Planie 

Zarządzania Kryzysowego dotyczącymi wykrywania ostrzegania i alarmowania 

(standardowa procedura operacyjna SPO - 3 Informowanie ludności o zagrożeniach  

i SPO - 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności). 
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Podstawę powszechnego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania stanowią 

syreny umiejscowione w obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone są 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 (Dz. 

U. z 2013, poz. 96).  

 

 

  

Lp. 
Rodzaj 
alarmu 

Sposób ogłoszenia alarmów 

akustyczny system 
alarmowy 

 

środki masowego 
przekazu 

 

Wizualny 
sygnał 

alarmowy 

1 Ogłoszenie 
alarmu  

Sygnał akustyczny –  
modulowany dźwięk 

syreny w okresie 
trzech minut  

 

 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 
słowna:  
 

UWAGA! UWAGA! 
UWAGA!  

Ogłaszam alarm  
(podać przyczynę, 

rodzaj alarmu, itp.) dla  
 
 
 
 
 

Znak żółty  
w kształcie 
trójkąta lub  

w 
uzasadnionych 
przypadkach 
innej figury 

geometrycznej  
 
 

2 Odwołanie 
alarmu  

Sygnał akustyczny –  
ciągły dźwięk syreny  

w okresie trzech minut  
 

 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 
słowna:  
 

UWAGA! UWAGA! 
UWAGA!  

Odwołuję alarm  
(podać przyczynę, 

rodzaj alarmu, itp.) dla 
 

 

 

    

 

 

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 
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Lp. 
Rodzaj 

komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny 
system 

alarmowy 

środki masowego 
przekazu 

 

akustyczny 
sygnał 

alarmowy 

środki masowego 
przekazu 

 

1 
Uprzedzenie o 

zagrożeniu 
skażeniami 

 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 

słowna: UWAGA! 
UWAGA! 

Osoby znajdujące się 
na terenie około godz. 
…..   min. ….. może 
nastąpić skażenie 

(podać rodzaj 
skażenia) 

w kierunku (podać 
kierunek) 

 

Powtarzana 
trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 
UWAGA! UWAGA! 

Odwołuję 
uprzedzenie  
o zagrożeniu 
(podać rodzaj 

skażenia) 
dla 

2 
Uprzedzenie o 

zagrożeniu 
zakażeniami 

 

Formę i treść 
komunikatu 
uprzedzenia 
o zagrożeniu 

zakażeniami ustalają 
organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

 

Powtarzana 
trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 
UWAGA! UWAGA! 

Odwołuję 
uprzedzenie  
o zagrożeniu 
(podać rodzaj 

zakażenia) 
dla 

3 

Uprzedzenie o 
klęskach 

żywiołowych i 
zagrożeniu 
środowiska 

 Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 

słowna:  
Informacja  

o zagrożeniu  
i sposobie 

postępowania 
mieszkańców ……….  

(podać rodzaj 
zagrożenia, 

spodziewany czas 
wystąpienia  

i wytyczne dla 
mieszkańców) 

 

Powtarzana 
trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 
UWAGA! UWAGA! 

Odwołuję 
uprzedzenie  
o zagrożeniu 
(podać rodzaj 

klęski) 
dla 

  
 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 
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Sposób powiadamiania mieszkańców: 

Mieszkańcy powiadamiani będą przez: . 

1. Syreny alarmowe . 

2. Kierującego AR na miejscu zdarzenia. 

3. Samochody pożarnicze z zainstalowanymi głośnikami. 

4. W sołectwach za pośrednictwem Sołtysów i Parafii. 

5. Za pośrednictwem kierownictwa zakładów pracy i instytucji.  

 

Sposób postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniach 
 

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego: 

1. Osoby znajdujące się w domu powinny: 

- ubrać się, 

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień 

w piecu, 

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie, 

- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony 

przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości 

latarki elektryczne, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp. 

- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego), 

- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia. 

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny: 

- przerwać prace (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, 

podróż, 

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia, 

- pomagać słabszym, chorym, ułomnym, 

- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych (obrony cywilnej). 

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne, powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić 

tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa 

pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia.  
 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniach należy: 

- nałożyć indywidualne środki ochrony, 

- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu. 
 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy: 

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony, 

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności i wody, 

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, 

- jeżeli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), 

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony 

cywilnej. 

  

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy: 

- opuścić schron (ukrycie). 
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Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych gospodarczych, żywności, płodów 

rolnych i pasz do ochrony 

 

1) Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed skażeniami  

i zakażeniami. 
 

Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami 

zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowaną piwnicę, pokój lub 

mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm 

ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących niebezpiecznych dla 

zdrowia środków biologicznych.  

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze 

to, że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość 

zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji. W razie potrzeby wykonać 

następujące prace:  

- uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem papieru 

(taśmą samoprzylepną), uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewnętrzne 

obić kocem i w odległości 1 - 1,5 m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), aby 

stworzyć „śluzę”, 

- uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca,                

w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, 

kanalizacji itp., zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne – ale tak by w razie 

potrzeby zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację 

mogą zapewnić otwory: nawiewny  i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być 

usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym 

można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę z rozpiętą wielowarstwową 

gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra 

(gazy),  

- podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. 

Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz 

zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory 

drzwiowe, itp.  
 

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:  

- odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki 

plastikowe na odpadki, 

- lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe 

oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp., 

- sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, wiadro, piasek, łopata itp.), 

- niezbędne przedmioty osobistego użytku.  

Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie 

elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się. 
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zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich 

używanie jest niewskazane.  

Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach  np. gaśnica 

halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe 

działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo 

dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać wody, koców 

gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic - to pianowych lub wodnych.  

 

2) Przygotowanie budynków gospodarczych do ochrony przed skażeniami  

i zakażeniami. 

 

Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymałościowych oraz 

właściwości ochronnych stodół, spichlerzy, komórek itp. zawierających plony, obór               

i chlewni z bydłem oraz trzodą, przede wszystkim przez ich uszczelnienie                   

i uniemożliwienie przedostawania się środków skażenia i zakażenia do wnętrza. 

W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych,                

w miarę potrzeb, należy:  

- uszczelnić sufit warstwą z gliny, cementu lub wapna (2 wiadra wapna gaszonego, 

wiadro wody, 2 kg soli kuchennej) oraz zasypać piaskiem lub żwirem, część okien 

zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić ziemią (torfem, 

trocinami), a pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocnym 

przezroczystym plastikiem, 

- pozatykać gliną, pakułami szpary w konstrukcjach drewnianych, 

- uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, 

aby szczelnie przylegała do ram drzwi, 

- zasłonić przewody (otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp. 

- obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo                        

w odległości 50 - 60cm od ściany postawić ściankę z desek lub plecionkę                   

z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać ziemią. Nawet w pomieszczeniach 

niehermetycznych można zapewnić kilkugodzinną ochronę przed przenikaniem 

do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi zasłonimy 

od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną                      

w wodnym roztworze sody.  

 

Aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:  

- przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed   

skażeniem, 

- wietrzyć uszczelnione obory (chlewnie): w lecie przy temperaturze do 20oC nie 

później  niż po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze -20°C do -25°C po 34 do 

90 godzin (dokładne informacje poda służba weterynaryjna), 

- zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (pas 

przeciwpożarowy, sprzęt ppoż. itp.). 
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3) Sposoby zabezpieczenia żywności. 
 

Gwarancją izolacji żywności od środowiska zewnętrznego jest zastosowanie 

właściwych opakowań. Opakowania ochronne mogą być następujące:  

- pyłoszczelne z materiałów twardych. Mogą to być puszki metalowe hermetyczne, 

które można dokładnie i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania szklane - słoje      

i butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie 

ich sterylizacji. Opakowania drewniane (sklejka, płyta pilśniowa) - skrzynki 

wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a także beczki 

drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych, 

zabezpieczające w należyty sposób żywność przed działaniem środków 

promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych, 

- pyłoszczelne z tworzyw miękkich - hermetyczne opakowania (worki, woreczki, 

torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych, 

- pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową lub z tworzyw 

sztucznych. Jeśli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie 

spełniają swoje zadanie. W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem 

zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć za pomocą 

dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też do tego celu 

przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę.  

Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty, jak: sól, 

cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe i wszystkie produkty płynne, miękkie itp., 

gdyż  w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.  

 

4) Sposoby zabezpieczenia wody. 
 

Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru wody na okres 

niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po 

ustąpieniu niebezpiecznego skażenia. W związku z powyższym należy: 

- przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej, 

- zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz ujęcia domowych 

studni wierconych (głębinowych, artezyjskich). 

Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 

szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach np. w butelkach, słojach, 

bańkach, itp.  

 

5) Zabezpieczenie studni. 

 

Studnie kopane (z kołowrotem) zabezpiecza się przez:  

- wykonanie obudowy w postaci budki obitej papą lub blachą, 

- uszczelnienie wierzchniej części cembrowiny. 

Wykonanie w promieniu 1,5 - 2 m wokół studni utwardzonej powierzchni z cegieł, 

cementu lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewnątrz. Zamiast cementu można 

ułożyć 50 cm warstwę gliny, a na niej 10 - 15 cm warstwę żwiru i piasku.  
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W studni kopanej (z ręczną pompą) należy dodatkowo uszczelnić właz i przejście 

rury przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub lepikiem, a pompę osłonić 

kapturem z materiału izolującego. Najprostszym sposobem zabezpieczenia studni 

abisynki jest okrycie całej pompy workiem uszytym z materiału wodoszczelnego 

(ceraty, brezentu, plastiku). Kilkumetrowa warstwa ziemi ochroni płytkie wody 

podziemne przed skażeniami.  

 

6) Sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz. 
 

Uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki 

skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięciami agrotechnicznymi.                   

W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i przykrycia 

foliowe. Główny wysiłek należy skierować na ochronę przed skażeniami płodów 

rolnych i pasz już zebranych. Ziarno i pasze treściwe należy z zasady przechowywać 

w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyłu 

promieniotwórczego zamyka się także wentylację. Zboża i siano w stogach i stertach 

powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, 

folią. Wokół stogów wykopuje się rowki odpływowe. Rośliny okopowe oraz niektóre 

warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy  

i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej jednak przechowywać  

je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie wymaga 

dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić. Dobrze także 

chronią doły wyłożone folią i szczelnie przykryte.  

 

 

Postępowanie w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń              

w rejonie porażenia bronią jądrową. 

 

Największe zagrożenie życia ludzkiego występuje w tym rejonie bezpośrednio po 

wybuchu jądrowym. Jeżeli w momencie wybuchu ludzie znajdowali się w schronie, 

który nie został uszkodzony, powinni w nim pozostać do chwili otrzymania 

zezwolenia na wyjście. Po wyjściu ze schronu należy zwrócić uwagę na znaki 

ostrzegawcze, które do tego czasu mogą zostać rozstawione. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na znaki informujące o skażeniu terenu.  

Przebywając w terenie skażonym, należy przestrzegać następujących zasad:  

- skrócić do niezbędnego minimum czas przebywania, 

- nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do pomieszczeń nie skażonych, 

- nie brać do rąk żadnych przedmiotów, 

- omijać kałuże wody, 

- nie pić skażonej wody i nie spożywać skażonych produktów żywnościowych, 

- nie opierać się o drzewa, ściany budynków itp. 

- zwracać uwagę na to, by nie zabrudzić nie osłoniętych części ciała.  

 

1) W rejonie porażenia bronią chemiczną. 
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Po stwierdzeniu występowania bojowych środków trujących ludzie znajdujący się 

w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są hermetyczne, powinni 

założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych. 

Osoby opuszczające te pomieszczenia lub osoby, które napad chemiczny zastał 

poza nimi, powinny założyć odzież ochronną lub zastępczą, W miarę możliwości 

należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniami, w kierunku wskazanym przez 

odpowiednie organy obrony cywilnej  i udać się do miejsca, gdzie przeprowadzone 

zostaną zabiegi sanitarne i specjalne przez formacje obrony cywilnej. Zwierzęta, 

które znalazły się w terenie skażonym środkami trującymi, muszą być poddane 

zabiegom weterynaryjnym.  

 

2) W rejonie porażenia bronią biologiczną. 
 

W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, 

izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanna), wprowadza 

stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej. 

Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie objętym 

kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarządzeń lokalnych władz, a zwłaszcza 

dotyczących: 

- przebywania i poruszania się w tym rejonie, 

- utrzymywanie higieny, 

- wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych, 

- uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa, 

- współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwidację 

zakażeń. 

 

3) W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi. 
 

Skażenie środowiska toksycznymi środkami przemysłowymi może nastąpić                        

z obiektów stałych (zakłady przemysłowe) lub ruchomych (cysterny kolejowe                      

i samochodowe). Należy wtedy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice                   

i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do 

zaleceń i informacji przekazywanych  w komunikatach, głównie środkami 

nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.  

Przebywając na terenie otwartym należy:  

- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary), 

- opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń 

zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające, 

- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.  

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed 

wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:  

- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować 

się do przekazywanych komunikatów i poleceń, 
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- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub 

szmatami drzwi, okna otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości                

w pomieszczeniach środkowych, 

- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je, 

- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych, 

- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac 

wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen, 

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić 

wszystkie płomienie, 

- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym 

roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik, itp.  

 

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń 

kierownictwa. 

 

4) W rejonie porażenia bronią klasyczną. 

 

W takim rejonie nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg oddechowych, 

oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzielania pomocy 

poszkodowanym  w tym rejonie należy uważać na niewybuchy, miny, które stanowią 

duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących tam ludzi. W razie ich wykrycia 

prace należy przerwać, powiadomić służby obrony cywilnej i postępować zgodnie             

z ich poleceniami. 

 

5) W przypadku awarii. 

 

Brak wody: W razie uszkodzenia lub wyłączenia dopływu wody, dostarczać ją będą 

do poszczególny osiedli beczkowozy. Przy czerpaniu wody ze studni, wodociągu lub 

innego źródła należy mieć pewność, że nie zawiera ona substancji trujących. 

Nabierać wodę do zamykanych naczyń lub wiader z pokrywą i kranem.  

 

 

Brak elektryczności: W przypadku braku prądu należy:  

 

- nie otwierać bez potrzeby zamrażarki, w chłodnym pomieszczeniu utrzyma ona 

niską temperaturę przez około trzy dni, 

- w pierwszej kolejności należy zużywać produkty, które najszybciej się psują.  

Pamiętać o przygotowaniu oświetlenia zastępczego (bateryjnego, akumulatorowego). 

Brak ogrzewania: W razie uszkodzenia systemu grzewczego można być 

pozbawionym ogrzewania przez dłuższy czas. W takim przypadku należy:  

- korzystać tylko z jednego pomieszczenia, 

- zamknąć drzwi do zimnych pomieszczeń, 
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- uszczelnić i ocieplić okna, 

- ubierać się wielowarstwowo.  

Temperaturę pomieszczenia można zwiększyć używając świec stearynowych.  

 

Po odwołaniu alarmu:  

Wracać do domu dopiero wtedy, gdy władze ogłoszą. że jest to bezpieczne. Unikać 

leżących lub zwisających przewodów energetycznych i natychmiast zgłaszać takie 

przypadki do zakładu energetycznego, straży pożarnej lub policji. Ostrożnie 

wkraczać do swego domu. Pootwierać okna i drzwi w celu przewietrzenia i osuszenia 

domu. Używać samochodu tylko  w koniecznych sytuacjach. Telefonu używać tylko 

w związku z sytuacją zagrożenia. Pomagać rannym lub poszkodowanym osobom, 

udzielając pierwszej pomocy. Nie przenosić ciężko rannych osób, chyba że są one 

bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń.  

 

Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania opisana 

jest również w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
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2.  KIEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ  
 

Kierowanie – działalność zmierzająca do skoordynowanego wykorzystania 

będących do dyspozycji organu kierowniczego zasobów ludzkich i materialnych dla 

osiągnięcia założonych celów. 
 

Kierowanie obroną cywilną – oddziaływanie na podmioty zobowiązane do 

wykonania jej zadań z wykorzystaniem ustalonych reguł (procedur) w następujących 

celach: ochrony ludności, zakładów i dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy              

w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń 

środowiska. 
 

Łączność – zespół przedsięwzięć organizacyjno – technicznych polegających 

na wykorzystaniu sił i środków łączności w celu zapewnienia obiegu szybkiej                      

i pewnej informacji, zorganizowanych w systemy powiązane ze sobą określonymi 

zasadami. Dzieli się na: łączność przewodową i radiową, środkami ruchomymi oraz 

sygnalizacyjną. Środki łączności przewodowej, radiowej, środkami ruchomymi                     

i sygnalizacyjnej pracują w tzw. systemach łączności (zestaw sił i środków 

technicznych zapewniający uzyskanie odpowiedniego rodzaju łączności). 

 

Organizacja łączności obejmuje trzy obszary: 

- łączność powiadamiania – dotyczy możliwości przekazywania informacji                         

o zdarzeniu osobom funkcyjnym tj. Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza , GZZK                

i innym osobom funkcyjnym. Jest to głównie łączność dotycząca osób 

zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie i Gminnych Jednostkach 

Organizacyjnych. Do tego celu wykorzystywana jest stacjonarna i komórkowa 

łączność telefoniczna, 

- łączność kierowania – umożliwia kierowanie działaniami z wykorzystaniem 

zasobów własnych na poziomie gminy. Dotyczy osób funkcyjnych oraz innych 

pracowników urzędu biorących bezpośredni udział w akcji, 

- łączność współdziałania – organizuje się w celu przekazywania informacji na 

jednym wspólnym kanale radiowym, poprzez łączność przewodową lub za 

pomocą wykorzystania sieci komputerowych, pomiędzy różnymi rodzajami służb, 

inspekcji i straży biorących udział w akcji. Łączność współdziałania organizuje się 

wyłącznie pomiędzy stanowiskami kierowania poszczególnych służb, straży                  

i inspekcji lub innych podmiotów biorących udział w akcji, natomiast poszczególne 

służby wewnątrz swojej struktury, mają swoją organizację łączności. 

 

Radiotelefoniczny system łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego 

Systemy łączności przewodowej są bardzo uzależnione od ciągłości zasilania 

elektroenergetycznego oraz są nieodporne na ekstremalne warunki atmosferyczne.  

Z tych, a także z szeregu innych względów zorganizowany został system łączności 

radiotelefonicznej obejmujący swoim zasięgiem cały obszar województwa opolskiego                                   

z głównym przeznaczeniem do wykorzystania go w sytuacjach kryzysowych.  
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Sposób kierowania i współdziałania sił realizujących zadanie 
Organem pomocniczym Burmistrza Kolonowskiego w zapewnieniu wykonywania 
zadań zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) jest Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego (GZZK). W sytuacji kryzysowej, w zależności od potrzeb, 
Burmistrz zwołuje posiedzenie GZZK. 
Dla zapewnienia możliwości operatywnego przekazywania informacji związanych 
z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz ciągłości przekazywania decyzji 
organów uprawnionych do uruchamiania realizacji procedur zawartych w Narodowym 
Systemie Pogotowia Kryzysowego, a także zadań ujętych w Planie Operacyjnym 
Funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny, została opracowana dokumentacja stałego dyżuru Burmistrza Kolonowskiego. 
W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa tworzy 
się Stanowisko Kierowania Burmistrza Kolonowskiego , które jest przeznaczone do 
przejęcia i kontynuacji procesów związanych z nieprzerwanym funkcjonowaniem 
organów samorządu terytorialnego. Kierowanie realizacją zadań wynikających                 
z ustawowych obowiązków oraz nadzór nad wykonywaniem przedsięwzięć 
obronnych realizowane będzie przy pomocy obsady Głównego Stanowiska 
Kierowania (GSK), działającego zgodnie z Regulaminem Głównego Stanowiska 
Kierowania Burmistrza Kolonowskiego. 
W ramach systemu kierowania w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie realizowane 
będą następujące zadania: 
- zapewnienie skutecznego udziału wszystkich jednostek organizacyjnych 

w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przy wykorzystaniu w charakterze 
głównego stanowiska kierowania stałej siedziby Burmistrza Kolonowskiego, 

- umożliwienie stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań operacyjnych 
przez jednostki organizacyjne, 

- zabezpieczenie przekazywania treści podejmowanych przez Burmistrza decyzji 
i działań niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego na obszarach 
pozostających  
w kompetencji samorządu lokalnego, 

- monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń możliwych 
do wystąpienia na terenie powiatu. 

W dokumencie „Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza 
Kolonowskiego ” opisano rozwinięcie, kierowanie, funkcjonowanie i łączność GSK.  
Organizacja łączności opisana jest również w Gminnym Planie Zarządzania 
Kryzysowego. 
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3. EW AKUACJA III STOPNIA LUDNOŚCI, ZWIERZĄT                      

I MIENIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA  I WOJNY 
 

Masowe zagrożenie – sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami 

technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty 

zdrowia, życia ludzi i zwierząt lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, 

charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą 

zagrożonych osób.  

 

Strefa zagrożenia – miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dla 

życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez 

naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia.  

 

Miejsca bezpieczne – miejscami bezpiecznymi nazywamy rejony, obszary na 

których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie występują zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia. 

 

Ewakuacja – zorganizowane działanie polegające na przemieszczeniu ludności, 

transporcie zwierząt i mienia z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu 

lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Elementy organizacyjne ewakuacji zwierząt 

są zbieżne z elementami ewakuacji ludzi i należy stosować je odpowiednio. 

Wyróżnia się dwa rodzaje ewakuacji  z uwagi na uwarunkowania wynikające                      

z charakteru niebezpieczeństwa: 

- doraźną z podziałem na I i II stopień; 

- planową - ewakuację III stopnia. 

 

Ewakuacja doraźna – polega na natychmiastowym przemieszczaniu ludności                      

i zwierząt ze stref, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla 

życia i zdrowia.  

 

Prowadząc ewakuację doraźną należy uwzględnić dwie możliwości wynikające                     

z rozmiaru zdarzenia tj.: 

- sytuację związaną z krótkotrwałym opuszczeniem miejsca pobytu na czas 

niezbędny do usunięcia zagrożenia. W wyniku zdarzenia zagrożona ludność 

przemieści się ze strefy zagrożonej do strefy bezpiecznej na stosunkowo krótki 

okres czasu, nie wymagający jej zakwaterowania i ewidencjonowania 

przemieszczającej się ludności, 

- sytuację związaną z długotrwałym opuszczeniem miejsca zagrożenia. Zdarzenie 

może mieć miejsce w przypadku ewakuacji kompleksowej. W tym przypadku 
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należy rozwinąć niektóre elementy wynikające z procedury postępowania 

dotyczącej ewakuacji planowej. 

 

Ten element „Planu Obrony Cywilnej” został opisany w „Gminnym Planie Ewakuacji 

III Stopnia Na Wypadek Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i Wojny”, zgodnie              

z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie 

zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz 

zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2009 Wojewody Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej 

Województwa z dnia 8 styczna 2009r. w sprawie opracowania planów ewakuacji III 

stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 
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4. OPIEKA MEDYCZNA, POMOC SPOŁECZNA ORAZ 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I RELIGIJNA 
 
Celem jest zapewnienie zgodności działań podmiotów biorących udział w akcjach 

ratowniczych w zakresie opieki medycznej, psychologicznej i religijnej. Zapewnienie 

efektywnego wykorzystania potencjału instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych oraz wolontariuszy i darczyńców w zakresie udzielania pomocy 

humanitarnej i społecznej osobom poszkodowanym i ich rodzinom. 

 

Opieka medyczna – świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów                     

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , 

udzielane przez jednostkę systemu , w warunkach pozaszpitalnych , w celu 

ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 

Podmiot leczniczy  - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, jednostki budżetowe , w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone          

i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej , ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego , posiadające  w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 

ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , fundacje          

i stowarzyszenia , których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie 

ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej , 

kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w zakresie , w jakim 

wykonują działalność leczniczą. 

 

Pomoc społeczna – instytucja polityki społecznej państwa , mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby              

i możliwości. 

 

Ośrodek pomocy społecznej – to jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

utworzona w gminie. 

 

Diagnoza potrzeb – to rozeznanie potrzeb ludności cywilnej , w tym przypadku 

poszkodowanych na skutek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Diagnoza 

obejmuje również określone hierarchii zaspokojenia potrzeb oraz określenie 

posiadanych zasobów. 

 

Karta pomocy – to dokument, który mogą w uzasadnionych przypadkach wydawać 

ośrodki pomocy społecznej osobom poszkodowanym. Służy on do odnotowywania 

wszelkich form pomocy udzielonych przez różne podmioty. 
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Pomoc psychologiczna – profesjonalne oddziaływanie odbywające się                          

w bezpośredniej relacji psychologa ze wspomaganym , z wykorzystaniem zasad 

interwencji kryzysowej. 

 

Wsparcie psychologiczne – wszelkie działania mające na celu poprawę dobrostanu 

osób bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych sytuacją kryzysową oraz osobom 

zaangażowanym w świadczenie im wszelkiej pomocy. 

 

Wolność sumienia i wyznania – swoboda wyboru religii lub przekonań oraz 

wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo , prywatnie i publicznie. 

 

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w zakresie opieki 

medycznej realizowane będą zadania ujęte w „Planie przygotowań podmiotów 

leczniczych gminy Kolonowskie na potrzeby obronne państwa”, w tym dotyczące 

m.in.: 

- zapewnienia działania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; 

- uzupełnienia brakujących kadr medycznych; 

- prowadzenia wymaganej ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach 

masowych strat sanitarnych; 

- uruchomienia niezbędnych świadczeń na rzecz podmiotów leczniczych 

realizujących zadania obronne w zakresie zdrowia. 

Realizacja zadań powinna być spójna z procedurami ujętymi w Kartach realizacji 

zadań operacyjnych stanowiących załącznik do „Planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny”. 

Zadania realizowane będą przy współdziałaniu z podmiotami leczniczymi 

działającymi na terenie gminy. Pomoc społeczna realizowana będzie przez Miejsko           

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przy wsparciu innych instytucji                         

i organizacji humanitarnych. Przewidywana jest pomoc w miejscu zniszczeń 

i w miejscach, do których zostali ewakuowani mieszkańcy.  

W przypadku niewystarczających sił  i środków samorządu gminnego koordynację 

działań w zakresie pomocy społecznej przejmuje Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego.  

 

Opiekę duszpasterską zapewnią proboszczowie parafii z terenu gminy.  

Pomoc psychologiczna będzie w pierwszej kolejności świadczona przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich.  

 

Zadanie opisane w „Planie przygotowań podmiotów leczniczych gminy Kolonowskie 

na potrzeby obronne państwa” oraz w „Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego”.  
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5. ODKAŻANIE I INNE PODOBNE DZIAŁANIA OCHRONNE  
 
Choroby zakaźne - choroby, które zostały wywołane przez drobnoustroje, ich 

toksyczne produkty, a także pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, 

które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi. 

 

Dezynfekcja - niszczenie form wegetatywnych drobnoustrojów za pomocą metod 

fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 

 

Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną  

w liczbie wyraźnie większej niż w poprzedzającym okresie lub nagłe wystąpienie 

chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących. 

 

Izolacja - odosobnienie zakaźnie chorego lub podejrzanego o chorobę zakaźną 

w celu uniemożliwienia przeniesienia zakażenia.  

 

Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej narażonej na zakażenie w celu 

wczesnego rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia.  

 

Nadzór epidemiologiczny - jest to indywidualna kliniczno-epidemiologiczna 

obserwacja osoby przewlekle zakażonej lub podejrzanej o chorobę zakaźną lub 

zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się.  

 

Pandemia - epidemia obejmująca swoim zasięgiem kilka krajów lub kontynentów. 

 

Skażenie - zanieczyszczenie drobnoustrojami lub ich toksynami powierzchni  

przedmiotów, żywności, gleby, wody i powietrza.  

 

Stan epidemii - sytuacja wymagająca podjęcia określonych w ustawie działań          

w związku z wystąpieniem epidemii w celu zminimalizowania jej skutków.  

 

Stan zagrożenia epidemicznego - stan wysokiego prawdopodobieństwa powstania 

epidemii lub zawleczenia choroby zakaźnej wymagający podjęcia określonych 

działań w celu zapobieżenia epidemii lub zminimalizowania jej skutków.  

 

Wzmożony nadzór epidemiologiczny - dotyczy osób z kontaktu z chorym lub 

zakażonym (podejrzanym o zachorowanie lub zakażenie) oraz osób powracających  

z terenu dotkniętego epidemią. Wzmożony nadzór epidemiologiczny zakłada 

codzienne pomiary temperatury ciała  oraz codzienne przekazywanie informacji                 

o stanie zdrowia w/w osób pracownikowi PSSE, a w razie wystąpienia wzrostu 

temperatury lub wystąpienia objawów charakterystycznych dla choroby konsultację 

lekarską, izolację. 
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Zagrożenie epidemiczne - prawdopodobieństwo narastania liczby zachorowań 

występujących dotąd sporadycznie lub niewystępujących wcześniej na danym 

terenie. 

 

Zakażenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim żywego biologicznego czynnika 

chorobotwórczego.  

 

Akcja jodowa - to organizacja właściwej z uwagi na liczbę ludności oraz wielkość 

poszczególnych grup ryzyka - dystrybucji tabletek z jodem potasu, przyjmowanych 

jednorazowo przez osoby potencjalnie narażone na promieniowanie.  

 

Zabiegi częściowe - należy przez to rozumieć zabiegi realizowane natychmiast                       

po wystąpieniu skażeń (często jeszcze w terenie skażonych) przy użyciu łatwo 

dostępnych środków podręcznych. Obejmują one głównie te elementy, które istotne  

z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka. Polegają one na jak najszybszym 

usunięciu skażeń z powierzchni ciała w sposób doraźny, przy zastosowaniu np. wody 

i mydła. 

 

Zabiegi całkowite - należy przez to rozumieć zabiegi realizowane poza terenem 

skażonym, w specjalnie do tego przygotowanych punktach wyposażonych                        

w odpowiednie siły i środki do likwidacji skażeń. Do przeprowadzenia zabiegów 

wykorzystywane będą przede wszystkim natryski z ciepłą wodą z zastosowaniem 

dodatków ułatwiających zmywanie oraz unieszkodliwianie substancji, które wywołały 

skażenie. Należy zaznaczyć, że zabiegi całkowite w okresie stałej gotowości 

obronnej państwa to jest w czasie pokoju ze względu na stosunkową rzadkość 

występowania, a tym samym mały zasięg i ilość skażonych będą odbywać się 

głównie w przystosowanych do tego punktach medycznych. Natomiast  

w sytuacji kryzysu lub stanu wojny zabiegi te oprócz ww. punktów ze względu na 

możliwość masowości wystąpień odbywać się będą w punktach wymienionych 

powyżej i znajdujących się w infrastrukturze, która może być wykorzystana przez 

właściwe organy obrony cywilnej. 

 

Urządzenia specjalne – należy przez to rozumieć urządzenia stosowane w obronie 

cywilnej do przeprowadzenia odkażania ludzi, zwierząt, odzieży, środków transportu 

skażonych substancjami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. 

 

Urządzenia doraźne (polowe) należy przez to rozumieć urządzenia stosowane                         

w obronie cywilnej do przeprowadzania odkażania ludzi, zwierząt, odzieży, środków 

transportu skażonych substancjami chemicznymi, biologicznymi lub 

promieniotwórczymi, które to urządzenia będą przygotowywane w terenie w trybie 

doraźnym w oparciu o posiadane do tego celu środki sprzętowe lub środki sprzętowe 

uzyskane ewentualnie  z zakładów przewidzianych do ewakuacji i posiadających 

takie urządzenia, 

 



1 

 

 

 46 

Procedura - należy przez to rozumieć ogół czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia i realizacji zadania. 

 

Odkażanie - należy przez to rozumieć usuwanie i niszczenie środków trujących ze 

skażonej powierzchni sposobami mechanicznymi, chemicznymi lub                                  

fizykochemicznymi. 

 

Dezaktywacja - należy przez to rozumieć usuwanie substancji promieniotwórczych                    

z powierzchni skażonej sposobami mechanicznymi lub fizykochemicznymi. 

Odkażalniki - należy przez to rozumieć substancje chemiczne stosowane                           

w prowadzeniu zabiegów sanitarnych i specjalnych mających na celu 

usuwanie/niszczenie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia z różnego 

rodzaju powierzchni. Substancje te reagują  ze środkami trującymi                                          

i przekształcają je w związki nietoksyczne lub małotoksyczne. 

 

Dekontaminacja - to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji 

toksycznej, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi przez kontakt bezpośredni lub 

używane sprzęty. Jej celem jest zmniejszenie absorpcji kontaminantu przez 

poszkodowanych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia oraz wtórnemu 

skażeniu służb ratowniczych. 

   

Burmistrz – Szef Obrony Cywilnej Gminy Kolonowskie realizuje zadania  

z siedziby Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) przy pomocy posiadanych 

zasobów osobowych i struktur organizacyjnych: 

- stanu osobowego pracowników urzędu (zorganizowanego w zespoły 

specjalistyczno  – zadaniowe), 

- Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

 

Sposób kierowania i współdziałania Burmistrza  z podległymi siłami i środkami oraz 

jednostkami współdziałającymi w realizacji zadania w czasie zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zawiera „Regulamin Głównego 

Stanowiska Kierowania”. 

 

Prowadzenie częściowych zabiegów sanitarnych możliwe będzie w oparciu                       

o posiadane przez mieszkańców środki higieny osobistej. Prowadzenie całkowitych 

zabiegów sanitarnych prowadzone będzie w oparciu o punkty zabiegów sanitarnych 

(PZSan.) i punkty odkażania odzieży (POO). Organizacja takich punktów na terenie 

gminy możliwa będzie po adaptacji pomieszczeń posiadających łaźnie i prysznice 

oraz łazienki w mieszkaniach ludności. 

W związku z brakiem na terenie gminy pralni praktyczna realizacja odkażania 

odzieży w POO będzie możliwa w oparciu o indywidualne możliwości mieszkańców 

(pralki automatyczne – pralnie domowe). 

Zabiegi specjalne polegające na usuwaniu substancji promieniotwórczych, środków 

chemicznych oraz drobnoustrojów chorobotwórczych i toksyn możliwe będą po 
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przygotowaniu odpowiednich miejsc i sprzętu na terenie gminy, w oparciu                 

o urządzania działające pod ciśnieniem tj. typu karcher, które w wypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i po wybuchu wojny po osiągnięciu gotowości (uzupełnienie 

w płyn odkażający) przystąpią do prowadzenia dezaktywacji, odkażania lub 

dezynfekcji pojazdów, sprzętu i przedmiotów. 

Zabiegi weterynaryjne prowadzone będą pod nadzorem Powiatowego Lekarza 

Weterynarii. W praktyce każda ferma drobiu oraz gospodarstwa prowadzące 

hodowlę tuczników, bydła i koni ma podpisaną indywidualną umowę z lekarzami 

weterynarii wolnego zawodu na prowadzenie wszelkich zabiegów weterynaryjnych                    

i leczenie w okresie pokoju (stan stałej gotowości obronnej państwa). Takie same 

zasady będą obowiązywały w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Zadanie to realizowane będzie przy współpracy z PSSE i PIW. 
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6. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZOWANIE BUDOWLI 

OCHRONNYCH 
 

Budowla ochronna jest to specjalnie wykonana i wyposażona budowla lub część 

budynku (najczęściej podpiwniczenie) w celu zapewnienia zbiorowej ochrony 

ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi,            

w tym toksycznymi środkami przemysłowymi. 

Budowle ochronne mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich 

ludzi i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie 

ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków. 

Budowle ochronne funkcjonują w okresie pokoju i w czasie wojny. Mogą one być 

przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości 

konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów wytrzymałościowych 

(ukrycia zastępcze). Na ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty 

komunikacyjne (metro, parkingi), handlowe, usługowe, magazynowe, itp. 

Podział budowli ochronnych: 

Ze względu na właściwości ochronne: 

 - schrony, 

 - ukrycia:                    

    typu I  zabezpieczające przed czynnikami wybuchu jądrowego, 

    typu II  przed opadem promieniotwórczym. 

 - szczeliny przeciwlotnicze. 

Ze względu na usytuowanie: 

 - pod budynkami i innymi budynkami budowlanymi, 

 - wolno stojące. 

Ze względu na przeznaczenie: 

 - dla pracowników zakładów pracy, 

 - dla pozostałej ludności. 

Ze względu na okres oraz zakres przygotowania: 

 - przygotowywane w pełni lub częściowo w okresie pokoju, 

 - przygotowywane doraźnie w czasie podwyższania gotowości obronnej 

państwa oraz w początkowym okresie wojny. 

 

Schron - rodzaj budowli obronnej lub ochronnej o przeznaczeniu wojskowym bądź 

cywilnym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością konstrukcji i wyposażeniem, 

umożliwiającym ochronę przed skutkami działania wszystkich czynników rażenia 

broni konwencjonalnej i masowego rażenia, a także przed zagrożeniem 

występującymi w okresie pokoju. 

Rodzaje schronów: 

- schrony odporne na pośrednie działanie bomb burzących i dalekich wybuchów 

jądrowych, 
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- schrony odporne na bezpośrednie działanie bomb burzących i bliskich wybuchów 

jądrowych, 

- schrony przeciwatomowe. 

 

Budowa schronu: Schron składa się z komór schronowych (każda dla 30 ÷ 50 

osób), wyposażonych w ławki i prycze do leżenia dla około 30% przewidzianej liczby 

osób, czerpni powietrza, urządzeń sanitarnych, punktu medycznego, pomieszczeń 

na  żywność  i wodę, wejść oraz przedsionków do każdego wejścia. Wejścia i wyjścia 

zapasowe powinny mieć drzwi wzmocnione, gazoszczelne i ognioodporne. Wyjścia 

ze schronu to najczęściej tunel. Jego wylot powinien znajdować się w bezpiecznej 

odległości od ścian budynku, ze względu na możliwość zawalenia się wyższych 

kondygnacji domu. Komory rozprężania zabezpieczają urządzenia filtro - 

wentylacyjno  i pomieszczenia schronowe przed falą podmuchu, redukujące 

nadciśnienie, które może wystąpić na zewnątrz schronu. Schron powinien być 

skanalizowany, mieć oświetlenie i ogrzewanie, a także być wyposażony w odbiorniki 

radiowe, sprzęt i środki gaśnicze, telefon, sprzęt ratunkowy (kilofy, łomy). 

Współczesne budowle tego typu są z reguły całkowicie zagłębione w ziemi, co 

zapewnia znacznie większą odporność na działanie fali uderzeniowej niż                          

w przypadku budowli naziemnych. W czasie pokoju ze względu na wymóg 

wypełnienia ludźmi w krótkim czasie, schrony są zwykle lokalizowane w piwnicach 

budynków mieszkalnych i zakładów pracy oraz w postaci obiektów podwójnego 

przeznaczenia (komunikacyjnych, kulturalnych, gastronomicznych, sportowych itp.).   

Umieszczenie schronu pod wielopiętrowym budynkiem zapewnia dodatkową 

ochronę, gdyż podczas wnikania bomby w przegrody konstrukcyjne budynek spełnia 

rolę warstwy absorpcyjnej i skutecznie pochłania energię. Schron powinien posiadać 

wzmocnione ściany  i żelbetowy strop o odpowiedniej wytrzymałości (min. 0,2 ÷ 0,5 

atm.) aby wytrzymać ciężar gruzu budynku. Inne wymogi dotyczą współczesnych 

schronów przeciwlotniczych, które muszą mieć znacznie większą wytrzymałość 

stropu ażeby zapewnić ochronę przed nowoczesnymi pociskami, które są w stanie 

przebić nawet 6 metrową warstwę betonu. Takie schrony niekoniecznie muszą 

posiadać strop o takiej grubości, wystarczy je bowiem zlokalizować 

pod wielokondygnacyjnym budynkiem, gdzie stropy poszczególnych kondygnacji 

stanowią dodatkową warstwę betonu. W okresie podwyższania gotowości obronnej 

państwa i początkowym okresie wojny schrony przygotowywane są jako budowle 

wolno stojące z elementów prefabrykowanych. 

 

Schrony przygotowuje się dla ochrony:  

- pracowników zakładów pracy, których działalność w okresie zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa lub wojny jest niezbędna dla zapewnienia ludności 

warunków do przetrwania, 

- pracowników zakładów pracy, w których istnieje zagrożenie od toksycznych 

środków przemysłowych oraz ludności zamieszkałej wokół tych zakładów                        

w strefie bezpośredniego zagrożenia, 

- ludności zamieszkałej w miastach, 
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- na ukrycia i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, 

szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności 

leków.  

 

Ukrycia - służą krótkotrwałej ochronie ludności, są to piwnice i podpiwniczenia.  

Ukrycia mają służyć do ochrony przed środkami konwencjonalnymi, pyłem 

promieniotwórczym  i BST (bojowe środki trujące). Wentylację stanowią urządzenia 

takie jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w sprzęty takie jak: ławki do siedzenia 

zapas żywności i wody do picia, sprzęt gaśniczy i do odgruzowania, apteczkę, latarki 

na baterie. 

Ukrycia przygotowuje się w specjalnie umocnionych podpiwniczeniach istniejących 

budynków oraz nowym budownictwie w częściowo przystosowanych do tego celu 

pomieszczeniach. Służą one głównie do chwilowego ukrycia ludzi przed 

zagrożeniami wynikającymi z działań wojennych oraz skutkami różnych awarii, 

podczas których doszło do uwolnienia środków promieniotwórczych czy trujących. W 

zależności od wielkości budynku (bloku) w ukryciu zabezpieczającym można 

pomieścić 50 do 200 osób, aby osiągnąć niezbędne właściwości ochronne trzeba na 

ukrycia wybierać budynki, których elementy konstrukcyjne będą osłabiały 

promieniowanie przenikliwe do poziomu nie zagrażającego ludziom przebywającym 

w ukryciu. Stropy można wzmocnić podporami lub dźwigarami. Na strop 

pomieszczenia (piwnicy) nasypuje się warstwę ziemi (nie mniejszą niż 40 cm). 

Zbędne otwory okienne i drzwiowe wypełnia się workami z piaskiem lub cegłami. 

Przy ścianach budynków wykonuje się ekrany z kamieni, cegły, worków z piaskiem 

lub piasku w odpowiednim odeskowaniu. Przegrody wewnętrzne oraz zamknięcia 

otworów (okien, drzwi, kanałów instalacyjnych) należy uszczelnić, aby pyl 

promieniotwórczy i inne substancje skażające powietrze nie przedostały się do 

wnętrza. Do zamknięcia otworów należy użyć drzwi schronowych lub zastępczych, 

które trzeba wzmocnić i obić kocem lub wojłokiem, a futryny uszczelnić wałkiem z 

tkaniny lub sznurem. 

 

Szczelina przeciwlotnicza - tymczasowa bądź stała budowla ochronna, 

wykonywana zazwyczaj w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch działań 

wojennych lub w okresie tych działań. Obiekty te mogą mieć różne kształty. Zwykle 

jest to długi i wąski tunel w kształcie zygzaka. Lokalizuje się je w odległości najwyżej 

150 m od budynków mieszkalnych, ale nie bliżej niż 1/3 ich wysokości plus 3 m. 

Odległość ta ma zabezpieczyć szczeliny przed zagruzowaniem w wypadku 

zawalenia się budynku. Najlepiej je rozmieszczać w parkach, na terenie zieleńców 

lub skwerów. W szczelinach stosuje się wentylację typu grawitacyjnego. W tym celu 

używa się rur stalowych (lub innych) o przekroju 10-12 cm. Górna część rury 

powinna być zagięta (w kształcie fajki). Wlot powietrza znajduje w odległości około 

40 cm od podłogi, natomiast wylot powinien być wykonany wyżej. Każdy otwór 

powinien być zaopatrzony w odpowiednie zamknięcie, którym w razie alarmu 

chemicznego lub promieniotwórczego zamyka się te otwory. Wyróżnia się szczeliny 

przeciwlotnicze: 
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- tymczasowa szczelina przeciwlotnicza jest specjalnie wykopanym i oszalowanym 

rowem przykrytym belkami drewnianymi lub żelbetowymi prefabrykatami. Choć 

odporność na nadciśnienie jest o wiele niższa od szczelin typu stałego, to jednak 

takie ukrycia mogą spełnić w wielu przypadkach swą rolę, a ponadto są tańsze 

i prostsze w budowie, której może podołać w skali masowej ludność bez fachowego 

przygotowania. 

- stała szczelina przeciwlotnicza w odróżnieniu od tymczasowej wykonana jest 

w całości z żelbetu, choć spotyka się również konstrukcje ceglane z żelbetowym 

stropem. Budowle tego typu są zazwyczaj płytko zagłębione i przysypane warstwą 

ziemi. Stałe szczeliny posiadają przynajmniej dwa wejścia (wyjścia) z przedsionkami 

gazoszczelnymi. Od głównego tunelu mogą prostopadle odchodzić niewielkie nisze, 

w których instaluje się urządzenia sanitarne oraz techniczne.  

Wykonanie zadania związanego z przygotowanie i organizowaniem budowli 

ochronnych realizuje pod nadzorem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

oraz administratorzy budynków spółdzielczych i komunalnych.  

W związku z deficytem budowli ochronnych i brakiem aktualnych przepisów prawa                      

– to głównie umocnione podpiwniczenia w istniejących budynkach służyć będą 

chwilowemu ukryciu przed skutkami ewentualnych napadów powietrznych, opadu 

promieniotwórczego i skutkami skażeń środkami trującymi, w tym toksycznymi 

środkami przemysłowym. Oprócz ukryć dla chwilowego ukrycia ludzi w razie 

zagrożenia przewiduje się wykonanie szczelin przeciwlotniczych (w postaci rowów             

o łamanym zarysie).  

Na wypadek ogłoszenia alarmu, każda rodzina przygotuje pomieszczenia 

mieszkalne, w celu ochrony przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu 

substancji promieniotwórczych, środków trujących i niebezpiecznych dla zdrowia 

środków biologicznych. Podstawową cechą tych pomieszczeń będzie hermetyczność 

(szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji. 
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7. OBSŁUGA ŚRODKÓW ZACIEMNIENIA 
  
Celem stosowania zaciemnienia oświetlenia, przez obniżenie jego parametrów                               

i wygaszania, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, jest utrudnienie 

środkom napadu przeciwnika w porze wieczorowej i nocnej wprowadzenia 

rozpoznania (szczególnie naziemnego) oraz dokonania ataku na ważne obiekty 

infrastruktury krytycznej,  a także zgrupowania ludności w jednostkach osadniczych.   

Przedmiotem zaciemnienia i wygaszania oświetlenia jest przystosowanie, bez 

względu na użytkownika, wszelkiego rodzaju oświetlenia stosowanego w czasie 

pokojowym dla potrzeb obrony cywilnej po ogłoszeniu wprowadzenia w życie 

obowiązku zaciemnienia i wygaszania oświetlenia dla zapewnienia: 

- realizacji zadań obronnych, 

- realizacji zadań produkcyjnych, 

- funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, 

- prowadzenie komunikacji lądowej, wodnej, 

- wprowadzenia w miarę niezakłóconego życia mieszkańców, 

- właściwej informacji o lokalizacji budowli ochronnych i innego rodzaju ukryć oraz 

punktów pomocy lekarskiej i itp. 

Przystosowanie oświetlenia do potrzeb obrony cywilnej w okresie zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny, to jest do obowiązku stosowania zaciemnienia  

i wygaszania oświetlenia polega na: 

- stosowaniu osłon, zmniejszaniu mocy, zmianie barwy opraw lub źródeł światła 

tak, aby natężenie światła zaciemnionego na poziomie podłogi lub terenu nie 

przekraczało 5 lx (luks), 

- zapewnieniu skutecznego zaciemnienia przeszkolonych ścian, stropów i otworów, 

- okresowym wygaszaniu niektórych rodzajów zewnętrznego oświetlenia oraz 

oświetlenia pomieszczeń po ich opuszczeniu przez przebywające tam osoby. 

Istotą wygaszania oświetlenia jest trwałe wyłączenie punktów świetlnych                            

i zabezpieczenie ich przed przypadkowym lub niepożądanym załączeniem.     

Wygaszanie oświetlenia zewnętrznego lub dostosowanie go do użytkowania                     

w warunkach zaciemnienia realizowane będzie na podstawie opracowanych 

wytycznych i planów wygaszania oświetlenia zewnętrznego uruchamianego przez 

zakład energetyczny. 

Zaciemnienie wnętrz mieszkań, instytucji i zakładów pracy będzie prowadzone  

w porozumieniu z zarządcami budynków po wstępnym opracowaniu planu 

przekazania i informowania oraz sygnałów do przeprowadzenia zaciemnienia.                 

W okresie podwyższania gotowości obronnej państwa konieczne będzie przekazanie 

zainteresowanym wytycznych i zasad organizacji zaciemniania. Na właścicielach 

budynków i mieszkańcach spoczywać będzie gromadzenie i przygotowanie 

materiałów potrzebnych do zaciemnienia otworów okiennych i drzwi. Bardzo ważną 

rolę do spełnienia w czasie organizacji zaciemnienie będzie spełniała policja oraz 

służby porządkowo-ochronne, na których będzie spoczywać kontrola zasad 
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wykonania zaciemnienia budynków. Zadaniem odpowiedzialnych za poszczególne 

drogi będzie odpowiednie przystosowanie podświetlenia znaków drogowych na 

szlakach przegrupowania ludności oraz wojsk. 
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8. RATOWNICTWO 

 
Działania ratownicze - czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część organizacji 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 

pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz 

podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się 

współdziałać w akcjach ratowniczych. 

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne - obejmuje  planowanie, organizowanie  

i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, 

zwierząt, środowiska lub mienia.  

Działania ratownicze, o których mowa obejmują w szczególności: 

a) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

b) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie 

strefy zagrożenia; 

c) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo 

ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji 

użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym; 

d) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

- dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, 

wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację 

poza strefę zagrożenia, 

- przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 

ratowników, 

- zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 

ratownikom, 

- ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska                       

i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez 

substancje niebezpieczne, 

e) ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju; 

f) likwidację, organiczne lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

g) dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju 

substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub 

emisji substancji niebezpiecznej; 

h) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami 

rozlania substancji niebezpiecznych; 

i) związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych; 
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j) zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem substancji niebezpiecznej; 

k) prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 

l) ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia. 

Ratownictwo medyczne - obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań 

ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działania ratownicze,         

o których mowa obejmują w szczególności:  

a) rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 

oraz prowadzenie segregacji pierwotnej i udział w segregacji wtórnej; 

b) zastosowanie technik i sprzętu niezbędnych do ratowania życia i zdrowia                           

w zależności od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób 

poszkodowanych; 

c) zapewnienie ciągłości realizowanego przez podmioty KSRG procesu ratowania 

osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na miejscu 

zdarzenia; 

d) określenie sposobu postępowania ze sprzętem medycznym. 

Działania ratownicze z ratownictwa medycznego, w zakresie wynikającym z planu 

ratowniczego, prowadzą podmioty KSRG realizujące zadania z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Do czasu przybycia na miejsce zdarzenie zespołu ratownictwa medycznego lub 

lotniczego zespołu ratownictwa medycznego kierujący działaniem ratowniczym może 

wskazać koordynatora medycznych działań ratowniczych. Koordynatorem 

medycznych działań ratowniczych może być osoba, która posiada kwalifikacje 

niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego 

koordynację medycznych działań ratowniczych przyjmuje kierujący akcją 

prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 

8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.         

 

Ratownictwo techniczne - obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań 

ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub 

poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia 

dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Działania ratownicze, o których mowa 

obejmują w szczególności: 

a) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

b) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie 

strefy zagrożenia; 

c) włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo 

ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji 

użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym; 

d) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

- dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, 

wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację 

poza strefę zagrożenia, 
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- przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 

ratowników, 

- zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 

ratownikom, 

e) wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych 

osób wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich 

i utrudniających wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich 

przemieszczenie; 

f) stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji 

zagrożonych lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz 

terenów powodziowych; 

g) ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia; 

h) stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie 

zwierząt do poszukiwania zagrożonych osób; 

i) ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia; 

j) ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju; 

k) oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi 

oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego; 

l) obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub 

innych mediów stwarzających zagrożenie; 

m) przewietrzenie stref zagrożenia; 

n) włączenie lub wyłączenie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy 

zagrożenia; 

o) stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, 

instalacji  

i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w 

celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, 

infrastruktury   

i innego mienia.  

 

Ratowanie i udzielanie pomocy ludności poszkodowanej organizowane i prowadzone 

będzie w oparciu o skoordynowane działania sił i środków: 

- KP PSP, 

- jednostki OSP, 

- KPP, 

- Rejonu Energetycznego, 

- Punktu Gazowniczego, 

- Szpitala Powiatowego, 

- Podmioty lecznicze. 

 

Procedury opisane w „Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego”.  
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9. WALKA Z POŻARAMI  
 

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym. 
Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar  (podobnie jak          
w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania : materiał palny, utleniacz, 
ciepło, skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki). 
Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny , jak                     
i pokoju ) pożary naturalne i wywołane działalnością człowieka). 
 
Walka z pożarami – obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań 
ratowniczych niezbędnych do ugaszenia pożaru, a także do zmniejszenia lub 
likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego. Działania ratownicze , o których 
mowa obejmują w szczególności: 
 

a) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia, 
b) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych , w tym wyznaczenie i oznakowanie  
     strefy zagrożenia, 
c) włączenie lub wyłączenie instalacji , urządzeń i mediów, mających wpływ na   
    bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo  
    ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji  
    użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym, 
d) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających : 
    - dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób , wraz  
       z udzieleniem im kwalifikowanej pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia, 
    - przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych ratowników, 
    - zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym lub zagrożonym, 
e) ewakuację i ratowanie osób , a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska    
     i  skutkami pożaru lub wybuchu,  
f) ocenę rozmiarów zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i prognozowanie jego  
    rozwoju, 
g) dostosowanie sprzętu oraz technik i środków gaśniczych i innych  
     środków ratowniczych do rodzaju, skali i miejsca pożaru lub wybuchu, 
h) likwidację , ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia, 
i) uruchomienie dodatkowych sił i środków podmiotów KSRG, 
j) oddymianie strefy zagrożenia. 
 
Siły i środki niezbędne do realizacji zadania znajdują się w KP PSP oraz w remizach     

jednostek OSP. Walka z pożarami opisana jest w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, a organizowana będzie zgodnie z Powiatowym Planem Ratowniczym 

opracowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 

Opolskich .  
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10. WYKRYWANIE I OZNACZANIE STREF 

NIEBEZPIECZNYCH  

 
Instytucje monitorujące - to podmioty, które mogą być źródłem informacji lub 

prognoz           o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu dla ludności, porządku 

publicznego lub środowiska oraz te, które poprzez swoje działania mogą mieć wpływ 

na otoczenie, stając się źródłem wymienionych zagrożeń.  

 

Zagrożenie - to następstwo prognozowanego zdarzenia, wywołującego ryzyko utraty 

życia i zdrowia ludzi, powstania strat w gospodarce lub środowisku o pochodzeniu 

naturalnym, związanym z działalnością człowieka lub podjętymi przez niego 

decyzjami. 

 

Alarmowanie - działania mające na  celu natychmiastowe przekazanie sygnału do 

właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego                   

o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na 

skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na 

skutek zagrożenia wojennego lub wojny. 

 

Analiza skażeń - prowadzenie działań mających na celu określenie rodzaju skażenia 

oraz jego parametrów z wykorzystaniem obserwacji, pomiarów i standardowych 

procedur analitycznych. 

 

Monitoring skażeń - systematyczna obserwacja prowadzona w określonych 

geograficznie punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do 

środowiska materiałów powodujących skażenie lub w celu stwierdzenia zmian 

stopnia tego skażenia. 

 

Ostrzeganie - działania mające na  celu przekazywanie komunikatów  

i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających 

podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach 

wykonania takich działań. 

 

Prognozowanie - dokonywanie oceny rozwoju sytuacji wynikającej z wystąpienia 

skażenia  

z jednoczesnym przewidywaniem i przedstawianiem możliwych skutków skażenia 

środowiska naturalnego, w szczególności gruntu, wody, powietrza, powierzchni ciała 

ludzi lub zwierząt, a także określanie wynikających z tego skutków dla 

funkcjonowania sfery publicznej i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 

i obronności państwa. 
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Rozpoznanie skażeń - to działanie mające na celu stwierdzenie obecności 

substancji promieniotwórczych, środków biologicznych lub chemicznych, jak również 

uzupełnienie i potwierdzenie wstępnych meldunków.  

 

Systemy wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach - powiązany 

organizacyjno - technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji 

skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji                 

o uwolnieniu do środowiska, toksycznych środków chemicznych, materiałów 

promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ognisk 

zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz 

potencjalnych źródłach tych zagrożeń. 

Dekontaminacja - to proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji 

toksycznej, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi przez kontakt bezpośredni lub 

używane sprzęty. Jej celem jest zmniejszenie absorpcji kontaminantu przez 

poszkodowanych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia oraz wtórnemu 

skażeniu służb ratowniczych.  

      

Informacje zawarte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego i POFP.  

Zadanie prowadzone będą siłami i środkami Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, 

Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, jednostek OSP.  
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11. DOSTARCZANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ                      

I ZAOPATRZENIA   

 
Podstawowym dystrybutorem najważniejszych produktów, materiałów potrzebnych 

dla ludności do przetrwania będzie Urząd Miasta i Gminy , bazując przede wszystkim 

na działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.   

 

W przypadku znacznych potrzeb ludności przekraczających możliwości samorządu 

gminnego do koordynacji działań w tym zakresie włącza się Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego.  

 

Woda zabezpieczana będzie przez ”KGK” Kolonowskie. 

 

W tej tematyce mogą zostać wykorzystane informacje i procedury związane                        

z ewakuacją ludności, ponieważ konieczność zapewnienia odpowiednich warunków 

bytowych może się wiązać z przeniesieniem określonej liczby ludności w miejsce, 

gdzie takie warunki będą zagwarantowane.   

 

Wykaz sił i środków zawarty jest w programie „ARCUS”. 
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12. DORAŹNE PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNYCH 

SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
 

Doraźne przywracanie działalności - obejmuje kompleks przedsięwzięć koniecznych 

do stworzenia warunków pozwalających na kontynuowanie działalności administracji 

oraz niezbędnych służb w czasie trwania wojny. 

Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej realizuje 

się w przypadku: 

- zniszczenia obiektów i urządzeń administracji publicznej, 

- zniszczenia lub uszkodzenia instalacji lub urządzeń zapewniających ludności 

dostawę wody pitnej, ciepła, prądu i gazu, 

- unieruchomienia transportu publicznego zapewniającego przewóz osób 

i podstawowego zaopatrzenia, 

- uszkodzenia zakładów wytwarzających artykuły pierwszej potrzeby dla ludności. 

W celu realizacji zadań OC w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, niezbędne jest zapewnienie bieżącej działalności organów 

administracji publicznej, służb użyteczności publicznej, a więc służb zapewniających: 

bezpieczeństwo, dostawę wody pitnej, energii, gazu, ciepła, transport, zaopatrzenie 

w artykuły pierwszej potrzeby. 

 

Wykaz sił i środków realizujących zadanie 
 

Lp. Podmiot Zakres 

1. 2. 3. 

1. 
Szpital Powiatowy  
w Strzelcach Opolskich 

Zapewnienie pomocy medycznej,  
leczenie szpitalne 

1. 
Państwowy Powiatowy                             
Inspektor Sanitarny 

zabezpieczenie epidemiologiczne w tym 
nadzór nad uzdatnianiem wody do 
spożycia. 

2. Rejon Energetyczny  naprawa uszkodzonej sieci energetycznej 

3. 
Anco Sp. z o.o. 
Jarocin 

naprawa uszkodzonej sieci gazowej 

6. „KGK” Kolonowskie naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej 

7. Podmioty zapewniające odbiór śmieci  
zabezpieczenie czystości na terenie gmin 
powiatu 

8. Operatorzy telekomunikacyjni naprawa uszkodzonej sieci telefonicznej 

9. 
Inne podmioty ujęte w Bazie Szefa OC 
„Arcus 2005” 

inne działania niezbędne do doraźnego 
przywrócenia służb użyteczności publicznej 

 



1 

 

 

 62 

Sposób kierowania i współdziałanie sił realizujących zadanie. 

Osoby kierujące procesem przywracania działalności niezbędnych służb 

użyteczności publicznej: 

1) Organem odpowiedzialnym za przywrócenie działalności administracji                             

i niezbędnych służb użyteczności publicznej na szczeblu gminy oraz za                          

i porządku publicznego na szczeblu gminy jest Szef OC Miasta i Gminy 

Kolonowskie. 

2) W celu właściwej realizacji przedsięwzięć związanych z przywróceniem 

działalności niezbędnych służb użyteczności publicznej należy współdziałać                  

z jednostkami organizacyjnymi , powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz podmiotami dostarczającymi energię, gaz, łączność. 

 

Problematyka poruszona jest także w kartach realizacji zadań Planu operacyjnego 

funkcjonowania Gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i  w czasie wojny, w których ujęto procedury działania 

Burmistrza i jednostek podległych w zakresie przywracania doraźnej działalności 

służb użyteczności publicznej na terenie gminy. 
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13. DORAŹNE GRZEBANIE ZMARŁYCH 
 

Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę 

zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie 

zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących, 

 

Pandemia - epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym 

obszarze. 

 

Dezynfekcja - niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form 

przetrwalnikowych. 

 

Odkażanie - czynności mające na celu usuniecie lub unieszkodliwienie środków 

trujących z różnych powierzchni. Może być przeprowadzane sposobem fizycznym  

lub chemicznym,  w zależności od podatności środka trującego na dany typ reakcji. 

 

Masowe zgony - wywołane przez działania wojenne, zamachy terrorystyczne, 

epidemie, pandemie. 

 

Podmiot wiodący – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w koordynacji                   

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

 

Działania: 

1) Szef OC Miasta i Gminy otrzymuje informację o masowych zgonach w wyniku 

epidemii lub dużej liczbie zabitych w wyniku zamachu terrorystycznego lub 

działań wojennych; 

2) Powołanie GZZK w niepełnym składzie, w którym uczestniczyć będą wybrani 

przedstawiciele: PSSE, policji, prokuratury, którzy ocenią sytuację i określą 

przyczyny zgonów, ilość zmarłych, podejmą decyzję co do sposobu identyfikacji 

zwłok, ich ewidencji, sposobu przechowywania, zabezpieczenia terenu oraz 

sposobu zabezpieczenia i dezynfekcji osób mających kontakt ze zwłokami; 

3) Gromadzenie zapasu worków na zwłoki oraz środków odkażających zaleconych 

przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (PSSE); 

4) Postawienie placówek służby zdrowia w stan gotowości - przygotowanie się do 

szczepień profilaktycznych zgodnie z zaleceniami PSSE; 

5) Uruchamianie izolatoriów; 

6) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewidencję zwłok; 

7) Ustalanie z PSSE sposobu postępowania ze zwłokami; 

8) Typowanie nowych miejsc pochówku w porozumieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym mając na uwadze obecność ujęć wody; 

9) Ustalenie sposobu powiadamiania o śmierci członka rodziny, zabezpieczenie 

opieki psychologicznej i posługi duszpasterskiej.  
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Środki niezbędne do realizacji zadania: 

- zlokalizowanie miejsc do przechowywania zwłok w zakładach pogrzebowych                     

i parafiach na terenie powiatu, 

- wsparcie działań logistycznych podmiotów zajmujących się pochówkiem (np. 

koparki do kopania mogił). 
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14. POMOC W RATOWANIU DÓBR NIEZBĘDNYCH DO 

PRZETRWANIA 
 

Polega ona na określeniu minimalnego zapasu żywności i dóbr gwarantujących 

przeżycie ludności, a także na planowanym gromadzeniu i rozśrodkowaniu ich 

zasobów  

z uwzględnieniem zasobów utrzymywanych w gospodarstwach domowych oraz na 

ratowaniu ich przed zniszczeniem lub skażeniami w przypadku wystąpienia 

zagrożeń.  

 

Gromadzenie i przygotowanie zapasów niezbędnych do przetrwania ludności 

przewiduje się realizować w oparciu o istniejące sklepy spożywcze położone na 

terenie gminy oraz indywidualne gospodarstwa domowe. 

W wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ochrona żywności przed 

skażeniami lub zakażeniami realizowana będzie przy współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowym Lekarzem Weterynarii.   
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15. DORAŹNA POMOC DLA PRZYWRÓCENIA                                              

I UTRZYMANIA PORZĄDKU W STREFACH 

DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI   
Akcja ratunkowa - jedno z zadań obrony cywilnej w strefie zagrożenia, mające na 

celu niesienie pomocy ludności poszkodowanej, ograniczenie strat i zniszczeń, 

zapobieganie wtórnym skutkom wybuchów i skażeń oraz ich likwidację. 

 

Dowodzenie - szczególny rodzaj kierowania obejmujący całokształt celowej 

działalności dowódcy i sztabu realizowanego w ramach działań policyjnych 

zapewniającego wysoką zdolność sił i środków do osiągania celu tych działań oraz 

charakteryzującego się szczególnie sprawnym podejmowaniem decyzji, precyzyjnym 

rozdziałem i kontrolą przebiegu czynności szczegółowych i efektywnym 

współdziałaniem policjantów. 

 

Dowódca - policjant wyznaczony przez właściwego kierownika jednostki Policji do 

wykonywania funkcji dowodzenia wobec całości sił policyjnych uczestniczących                                   

w zabezpieczeniu mienia. 

 

Ochrona ludności - jedno z zadań obrony cywilnej, które obejmuje przedsięwzięcia 

umożliwiające przetrwanie ludzi w czasie kataklizmu i na wypadek wojny. 

 

Miejsca bezpieczne - obszary, na których w określonym czasie nie występują 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź środowiska i mienia. 

 

Nadzwyczajne zagrożenie - nagłe i nieoczekiwane wydarzenie pociągające za sobą 

konieczność natychmiastowych działań własnymi siłami lub zmobilizowanymi 

zewnątrz, dla opanowania sytuacji. 

 

Samoobrona ludności - element składowy obrony cywilnej, obejmujący kompleks 

przedsięwzięć mających na celu przygotowanie i prowadzenie prac związanych                

z ochroną ludności w czasie pokoju i w okresie wojny. 

 

Sztab - ogniwo pomocnicze dowódcy, utworzone decyzją właściwego kierownika 

jednostki Policji w celu wspomagania dowodzenia. 

  

Organem odpowiedzialnym za kierowanie doraźną pomocą dla przywrócenia                              

i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami jest Szef OC Miasta i Gminy , 

który realizować będzie to zadanie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji  

w Strzelcach Opolskich – poprzez wprowadzanie ograniczeń, zakazów i nakazów 

przewidzianych w przepisach dotyczących stanu gotowości obronnej państwa czasu 

wojny.  
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16. DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, NIEZBĘDNE 

DO WYPEŁNIENIA KTÓREGOŚ Z ZADAŃ WYŻEJ 

WYMIENIONYCH, W TYM PLANOWANIE  

I PRACE ORGANIZACYJNE 
 

Dobro kultury - to każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub 

współczesny mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na 

jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. 

 

Zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

 

Opis zadań w zakresie ochrony i ewakuacji dóbr kultury zawarty jest „Planie ochrony 

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta i Gminy 

Kolonowskie ”. 

 

Szef OC Miasta i Gminy realizuje ponadto szereg zadań wynikających z § 3 

Rozporządzenia 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. Nr 96, poz. 850 z 2002r.). Do zadań 

tych należą głownie prace planistyczne i organizacyjne podejmowane czasie pokoju. 

Do najistotniejszych należą: 

- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej; 

- opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej; 

- opracowywanie i uzgadnianie planów działania; 

- organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej; 

- organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej. 
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IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zbiór niezbędnych danych potrzebnych do planowania                          
i podejmowania decyzji oraz kierowania działaniami: 
 
- Baza danych ARCUS 2005 – pracownik ds. zarządzania kryzysowego 

- Baza danych firm  – pracownik ds. działalności gospodarczej 

- Baza danych mieszkańców gminy – pracownik na stanowisku ds. EL 

- Baza danych gospodarstw rolnych – pracownik na stanowisku ds. rolnictwa                        

i ochrony środowiska 

- Baza danych podatników środków transportowych  – Referat RFn 

- Baza danych placówek oświatowych  

 

2. Wykaz dokumentów planistycznych na szczeblu jednostki 
organizacyjnej opracowującej plan obrony cywilnej, określonych 
wymogami przepisów : 
 
- Plan operacyjny funkcjonowania gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny,  

- Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

- Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kolonowskie na potrzeby obronne  

   państwa , 

- Regulamin organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza 

Kolonowskiego ,     

- Plan ochrony zabytków Gminy Kolonowskie na wypadek konfliktu zbrojnego                      

i sytuacji kryzysowych, 

- Dokumentacja Stałego Dyżuru, 

- Dane radiowe terenowej administracji rządowej i samorządowej województwa 

opolskiego .    
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