
                     ’’... 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 przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków  koniecznych do przetrwania. ...” – 

                       art. 61 protokółu dodatkowego do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949r., dotyczącego ochrony ofiar  

                       międzynarodowych konfliktów zbrojnych ( protokół I) –( Dz.U. nr 41 z 1992 r. poz.175).   

 

           

           Panie / Panowie 
            Prezesi / Dyrektorzy / 
                             Szefowie Obrony Cywilnej 
 WZ 5551.1.2018                          Instytucji , Przedsiębiorstw,  
           Społecznych Organizacji Ratowniczych 
           i innych jednostek organizacyjnych  
           miasta Konina 

 
 
 

 Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. , poz.1430 , z póź.zm.), w związku z rozporządzeniem 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) określa się poniższe zadania do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r.  

 Zasadniczym celem działania obrony cywilnej w 2018 r. będzie dostosowanie przedsięwzięć w obszarze planowania                          

i organizacji do wprowadzanych systemowych zmian w dziedzinie prawa regulującego obszar ochrony ludności i obrony cywilnej w 

Polsce oraz kontynuowanie procesu doskonalenia istniejących rozwiązań obrony cywilnej w ramach przygotowania państwa do 

ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami okresu wojny. 

           Równie ważne będzie rozwijanie i doskonalenie współdziałania organów państwowych , instytucji , służb i podmiotów oraz 

podnoszenie ich gotowości do podejmowania wspólnych działań w czasie pokoju w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 

państwa.  

                   

W 2017 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: 
 
 -       przeprowadzeniu kontroli problemowych wykonywania zadań obrony cywilnej w zakładach pracy miasta Konina, 

-        sprawdzeniu podczas ćwiczeń : planów, procedur oraz ustaleń dotyczących współdziałania pomiędzy uczestnikami działań 

         ratowniczych, 



-       upowszechnianie zadań z zakresu obrony cywilnej , w tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony, 

-       aktualizacje planów obrony cywilnej, 

-       inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej, 

-       dokonanie sprawdzenia i weryfikacji kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych członków formacji obrony cywilnej, 

-       rozbudowie i doskonaleniu funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności radiotelefonicznej oraz radiowego systemu  

        sterowania syrenami. 

 

 

Postawione na początku 2017 roku zadania zostały zrealizowane , a mianowicie : 
 

 

-         dokonano oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w mieście. 

-         zakończono prace związane z opracowaniem nowych planów obrony cywilnej , 

-         w ramach szkoleń i ćwiczeń doskonalono umiejętności pracy z aplikacjami komputerowymi wspomagającymi procesy 

          decyzyjne szefów obrony cywilnej ( np. C3M i ARCUS-2005 ) , 

-         przeszkolono pracowników realizujących zadania obrony cywilnej, 

-         przeprowadzono kontrole problemowe w zakładach pracy miasta Konina realizujących zadania obrony cywilnej. 

 

 

Uważam, ze zasadniczym celem obrony cywilnej w mieście Konin w 2018r. będzie   
 

-          upowszechnianie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym poprzez realizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony, 

-          aktualizacja planów obrony cywilnej, 

-          dokonanie sprawdzenia i weryfikacji kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych członków formacji obrony cywilnej, 

-          rozbudowa i doskonalenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności radiofonicznej oraz radiowego systemu 

           sterowania syrenami, 

-          dalsze wdrażanie i doskonalenie posługiwania się aplikacją „ARCUS 2015.Net”, 

-          uczestniczenie w comiesięcznych sprawozdaniach łączności, 

-          prowadzenie działań kontrolnych w zakładach pracy realizujących zadania obrony cywilnej. 

          

           

 



 

Dla osiągnięcia wytyczonych celów ustalam następujące zadania na 2018 rok          

 Lp.                              Zadania  do  realizacji 

 

   Termin realizacji Uwagi 

 1. 

 

Dokonać oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w mieście  do 15 lutego  

 2. 

 

Dokonać aktualizacji planów ewakuacji  I  II oraz III stopnia   Do 31 marca  

 3. 

 

Aktualizować plan obrony cywilnej Do 30 czerwca  

 4. 

 

 

Utrzymywać w aktualności zawartość informatycznej bazy danych szefa 

obrony cywilnej powiatu ARCUS-2005.Net 

po zaistnieniu zmian (raz na kwartał)  

 5. 

 

 

Utrzymywać w stałej sprawności technicznej Radiofoniczną Sieć 

Zarządzania i  Kierowania , System Wykrywania i Alarmowania (SWA) 

oraz System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWO). 

zadanie ciągłe .  

 6. 

 

 

Doskonalić funkcjonowanie elementów  systemu wykrywania                               

i alarmowania. 

zgodnie z planem treningów  

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymywać w miarę posiadanych możliwości , terenowe formacje obrony 

cywilnej zdolne do wykonywania zadań ochrony ludności. Tworząc nowe 

formacje obrony cywilnej stosować Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów, w zakresie 

zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt , środki 

techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony 

cywilnej , z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i 

podstawowych zadań obrony cywilnej. 

zadanie ciągłe 

 

 

 8. 

 

Upowszechniać humanitarne idee Obrony Cywilnej. zadanie ciągłe  



 9. Planować i realizować szkolenia i inne formy przekazu dla ludności w 

ramach powszechnej samoobrony , z uwzględnieniem problematyki 

potencjalnych zagrożeń ( ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalnego 

charakteru ) , zapobiegania , reagowania na zagrożenia rodzajów alarmów i 

sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych jak również 

zasad postępowania po ich usłyszeniu. 

zadanie ciągłe  

                

                

                      PREZYDENT MIASTA KONINA 

                         Józef Nowicki 

 

                        


