
          Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2022r. 

1. Dokumenty i inne plany strategiczne ( wykaz dokumentów określających lub mających 

wpływ na przyjęte do realizacji zadania):  

-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

   działania Szefa Obrony  Cywilnej Kraju , szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin  

   ( DZ.U. z 2002 r. Nr 96, poz.850), 

- wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania  

  ćwiczeń obrony cywilnej wraz z    załącznikami, 

- wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji  

  i sposobu przeprowadzenia  szkoleń obrony cywilnej wraz z załącznikami , 

- wytyczne Komendanta Głównego PSP i Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 28 grudnia 2020r. do 

  działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 

  i 2022r; 

- wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie opracowania 

  rocznych i wieloletnich planów działania  w zakresie obrony cywilnej, 

-  plan działania w zakresie obrony cywilnej  Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskigo , 

-  Plan obrony cywilnej miasta Konina, 

-  Plan ewakuacji / przyjęcia ludności III stopnia , 

-  wewnętrzne plany szkoleń i ćwiczeń.       

 

 

    2     Przyjęte kierunki działania: 

   

 

          - przygotowanie administracji publicznej i struktur obrony cywilnej do prowadzenia działań 

            ratowniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, 

          - współpraca przy opracowaniu nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony ludności i obrony 



            cywilnej oraz ich wdrażanie po wejściu w życie, 

          - analiza potrzeb i ocena przygotowania istniejących struktur i zasobów obrony cywilnej do innych 

            podmiotów i jednostek organizacyjnych na terenie miasta do realizacji zadań w stanach 

            nadzwyczajnych w zakresie ochrony ludności, 

          - zintensyfikowanie współpracy z jednostkami organizacji pozarządowych ( ochotniczych straży 

            pożarnych , ratownictwa  wodnego oraz innych) w przygotowaniach do realizacji zadań z zakresu 

            szeroko pojętej ochrony ludności we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, 

          - modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu łączności oraz ostrzegania i alarmowania, 

          - prowadzenie działań związanych z przystosowaniem obrony cywilnej do zmieniających się  

            warunków  społeczno-ekonomicznych 

          - kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach pracy             

                          

                    


