ZARZĄDZENIE NR 0050. 134 OC .2014
BURMISTRZA WIĘCBORKA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy
Więcbork.
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 461 ze zm.),
§ 3 pkt 5 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), § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej
samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam „Program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie
Gminy Więcbork na lata 2014 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Mając na celu przygotowanie ludności do wykonywania zadań samoobrony, szkolenia
ludności z zakresu powszechnej samoobrony będą prowadzone w oparciu o informacje, które
zostaną opublikowane jako Informator pn. „Informator o powszechnej samoobronie ludności”
w formie elektronicznej na stronie www.bip.wiecbork.pl oraz www.wiecbork.pl.
§3. Szkolenia realizowane będą w ramach zajęć podstawowych, prowadzonych w formie
samokształcenia poprzez rozpowszechnienie informacji o publikacji Informatora na w/w
stronach www.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą do 31.12.2018 roku.

Burmistrz Więcborka
Waldemar Kuszewski

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.134 OC.2014
BURMISTRZA WIĘCBORKA
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 12 grudnia 2014 roku

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ
SAMOOBRONY W NA TERENIE GMINY WIĘCBORK NA LATA 2014 – 2018.

1. Wprowadzenie
Samoobrona powszechna, to termin określający oddolną formę obrony narodowej,
polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej
w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia
i środowiska. Zagrożenia te mogą wynikać zarówno z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn
naturalnych.
Obowiązek samoobrony powszechnej obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej. Szczegółowe uregulowania w tej materii znajdują się w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona
ojczyzny), oraz w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 listopada 1967 roku (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 461 ze zm.).
Państwo względem obywateli spełnia swój obowiązek poprzez realizowane m. in. szkoleń
z zakresu przysposobienia obronnego. Szefowie obrony cywilnej zobowiązani są do
organizowania szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

2. Podstawy Prawne
1) art. 4 ust. 2 pkt. 6), art. 139 ust. 1 pkt. 1) lit. c), art.168 ust. 1-4, art. 171 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 461 ze zm.)
2) art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczy Pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.,
poz. 461 ze zm.);
3) § 3 pkt 5 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);
4) § 2 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września
1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz.
421);
Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie
do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.

Założenia programowe są podstawą do opracowania programów szkolenia ludności
w zakresie powszechnej samoobrony.
Szkolenie prowadzone jest w ramach zajęć podstawowych, w formie samokształcenia w
miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania i ma przygotować ludność do wykonywania zadań
z powszechnej samoobrony.
Szkolenie organizuje
Burmistrz
Więcborka za pośrednictwem
„Informatora
o powszechnej samoobronie ludności”, który zostanie opublikowany na stronie
www.bip.wiecbork.pl, oraz www.wiecbork.pl.
Szkolenie realizowane w latach 2014-2015. Każda osoba podlegająca obowiązkowi szkolenia,
za wyjątkiem osób, o których mowa w § 169 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powinna zapoznać się z treścią informatora, o którym
mowa w punkcie 5.

3. Cele szkolenia
Cel główny:
Przygotowanie ludności do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na występujące
zagrożenia.
Cele szczegółowe:
1. Zdobycie wiedzy podstawowej na temat:
 rodzajów zagrożeń;
 obowiązujących alarmów;
 sposobów reagowania w przypadku zaistnienia zagrożenia.
2. Przyswojenie podstawowych informacji z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia.
3. Kształtowanie postaw ludności w zakresie:
 odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i społeczności lokalnych;
 odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
 udzielania pomocy.

4. Tematyka szkoleń w zakresie samoobrony ludności.
Temat 1: Zagadnienia ogólne z zakresu powszechnej samoobrony ludności.
Szkolenie obejmuje zagadnienia:
a) zobowiązania obywateli w ramach przygotowania do samoobrony,
b) cele i zadania obrony cywilnej,
c) obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej,
d) charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa.
Temat 2: Przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia.
Szkolenie obejmuje zagadnienia:

a) sposoby postępowania w przypadku porażenia – bronią jądrową, chemiczną,
biologiczną, klasyczną,
b) sposoby postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu.
Temat 3: Alarmowanie i ostrzeganie o zagrożeniach, zasady postępowania
ogłoszeniu alarmu.

po

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
a) system alarmowy,
b) sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
c) postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.
Temat 4: Wykonywanie szczególnych przedsięwzięć mających na celu ochronę
własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.
Szkolenie obejmuje zagadnienia:
a) przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy), budynków gospodarczych do ochrony
przed skażeniami i zakażeniami,
b) sposoby zabezpieczenia żywności,
c) sposoby zabezpieczenia wody,
d) sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz,
e) indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
f) profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych,
g) pierwsza pomoc przedmedyczna.
Szczegółowe informacje tematów szkolenia znajdują się w „Informatorze o Powszechnej
samoobronie ludności”.

IV.PLAN SZKOLENIA NA LATA 2014 – 2018.
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Na bieżąco
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Samokształcenie poprzez zapoznanie się
z treścią „Informatora o powszechnej
samoobronie
ludności”, - strona
internetowa www.bip.wiecbork.pl, oraz
www.wiecbork.pl.

