
Załącznik nr 2 do
Zarządzenia

Nr 0050.Z.48.2016
Wytyczne Burmistrza Miasta Nowego Targu w zakresie obrony cywilnej na 2016 r.

przez Miejskie Jednostki Organizacyjne

Zobowiązuje się Dyrektorów Miejskich Jednostek Organizacyjnych do realizacji poniższych
przedsięwzięć.

Szkolenia-ćwiczenia
1. Należy sporządzić plan działania (należy w nim uwzględnić zamierzenia własne

instytucji, w tym zagadnienia szkoleniowe) w zakresie obrony cywilnej (ochrony
ludności) do realizacji w 2016 r. (stosownie do własnych potrzeb i możliwości)
na podstawie niniejszych wytycznych.

2. Weryfikować w oparciu o zaistniałe zdarzenia oraz własne potrzeby:
- procedury dotyczące likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
- plany ewakuacji.

3. Prowadzić bieżący nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej w kierowanej
instytucji.

4. Przygotować dokumentację do kontroli (kontrolujący poinformuje wcześniej
zainteresowanych o jej terminie).

5. Monitorować oraz analizować na bieżąco niebezpieczeństwa, mogące zagrażać
instytucji (zakładowi pracy). O szczególnie ważnych przypadkach informować
Burmistrza Miasta Nowego Targu –Szefa Obrony Cywilnej Gminy Miasto
Nowy Targ.

6. W ramach realizacji zadań szkoleniowych z obrony cywilnej należy organizować
szkolenie w 2016 r. zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobów przeprowadzenia
szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

7. Priorytetowo traktować przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie szkolenia
podstawowego i doskonalącego dla pracowników (dzieci i młodzieży szkolnej
w przypadku szkół).

8. Rozwijać różnorodne formy edukacji obywatelskiej w celu wyczulenia pracowników,
dzieci i młodzieży szkolnej na doskonalenie działań mogących zapobiec
lub minimalizować skutki powstałych zagrożeń.

9. Rozwijać działalność popularyzatorską wśród załóg zakładów pracy oraz dzieci
i młodzieży szkolnej, dotyczącą:
 problematyki obrony cywilnej (ochrony ludności);
 znajomości sygnałów ostrzegania;
 sposobów postępowania w sytuacjach zagrożeń.
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Ewakuacja
1. Przeprowadzić w placówkach oświatowo - wychowawczych w miesiącach wrzesień-

listopad, ćwiczebną ewakuację dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników,
łącząc to przedsięwzięcie z konkretnym zagrożeniem np. terrorystycznym,
pożarowym, uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej itp.

2. W obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi
użytkownikami co najmniej raz na dwa lata należy przeprowadzić praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

O planowanym terminie ćwiczeń należy poinformować Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu nie później niż tydzień
przed ich przeprowadzeniem.

3. Wypracowane opinie, uwagi lub wnioski w zakresie prawidłowego funkcjonowania
obrony cywilnej, odpowiednio sformułowane, należy przekazywać Burmistrzowi
Miasta Nowego Targu – Szefowi Obrony Cywilnej Gminy Miasto Nowy Targ.


