Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach
działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej,
podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi
oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to,
że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi,
którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Międzynarodowy znak obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu
ich skutków.
Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są
wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Zakres działania w/w organów
reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin.
Do ważniejszych zadań Starosty jako Szefa Obrony Cywilnej Powiatu należą:
dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
5. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia
na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
6. 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,
7. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarnoepidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji
ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
1.
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8. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
1. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych
zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr
kultury
2. wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności
3. przygotowanie schronów i ukryć dl a ludności oraz utrzymanie ich w gotowości
do użycia
4. gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji
obrony cywilnej i ludności
5. wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy
i aparaturę do
6. wykrywania różnego rodzaju zagrożeń ludności w ramach powszechnej samoobrony
7. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
oraz usuwanie ich skutków

System Wykrywania i Alarmowania oraz System Wczesnego Ostrzegania
o zagrożeniach w powiecie
System Wykrywania i Alarmowania (SWA) jest przygotowany do funkcjonowania
w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych.
Może być także rozwijany na podstawie zarządzeń terenowych szefów obrony cywilnej
w czasie wystąpienia rozległych, nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska
oraz
w
celu
przeprowadzenia
ćwiczeń
i
treningów.
System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach (SWO) funkcjonuje w stanie stałej gotowości
państwa (w czasie pokoju).
Do zadań realizowanych przez Starostę w ramach działania Systemu należą:
1. kierowanie monitorowaniem zagrożeń;
2. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami
wynikającymi z przepisów szczególnych;
3. ocena zagrożeń występujących na terenie powiatu poprzez Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego;
4. zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń;
5. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach
zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
6. gromadzenie, przetwarzanie danych i udzielanie informacji o zagrożeniach w tym
w ramach funkcjonujących aplikacji informatycznych.
W przypadku rzeczywistego zagrożenia, po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu
ostrzegawczego należy niezwłocznie włączyć odbiorniki radiowe lub telewizyjne w celu
uzyskania szczegółowych informacji.

