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                                                                                             Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.99. 2016                                                                                                      

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 1 marca 2016 r. 

 

 

RAMOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PLANÓW DZIAŁANIA FORMACJI  

OBRONY CYWILNEJ SWA 

 

I. PLANY DZIAŁANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ 

    

1. Plany działania formacji obrony cywilnej, w tym formacji SWA opracowuje się w formie 

opisowej i graficznej. 

2.  Plan działania w formie opisowej składa się z następujących elementów: 

1) Ogólne zasady funkcjonowania: 

a) podstawy prawne, 

b) przeznaczenie i zadania, 

c) procedura funkcjonowania (czas osiągania gotowości do działania), 

d) zasady wymiany informacji. 

2) Struktura organizacyjna, obsada etatowa oraz tabela należności (wyposażenie w sprzęt, środki 

techniczne i materiałowe). 

3) Imienna obsada stanowisk. 

4) Miejsce rozwinięcia (formowania). 

5) Zabezpieczenie logistyczne (zakwaterowanie, wyżywienie itp.). 

6) Świadczenia rzeczowe i osobiste. 

7) Zadania poszczególnych sekcji i obowiązki osób funkcyjnych. 

8) Plan alarmowania (powiadamiania) członków formacji. 

9) Wykaz danych teleadresowych jednostek organizacyjnych systemu wykrywania                                 

i alarmowania (wyższego szczebla, współdziałających i sąsiadujących). 

10) Schematy obiegu informacji w systemie wykrywania i alarmowania na szczeblu: 

a) gminy, 

11) Harmonogram zasadniczych przedsięwzięć podczas osiągania gotowości do działania. 

12) Plan szkolenia obsady etatowej na okres 5-ciu dni po rozwinięciu formacji. 

13) Załączniki: 

a) wykaz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie (rozwijanie) formacji wraz z danymi 

teleadresowymi, 

b) wykaz formacji SWA utworzonych w rejonie odpowiedzialności, 

c) wykaz systemów alarmowania (central i syren alarmowych), 

d) wykaz punktów alarmowania (wraz z danymi teleadresowymi), 

e) wykaz zakładów produkujących i przetwarzających TSP, 

f) wykaz punktów pomiarów skażeń, 

g) sygnały alarmowania i komunikaty ostrzegania, 

h) karta oceny zagrożeń skażeniami. 

 

3. Plan działania w formie graficznej (mapa w skali 1:50000 z siatką współrzędnych UTM) składa 

się z następujących elementów: 

1) miejsca formowania formacji, 

2) miejsca (rejony) rozwinięcia stanowisk, punktów obserwacyjnych i elementów systemu 

wykrywania i alarmowania, 

3) ogólne zestawienie sił i środków, 

4) schemat łączności radiowej, 

5) granice administracyjne, 

6) zamiar przeprowadzenia ewakuacji, 
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7) drogi marszu, 

8) kalkulacja czasowa, 

9) źródła zaopatrywania, 

10) trasy transportu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych. 

 

Oznakowanie na mapach należy wykonywać zgodnie z wydawnictwem: „Zestaw zasadniczych 

umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych oraz jednostek 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych                        

i Administracji”. 

 

4. Plany działania formacji zatwierdzają: 

1) właściwi terenowo szefowie obrony cywilnej. 

 

Plany działania dwa przed zatwierdzeniem przez właściwego terenowo szefa obrony cywilnej 

należy uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu. Czynności tych, w jego imieniu, dokonuje 

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.. 

 
 
 
         Wójt Gminy Nędza 

                          Anna Iskała  

 


