
ZARZĄDZENIE NR 32/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 4 rozporządzenia 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. Nr 96, poz. 850) oraz Wytycznych Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, 
zarządza się co następuje:

§ 1. 

Szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zwane dalej „szkoleniami”, sa ukierunkowane na osiągnięcie następujących 
celów:

1) przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej;

2) przygotowanie pracowników administracji publicznej oraz formacji obrony cywilnej do realizacji zadań 
z zakresu obrony cywilnej.

3) doskonalenie nabytych umiejętności do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

§ 2. 

Szkolenia są realizowane na szczeblu gminnym.

§ 3. 

Obowiązkowi szkoleń podlegają:

1) kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w zakładach pracy wykonujące zadania z zakresu obrony 
cywilnej,

2) nauczyciele przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa,

3) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla gminnego,

4) pracownicy zakładów pracy,

5) ludność niezorganizowana,

§ 4. 

Organizatorem szkolenia na szczeblu gminnym jest Szef Obrony Cywilnej Gminy.

§ 5. 

Szkolenia organizuje się na poziomie podstawowym, doskonalającym i specjalistycznym w formie zajęć 
teoretycznych i praktycznych.

§ 6. 

Założenia programowe dla szkolenia podstawowego na szczeblu gminnym określa "Program szkolenia w zakresie 
obrony cywilnej".

§ 7. 

Program szkolenia na szczeblu gminnym opracowuje organizator szkolenia na podstawie założeń programowych, 
o których mowa w § 6.
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§ 8. 

W szkoleniach podstawowych mogą brać udział podmioty niewymienione w § 3. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje organizator szkolenia.

§ 9. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw OC.

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski
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