
Zarządzenie Nr 14A/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2021 i 2022 roku

Na podstawie wytycznych i planu działania Burmistrza Czeladzi Szefa Obrony Cywilnej Miasta w
zakresie  zadań obrony cywilnej i zarządzanie kryzysowego w mieście Czeladź na lata 2021-2022
(zn.: SE-SMZK 5551.01.2021) oraz § 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2020 r. z późn. zm.

                                        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zarządza co następuje:

                                                                                                                                      
§  1.  Ustalam  „Plan  realizacji  zadań  w  zakresie  zarządzania  kryzysowego  i  obrony  cywilnej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w roku 2021/2022”, stanowiący Załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§  2.  Zobowiązuję  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi,
do zapoznania się z Załącznikiem, o którym mowa w § 1.           

§  3.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Kierownikowi  Działu  Administracji  i  Świadczeń
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                

                                                                                                                                                                
 Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi

mgr Aneta Jóźwin-Rybska
                                 



                                 Załącznik 
            do Zarządzenia Nr 14A/2021

                  Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
                    Pomocy Społecznej w Czeladzi

      z dnia 12 lipca 2021r.

PLAN REALIZACJI ZADAŃ 
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI 
W ROKU 2021/2022

L.p Zadania do realizacji Termin realizacji Uwagi

PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ

OBRONA CYWILNA

1. Opracowanie i uzgodnienie Wytycznych i Rocznych 
Planów Działania na lata 2021-2022.

W ciągu 2 tygodni po
otrzymaniu Wytycznych

Burmistrza Miasta 

Opracowane przez
Zakłady pracy i instytucje plany działania będą podstawą do

sporządzenia sprawozdań za 2021 i 2022 rok

2.
Aktualizacja Kart realizacji zadań Obrony Cywilnej 
zakładów pracy i instytucji realizujących zadania w 
tym zakresie. (załączniki do Planu Obrony Cywilnej 
Miasta)

do 15 marca 2021/2022 do 15 marca 2021/2022 Wykonują wszystkie zakłady pracy i instytucje
realizujące zadania obrony cywilnej na terenie miasta
oraz Naczelnicy Wydziałów UMC. Wykonane Karty

należy uzgodnić z Referatem Zarządzania
Kryzysowego.

3.
Bieżąca analiza występujących i potencjalnych 
zagrożeń oraz doskonalenie metod ich rozpoznawania.
-  tworzenie, uaktualnianie i udostępnianie baz danych

w    tym zakresie.

na bieżąco na bieżąco Zakłady pracy i instytucje przekazują na bieżąco
informacje dotyczące zmian danych do Bazy Danych

4.
Aktualizacja ewidencji oraz stanu technicznego 
budowli ochronnych zgodnie z Wytycznymi Szefa 

na bieżąco na bieżąco Administratorzy i właściciele obiektów gdzie
zlokalizowane są budowle ochronne.

CTBS-ZBK



OCK z 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad 
postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

Czeladzka SM
MOPS
PZZOZ

Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1

Współdziałanie z podmiotami mającymi wpływ na 
realizację bieżących zadań związanych z 
bezpieczeństwem epidemiologicznym i poprawą stanu 
bezpieczeństwa w mieście. PSP, OSP, Policja, Nadzór 
budowlany  SANEPID, Służba zdrowia  itp.

na bieżąco na bieżąco
Na wszystkich szczeblach działalności 

zakładów pracy i instytucji. 

SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ  MOPS

1
Szkolenie pracowników zakładów pracy i instytucji 
odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

wg potrzeb.-
Na podstawie ofert Specjalistycznych Ośrodków

Szkoleniowych np. Szkoły PSP.

2
Ćwiczenie nt. Ewakuacja z zagrożonego obiektu. przynajmniej jeden raz w

roku lub według potrzeb

Zakłady pracy i instytucje zgłaszają do PSP Będzin i
Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 



3 Szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony w pięcioletnim cyklu
szkoleniowym  

Według własnych planów szkolenia 

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WYKONYWANYCH ZADAŃ

1. Uzupełnianie poprzez zakupy – stosownie do potrzeb i 
posiadanych możliwości finansowych – sprzętu i 
środków materiałowych niezbędnych do wykonania 
zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z 
uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących na 
terenie miasta i zakładów pracy.
- sprzęt ratowniczy
- sprzęt indywidualnej ochrony – ochrona Covid -19
- sprzęt kwatermistrzowski
- paliwa

wg potrzeb – również w zakresie
rezerw

wg potrzeb – również w zakresie
rezerw

W ramach przyznanych
w budżecie na ten cel środków- zgodnie 
z harmonogramem zakupów oraz Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych

2. Aktualizacja ewidencji według stanu posiadania na 
dzień 31.12.2020 r: oraz 31.12.2021
- sprzętu i wyposażenia OC w magazynach,
- bazy warsztatowo - magazynowej,
- budowli ochronnych.

I kwartał 2021/2022 I kwartał 2021/2022
Zakłady pracy i instytucje posiadające magazyny,

sprzęt Obrony Cywilnej. Administratorzy i właściciele
budowli ochronnych

SPRAWOZDANIA

1. Opracowanie sprawozdania nt. Ocena stanu 
przygotowań obrony cywilnej za 2020 rok,

Za 2020 do 19.02.2021
Za 2021 do 18.02.2022

Do końca stycznia 
2021 i 2022 r.

Wykonują wszystkie zakłady pracy i instytucje
otrzymujące Wytyczne Burmistrza Miasta

2.
Aktualizacja Bazy Danych Szefa Obrony Cywilnej 
Miasta

do 5 dnia każdego miesiąca
rozpoczynającego nowy

kwartał
na bieżąco

Wykonują wszystkie zakłady pracy i instytucje
zlokalizowane na terenie miasta Czeladź



FINANSE

1. W zależności od potrzeb występowanie do 
Burmistrza Miasta o przydzielenie środków 
finansowych na sprzęt i środki indywidualnej 
ochrony dla pracowników w związku z 
zagrożeniem Covid -19.

Zgodnie z realnymi
potrzebami w tym zakresie

Zgodnie z realnymi
potrzebami w tym zakresie

NADZÓR I KONTROLE

1 Kontrola realizacji zadań związanych z organizacją
Formacji Obrony Cywilnej sprawdzenie dokumentacji

planistycznej wytworzonej w zakresie dotyczącym
funkcjonowania formacji OC. Aktualizacja Kart

Realizacji Zadań Obrony Cywilnej Wrzesień 2021
Czeladzkie Wodociągi

MZGK 
SP 2

MOPS

2 Kontrola realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
stanu technicznego budowli ochronnych oraz ich 
dokumentacji techniczno eksploatacyjnej. Wrzesień 2021

Październik 2022
CTBS - ZBK

MOPS
PP Nr 7


