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PIĘCIOLETNI PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU
POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI
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Zagadnienia szkoleniowe
Charakter zagrożenia rejonu w okresie pokoju i wojny.
Zjawisko bioterroryzmu - aktualne zagrożenia.
Obowiązujące sygnały alarmowe oraz sposób ich
ogłaszania
Skuteczne sposoby indywidualnej ochrony.
Zasady profilaktyki przeciwpożarowej.
Zasady korzystania z budowli ochronnych.
Sposoby doraźnego przygotowania miejsc ochronnych.
Sposoby zabezpieczenia i ochrony żywności, wody
przed skażeniami.
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( godz.)
2
2

Postępowanie po ogłoszeniu alarmów
Postępowanie w przypadku zagrożeń niebezpieczną
choroba zakaźną lub atakiem bioterrorystycznym.
Posługiwanie się środkami ochrony dróg oddechowych.
Udzielanie pomocy poszkodowanym.
Gaszenie małych pożarów.
Wykonywanie zastępczych środków ochrony dróg
oddechowych.
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ZESPOŁU KIEROWANIA
AKADEMIĄ ROLNICZĄ IM. H. KOŁŁĄTAJA
1. Miejsce, rola i zadania obrony cywilnej oraz kompetencyjne zakresy odpowiedzialności
osób funkcyjnych - Zespołu Kierowania Uczelnią w czasie pokoju, zagrożenia w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej oraz forma, treść i układ planu obrony
cywilnej.
3. Wpływ zagrożeń militarnych i środowiska na organizację obrony cywilnej w Uczelni oraz
realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obiektów.
4. Organizacja zabezpieczenia materiałowo - technicznego oraz znajomość użycia sił
i środków obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowej.
5. Doskonalenie systemu kierowania obroną cywilną Uczelni w okresie pokoju, zagrożenia
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
6. Planowanie i realizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej, powszechnej samoobrony w
jednostkach organizacyjnych Uczelni;
7. Wypracowanie decyzji, przekazywanie zadań i kontrola ich wykonania przez
kierowników j ednostek organizacyjnych.

8. Zasady materiałowo - technicznego i finansowego zabezpieczenia realizacji zadań obrony
cywilnej.
9. Ogólne zasady ochrony dóbr nauki i kultury, w tym organizacja ochrony unikalnej
aparatury i dokumentacji naukowej, zbiorów informatycznych oraz ważnej dokumentacji
technicznej i technologicznej.
10. Możliwość realizacji świadczeń na rzecz obronności, w tym obrony cywilnej;
11. Znajomość aktów prawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej
i obronności.
12. Zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego - podłożenia ładunku
wybuchowego w obiekcie.
13. Znajomość instrukcji pierwszej pomocy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
ZESPOŁÓW STAŁEGO DYŻURU I PUNKTÓW ALARMOWANIA
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Ogólna budowa, przeznaczenie i obsługa dostępnego sprzętu telekomunikacyjnego.
Obsługa i wykorzystanie sprzętu alarmowania.
Zasady przekazywania sygnałów alarmowych.
Znajomość sygnałów alarmowych i sposobów postępowania po ich ogłoszeniu.
Znaj omość organizacj i i funkcj onowania Zespołu Kierowania Uczelnią w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
6. Znajomość instrukcji pierwszej pomocy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ
( Droz )

1. Zadania, organizacja, wyposażenie i zasady osiągania gotowości do działania drużyny
ochrony zwierząt, a także rola i miejsce drużyny w ugrupowaniu sił ratowniczych
w czasie prowadzenia akcji ratowniczej w warunkach zagrożenia powodziowego.
2. Choroby zaraźliwe zwierząt gospodarskich i możliwość ich powstania w warunkach
powodziowych.
3. Przedsięwzięcia obrony cywilnej zapewniające ochronę zwierząt gospodarskich przed
skażeniami i zakażeniami w warunkach powodzi oraz zasady zachowania bezpieczeństwa
przy obsłudze skażonych i zakażonych zwierząt i pasz w warunkach po powodziowych .
4. Organizacja oraz prowadzenie rozpoznania skażeń, zakażonych i chorych zwierząt.
5. Kontrola skażenia zwierząt i pasz. Sprzęt i środki przeznaczone do realizacji tych zadań.
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