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Zatwierdzam i wprgwadzam do tymezasowego
użytku służbowego ,,Terminy stosowane w obro-
nie cywilnej".
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I. śmoDKI IiAźENIA

1. Aktywność substancji promieniotwórczej
Liczba przemian jądrowych (p. j.) zachodzących w jed*
nostce czasu. Stosowaną jednostką aktywności jest
curie (Ci). 1 Ci: aktywność substancji, lv której w
czasie 1 sekundy zachodzi 37.000.000,000 przemian ją-
drowych

] Ci : 3,? , 16rn P"i
S

2. Broń biologiczna
Ilodzaj broni rnasclwego laźenia, w której do zabi-
jania ludzi i zwierząt oraz do niszczenia rośiin wy-
korzystano mikroorgalrizmy chorobotwórcze: wirtł-
sy. riketsje, bakterie, grzybki chorobotwórcze, pier-
wotniaki i tkankowce-

3. Broń chemiczna
Jeden z rodzajów broni nrasowego rażenia, gdzie czyn-
nikiem rażącym jest biochemiczne oddziaływanie sub-
stancji chemicznych, nażywanycł-r bojowymi środkami
trującymi (BST), na organizm człowieka, zwierzęcia
lub rośliny. BST mogą być stosowane za pomocą lot-
nictwa, rakiet, artylerii rakietowej i innych środkótł,
przenoszenia. BST charakteryzuje zdolność rozprze-
strzeniania się na duże odległości, przenikania drl
wnętrz obiektów i powodowania masorvych strat lud-
ności nie zabezpicczonej.
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4. Ilroń jądrowa
Jeden ) radzajów broni masorvego rażenia, R,ozt6ż-

niamy broń jąclrową (atomową), w _której wykorzys-

irju slę 
"rruróię 

*yd"i"ioją,ą sig p:.d:"as łańcuchowej

;;;t"jt' rozsńzepióooia ;ąder ciężkich pierwiastków,

or"" tron termÓ;ądrową, w której wykorzystuje ,się

"ńrsię 
wydziebjącą sią podczas reakcji syntezy (ł4-

czenia)- jąder 1ekkich pierwiastkórv,

5. Broń konwencjonalna (klasyczna)
Wszystkie rodzaje broni z wyjątkiern_broni rnasowego

rażenia. Są to przede wszysti<im bornby lotnicze, tlroń

strzelecka i artyleryjska strzeiająca pociskami zlxly.-

liv*l oraz broń rrtióto*o z głowicami konwencjonai-

nymi.

6. Broń ma owego rażenia
Nowoczesne ro,dzaje broni przeznaczone do masowe-

!o rażenia ludzi, sprzętu bojowego i obiektów na du-

i}ch obszarach. Do BMR zalicza się: broń jądrową,

ehemiczną i bi,ologiczną,

określa na podstawie pomiaru mocy dawki promie-
niowania za p,omocą rentgenometru, wg wzoru:

D: Pl +P, t,
n

gdzie t : czas przebywania ludzi w terenie skażo-
DYffi,

P : moc dawki promieniowania zmietze:na 11

razy, w równych odstępach czasu.

9. Fala uderzeniowa
Silna fala ciśrrienia przcnrieszczająca sję z pręcikoćcią
większą ocl prEdkości dźwiękrr. Powstaje podczas wy-
buchu jądrowego (w pow-ieŁrzu, w wodzie iub pod,

powierzchnią ziemi), lvskutek razprze:;Łl:zeniania się
we wszystkie strony gazów rozgrzatrych do tempera-
tury kitkudziesięciu milionów stopni o rvysokim ci-
śnieniu (kilkadzie:;iąt milionów atmosfer). Na f alę
uderzeniową przypada około 500iil całkowitej energii
wybuchu jądrorvego, dlatego r,vpływa ona decyriująco
na rozmiary ,-11ig7.ę7l:ń powodowanych przez rn,ybuch
jądrowy. Siła niszcząca l]ali ucłerzerriowej lnacznie
przewyższa ciśnienia 0,1-1,5 kG,/cm2, przy jakich
następuje już uszkodzenie większaści u.rządzeń inży-
nieryjnycłr oraz poraź.enie lr-rdzi.

10. Moc dawki
Wielkość dawki promieniowania przypadająca na jed-
nostkę czasu. Stosolvana jednostl<a mocy dawki:

rentgen R
godz.

11. Moc wybuchu jądrowego
Energia wyzwolona podczas wytluchu jądrowego.
Określa się ją za pomocą tzw. rólł.noważnika trotylo-

f ....łP"

7 . Czała fali uderzeniowej
Zewnętrzna granica fali trderzeniowej,
puje najwyższe ciśnienie,

gdzie wystę-

8. Dawka,promieniowania
Całkowita i].ość energii promieniowania jąd,rowego,

pochłcnięta przez jednost}ię masy 1ub olrjętości irapro-

iliurrior-"go 
-ośrodka. Dawlłę prornieniowania mierzy

sję w reritgenach (iĘ.). Rentgen jest to taka ilość pro,

mieniorvania galnma, która w 1 cmS suchego powie-

trza, w teripóraturze OoC i ciśnieniu 760 mm słup:l

rtęci wytw ałza Z,a},lgo (około 2 rniliardów) par jo-

nólv, z sumaryczllym łaclunkiern kazdego znaku róll,*

nvm jeOnej jLclnostce elektrostatycznej, Da-wki o1o.,

mieniowania mierzy się za pomocą <lozymetrów hł}:

h
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wego (TNT), tzn. ilości trotylu (w tysiącach lub miilio-

.rń io.r), 
'tte,rej 

wyłruch dałby tę sallną energię co

wybuch ładunktr jądrowego,

12. Nadciśnienie
Różnica między ciśnieniem na czole fali uderzeniowej

wybuchu jądrówego a ciślrieniem atrrosferycznym,

13. Opad plomieniotwórczy
Deszcz lub śnieg wykazujące zwiększoną aktywnośó

prorrrierriowania 1v stosunlcu do p,oziomu normalnego

Iub opad z obłoku promierriotr,vórczego,

14. Okres półrozpadu -T,l,
Czas, w ktorym, aktywnośc izotopu (nr,iklidu) promie-

niotwórczego "*.ri"j."u 
się do poło*v swojej wartości

początkowej.

15. Produkty rozszczepienia
Izotopy (nuklidy) powstałe w wyniku procesu tozszcze,

pienia jądra, atomu,

16. Promieniotwórczy obłok
Obłok wybuchu jądrowego zawierający stygnące_ gazy,

parę *od.rą, piomieniolwórc,e proclukty wybrichu

i rozpytorrą ziemię wessaną przez obłok, Obłok pro-

mieniotwórc"y ,ryLko wznosi się na wysokość 10-15
km i osiąga średnicę kilku kilonretrów, po czym roz-

wiewa się lv zasadzie poziomo, -vł kieruirkach zależ,

nych od prądów powietrznych, Zawiera ogromne ilości

substanc5i prornieniotwótczych, które opaclając na po-

wierzchnię ziemi, tworzą ślad promieniotwórczy rvzdłuż

kierunku przesuwania się oUłótu, Najmniejsze cząstki

|ro^i"r-rioi*órcze mogą ptzez batrlzo rlługi czas skażać

atmosferę i opady atńosferyczne w okolicach oddaIo-

nych od miejsca ivybuchu jądrowego o setki, a nawet

tysiące km.

1?. Promieniowanie ciłlplne
Jeclen z czynnil<ów rażącycll wył:uchrr jąrlrowogo po-

u,stający w vrynilru promieniowania energii cieplncJ

o.""i kl;lę ognistą. Energia prornieniolvania cieplnego

,t.no*i lb-1O07o całej energii v,;ybuchu jądrowegłl,

Ł)"ażące działani e 
" promieniorvania ciepinego powod u jc

oparzenie i zwęgiónie skóry oraz zapalenie i zwęglanie
róznych materiałów. Czas trwania prornienio\^,ania

ciepinego wynos,i kilka sekund, PoCczas wyilruchu o mo-

.v'ZO ń prórnieni,owanie ciepłne wydziela się w ciągu

Z1-3 sek. Energię promien'iowa,nia aieplrlego mierzy się

w impulsacn iwietlnych, których wartość zaLeży od

ocilegńści od rrriejsca wybu,cn-u, rnocy ładurrku jądro-

wegÓ, rodzajrr wybuchu iwarunków meteoroI,ogicznych,

W czasie naziemrrego wybttchu jącirołvego ogólna ilość

r,vydzielorrej "rr"rgii 
piornieniowania cieplnego jest

w' przybliżeniu o połot,ę mnicjsza niż podczas po-

*iei.rń"go wyi:uchu jądrov;egil, ponic-"vaż około po-

łowy eneigii prtrmienio,uvania cir:plnego r,używtl siq na

roztopienie gruntu,

18. Fronrieniorvanie jonizujące
Promieniowanie powod,ujące jonizację ośrodka.1 prze.z

który przenika. iednym" z rodzajó"v promieniowania
jc,nizujicego jest prolnieniorł,anie jądro"lre, czyli pro-

mieniowanieemitowanewczasierozpadupromienio.
twórczego, oor,vociujące jonizację otaczającego ośrodka,

lBazróżiia się: promieniawanie gamma, beta, alfa_ oraz

prornieniowanió neulronowe, I)rotrrieniowarrie jądrowe

powoduje zrniany fizykocilerniczne w organizmach_ ży_-

-yclr w-wyrrikulonizacji atomórv, cząsteczek, kornórek

i srłhstancji rniędzvlłomórlrowej orplani;zmu,

l9. Fromierriowanie płzeriikliwe
promieniowanie niern,irlzialne złożone z prornieniowa-
nia gamma i prcrnieniowania neutronorvego, l{eutrony

9
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emitowane są przez ułamek sekundy po wybuchu,
Czas promieniowania gamma wynosi 10-15 sek., lecz
prawie połowa całej dawki wydziela się już w ciągtr
pierwszych 2-3 sek. Promieniowanie neutronowe może
w rejonie wybuchu wywołać promieniowanie wtórne
powierzchni ziemi i przedmiotów. Zasięg promienio-
rł,ania przenikliwego zależy od energii wybuchu. Na
przykład przy w,vbuchu powietrznym bomby o rów-
noważniku 20 kt na wysokości około 600 m moc darvki
promieniowania przenikliwego wynosi w odległości
900 nr od punktu zorowego wybuchu jądrowego 2000
Rlłh, a w odległości 1t]00 m tylko ok. 20 Rih.

20. Pył promieniotwórczy
Pył powstający podczas wybuchu jądrowego. Zawieta
promieniotwórcze prodr]kty rozszcz,epienia jądrowego,
nie ,rozszczepioną część materiałrr wybuchowego ot:az
uniesione w powietrze masy rozdrobnionej ziemi, któ-
ra nabrała własności promieniotwórczycll w momencie
wybuchu.

21. Punkt zerowy wybuchu jądtowego
Punkt na powierzclrni ziemi (lr,rb wody), ponad którym
iub pod którym nastąpił wybuch iądrowy.

22. Strefa skażeń promieniotwótczych
O,bszar skażenia promieniotwótczega w rejonie wybu-
chu oraz pas skażoneg]o terenu (akwenu) na śiadzie
obłoku promieniotwórczego. Strefy skażeń promienio-
twórczy,gh umownie po,dzielono na następujące:
A - umiarkowanego skażenia,
B - silnego skażenia,
C - niebezpiecznego skażenia.
Na zewnętrznych granicach stref dawka promienio-
wania po całkowitvm roz,padzie wvnosi 40, 400, 1200
i 4000 rentgenow.

II. oCIlRoNA LUDNOŚCI

l. Budowle ochronne
Specja,lnie przygotowane trkrycia slużące do ochr,ony
ludzi i cennych urządzeń przed współczesnymi środka-
mi rażenia.

2. Choroba popromicnna
Schorzenie powstałe w w-yniku oddziałyrvania na orga-
nizm promieniowania jonizującego. Stopnie i objawy
porażenia chorobą popromicnną zalcżą głównie od
dawki pochłoniętego pronicniowania oraz od czasu
trwania napromienienia. Rozróżniamy następujące sto-
pnie choroby popromiennej:

- lckki (I stopień) od 50 do 200 R,

- średni (II stopień) od 200 do 300 R,

- ciężki (III stopień) od 300 do 600 R,

- bardzo ciężki (IV stopień) ponad 600 rentgenóvr.

3. Choroba popromienna ostra
Zespół objawólv chorobowych występujących w ciągu
kilku lub kilkunastu dni po napromienieniu całego
ciała dawką na o iół powyzej 200 R.

4. Dezaktywacja
Zespół czynności wykonywanych w celu usunięcia
substancji promieniotwórczych z powierzchni sprzętu,
środków- transportu, odzieży, żywności itp. do dopusz-

11



czalnychnormSkaŻenia.osoby,którewykony"łały
deraktywację, muszą przejść zairiegi sanitarne,

5. Dezynf ekcja-- 
Ż"ridł czynności wykonywanyc}r,w celu zniszczenla

iJ'- irr.rrrię.i" clrobrrousirojów choro'lcotwórczych w

otnr"Storv* środ,owisku zównętrzny* .D":T1:|:]1
ńr""pr"W"aza się sposobem !_izycznym (oczyszczante

il".ń"rri."rr", działa,nie rvysokiaj ternperatury). 1"p

chemicznym r" pońo.ą srodków rtezynfekcyjnych

(chlor, lizol, sublimat),

6, Dapuszczalne dawlri prormieniowania

Dawkipromieniołvan.ia,któreniepowod.ująporażen.ia
niebezpiecztrego,
Dopuszczalne dawki wynosżą:
* jednorazo*u oup,o*ienienie w ciągu 4 dni -._50 R,

-' wielokrotne nJpromienienie w ciągu 10 dób --
100 R,

.- wielokrotne napromienienie rv ciągrr 3 miesięcy *
200 R,

-- sumaryczne napromienienie w ciągu roku .- 300 R,

7. wakuacja
1) Zorganizowane przenrieszczenie zakładów p,racy

pr".r.or"ąiych swą działainość do strefy zamiejskiej,

2) Zarganizowane wyprowadzen,ie ludnoś,ci z rejonów

porażenia*, lejonów aiĘst Zyw,loł,owych luł: ze strefy

przyfrontowej.

8. F'iltrowerrtylaeja'- 'O"ry*u"rarlie 
powiet tza z zanieczyszczen pyłowych oraz

skażeń śroCkami i,"ji"v*i w 
'urządzeniach filtrują-

cych i alrsorbujących,

9. Gospodarka sprzętem OC
Cało}<ształt działalności organów i osób zajmujących

się zaopatry*".ri"*, tzn, planowaniem, rozdzielnic-

twem, napralvą, kclnserrł,aclą i eksploatacją sprzętu

ora" p.owadzących kontrolę i nadzór,

10. Inżynieryjno-techniczne przedsięwzięcia OC

Są to poczynania *"1ą," l1a c9lu przygotowanie

w'okresie pokojrr i zagrozenia państwa:

- ukrycialuanóSci i załóg zakładó,"v.pracy oraz orga-

nów dowod,zenia w bu<lowlach ochronnych;

- urządzeń do odkażania i dezaktywacji;

- ujęć wodnvch - do celów konsumpcyjnych i tech-

nicznych;

- ze,cieńIriania rniast, obiektów i zakładów przemy-

słolvych;

- uodpornienia zakładów i utządzeń produkcyjnych

na łziałanie współczesnych śroclków rażerria,

11. Kategorie miast i zakładów przemysłowych

Do llategorii zalicza się:

- miasta uznane za szczegóInie zagrożone, zależnie

od liczby mieszkańców i zlokalizowania w nich

obiektów o znaczenitt gospodarczo-obronnyrn;

-- obiekty i zakłady przemysłowe położone poza mia-

stami zaliczonymi do kategorii o szczególnym zna-

czeniu gospoclarczo-olrronnym, mogące stanorvić cel
'nerpońańiego napa,du współczesnvmi środkami ra-

żenia.

t2. Legalizac ja sprzętu dozyłnetry cznego

Wydanie ptzez uprawnioną praccwnię urzędowego

po"S*iua"r*ia (atestu) pełnej sprawności technicznej
'prryrrądu dozymetrycznego, Legaiizacja jest poprze-

ł"nrl^ apr**clzenierr przyrządu,

13
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13. Łącznośćpowiadanriarr,ia
Z es p ół Sr oatO r,v t eler ac], iote,chn iczny ch pr zeznaczony.c|l
jo przekazywania organom obnony cywiłnej wiado-

*oS"i, kornunikató* ńt zarządzeń o zagrlożeniu _ude;
rzeniami , po*i"t,"", skażeniamii Jrrb zakażeniami,

W łączności porn,iadamiania wykorzystuje się również

*rńtr.i" Sroatr łączności przeznaczone do celów kie-

rowania (dowodzenia),

14. Obrona cywilna
Część systeinu otlrony terytorium kraju, Jej celem jest

o"r.,o,'nlirclności,"ukło.ió*pracy'pomieszczeńlutzą-
dzeń uzytec rrLoli" p"l,ii","oj o,n" aOU, kultury przed

skutkarnidziałaniabronimasowegorażeniaiinnymi
działaniami nieprzyjaciela, W okresie pokoju OC y.v-

}ronuje pr""u ,poń zno,użyŁeczne, przede wszvstkim

""p.ńi"ń:ące 
kięskorn żywiołowym i katastrofom oraz

Iikv,idujące ich skrrtki,

15. Odkażanie
Czynności zmierzające c\o zniszczenia (zneutralizowa-

.ń r.rb usunięcia "toaU,"y"ll 
środków trujących,,Do

odkażania stosu3e się odpór,viednie związki chemicz-

ne - odkażalnik'i 1ub rozpuszczalnlki,

16. Oświettenie infornracyjne (orientacyjne)

Podświetlone napisy iub znaki informujące o lokali-

zacji budolvri o"i,,i""ych, a także instytucji l "bj"_!-
tórv cj charakterze specjatnym, np, posterunków MO,

szpitali, aptek, ośrodkrrw zdrowia itp,

17. Oświetlenie kierunkowe komunilracyjne
Oświetlernie umożliwiające utrzyrnanie bezkolizyjne-
go ruchu kołowego i pieszego_ na 

. 
ważnych 

^"T^"^'f*
tomunikacyjn.vch po wprowadzeniu pełnego zaclem-

ilienia. Oświetlenie kierunkowe komunikacyjne sta-

nowią:

- urządzenia sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego;

-- podświetro"u i""r,i d,ogo*", słupki przeszkodowe

itp.

1,8. Ośu,ietlenie rezerwowe
Zasilane z aku-mulatorów iub agregatów prądotwór-

czycl,1,. Służy c1o,iiii**l""so oświetlenia pomieszczeń

budowli och::onnyc}r,

19. Oświetlenie wewnętrzne
Oświetlenie "l"kJ;ń;; 

lub inne - fuódła światła

zainst.alorvanewewnątrzpomieszczeńposiadających
strop i wuzystXie ściany iewnąttznc, niezależnie or1

i"t' i'o"'t"'J<cji i lrąliycir materiałów,

ż0. Oświetlenie wewnętrzrre zaciemnione--' 
ÓS*i"tr"nie elektryczne h,rb inne niewidoczne na zew-

nątrz pomi.",",n,łiu, ,dziqki zastosovranil zasŁon za,

ciemniając;lch itd,

21. Oświetlenie zewrrętrzre
Wszystkie źródła' śrviatła zairrstalowane na zewnątrz

bu-dolvli o,"" **po*i"=""e"ia,"h. bez ścian zewnętrz-

nych (wiaty), a także w przejściaclr, przejazdach, tu-

nelach itp.

22. Oświetlenie zewnętrzne złlciernrrione

Oświetienie ""*"a"""" 
o ściśle określonym natężeniu,

przystosowe-ne do pcltrzeb obrony cyrvilnej, umożliwia-
ju.Ó po wyłączeniu oświ,etlenia podstawowego prowa-

dzenie prac w nie zmnieisuonym zakresie na składo-

wiskach i ut,ą-iie"iach przemy5161yych zlokalizowa-

nych na r,,zcllnym pov"ietrzu oraz normalny transport

na wev,nętr,""ń l;;;n,n t,o*""ikacyjnych zakładu,
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23, Podstawowe grupy zadań OC
I. Ochrona luclności

A. Rozśrodkowanie zalóg zakladów pracy i ludności.E; Wykrywanie skazeń i zakażeń 'oraz ostrzeganieludności o zagrożeni,-r ud".rerriami z powietrza,skażeniami i zakażeniami.
C. Budorvle ochronne, zaciemnianie miast i wsi.D. Szkolenie ]udności r" *v;itńul iuanoSci zotga-nizowanej w orgarrach i siiach dći * zakresie p<rw-szechnej samoobrony
E. Wyposażenie 

_ 
ludnóści w indywidualne środkiochrotry przed skażcniami.

Przygotorvanie orgarrólv i sil (}C rlo prac ratorvrticzychi awaryjno-remontowych oau" pao*r.lzenie ty6h prac
Przygotowanie orgarrów i sił OC do prowadzeniaprac rato,,vniczych i awaryjno-remontowych; orga-nizacja szkolenia i wyposażenie organó# i sił OC.Udział w akcjach ratowniczycn *-ruń""ch klęslr,żywiołowych, większych katastrof i 

";;;l; 
(w okre-sie pokoju),

I)rowaclzcnjc lłltr:ji r.alowrlicz.yc.h w l.t,.iorlic pora-zcnia (w ol<rcsie ,,W'').

24. Podstawowe środki alarmowe
Syreny elektryczne wszystkich typów, stacjonarnei przewoźne, a także centralna i ,.gior.nirr" ,";gi;;;i;radiowe oraz ośroclki telewizyjne. '

25. Płopaganda obrorry cywilrrej
Zespół planowanych_ przedsięwzi1ć mająeych na celuinformowanie ludności * up.u*n"rl czynności samo-obrony, upowszechłrianle ńeJzy 

-i' 
poprt"ryzowanicdoświadczeń organów oraz sił OÓ.

26. Przysposobienie obronne mładzieży szkolrrejObowiązkowy przedmiot ,r"ucrunia w szkołach pod-stawowych (k1. VIII) i ponaapoJ*io*o*y.r,. Przygrl-towuje młodzież do samoobr."i i"av*idualnej i wza-jemnej pomocy oraz _wyko.ry."u.ia różnych zadańobronnych w ramaclr fclrmacji ."*Jon.orry.

27. Punkt etapowy
Miejsce (rejon) tymczasowego rozrnioszczenia rozśrod-kowanej ludności do_ czasu l": o-"."r"szczenia do do-cełowych mieisc zakwatero"ńii*--Órg",rizuje się jez braku dostatecznej ilości śroJkórni 

'.r.r.po.towych,przy ograniczonej przepustowości dróg łub w o"rie"ko-
ż _ "Ierrniny stosowane

17

Iv.

A.

B.

c.

Ir. Ocirrona wocly, żywrrrrści. zwierzątt pas7y i roślin
Irrzed skażcrrilłrni i zakażerriami

A. Zabezpieczenia porrrieszczeń
skazeniami i zakazeniami,

dla zlvietząt przełl

ts. Zabezpieczenie nroduktów żywnościor,vych,C. Zabezpiecrnnic nłodów 1"rń'";'i;;;,D. Zabezpiecze,ric u;qc wod.y,

rrr. ochrona zakłałJów pracy, dóbr materialnyahi dóbr kultury

* Ochrona zalóg zakladów pracy.B, Ochrona śrorl]rów produkc;i, sirow"ów i produkcjifinalnej,
C. Uodpornienie budynk_ów i urząd,zeń produkcyj-nych na działanie środków 

""Z"riu. 
-

P. Zaciemnian,ie zakładów prn.}. 
"-^-*'

E. Zab,ezpieczenie przed rnoZii*oS"lą powstania wtór-nych skutków napadu.F. Avlaryjne zabezpieczenre ząkładów pracy w wodęi energię.
G, Ochrona <lóbr kultur5r,
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nieczrr,ości pnzes,iadki z jednego rodzaju środków tran-
sportu na drugi.

28. Punkt ewidencyjno-informacyjrry
Miejsce, w którym provradzi się ewidencję ludności
i zał,óg zalrładów prac} p6d|ęgających rozśrodkorł,aniu,
wy,daje się karty rozśrodkowania, inforrnuie o zatzą-
dzeniu rozśroCkowania oraz kierrrje ludność do pun-
któw załadowczych.

29. Punkt rozdzie|czy
Miejsce znajclujące s,ię na obszarze przyjmującym roz,
środkorvywaną ludność i przygotowane do jej przyjęcia,
rozdziału i slrierowania do kwater.

30. Punkt załad.owczy
Miejsce, w którym ludlrclść pTzezna,czaną clo rozśrod-
korł,ania lokuje się na śr,odki t,ransportow-e. (Miejsce
wyładowania ludnoścri ze środ,ków transportowych v,
rnie,jscowościach docelowych, etapowych nazywa się
punktem wyladowczym.)

3L trtcjon rozraiesztzenia rozśroclkorvanyc1,1
Miejscowości (gminy, powiat.v) rvzglęclnie bczpieczne,
ptzeżnaczone clo zał<waterowan.ia ludności i rozmiesz-
czenia rozśrodkowanych zakładów placy.

32. Rozśrotlkowanie zakładów pracy
Zorganizovłane wyprowadze,nie Iudnośoi i załóg zakła-
dow pracy z miast uznanych za szczegóInie zagrożone
do slrefy zamiejskiei oraz stworzenie im w tej strefie
warłrn'ków do życia i pracy.

sady buduje się je pod budynkami, ale mogą to rów-
nież być schrony wolno stojące.

34. Sprzęt i urządzenia alarnrowe
Środki techniczne stosowane w systemach alarmo-
wych:
a) źródła svgnałórv akustycznych -_ syreny alarmowe,
b) źródła sygnałó-w optycznych - urządzenia świetlne,
c) u.tządzenia automatycznego sterowania j kontroli:

- centrale alarmowe,

- urządzerria włączające,

- nadajniki dyspozytora.

35. Sprzęt schronorvy
Agregaty i rrrzącl.zenia filtroiventytacyjne, filtropochła-
niacze, wywiewne klapv schronolve, zawory nadciśnie-
niowe itp,

36. Sprzętspecjalistyczny
Obejmuje 2 grupy spl,zętu produkowanego rvyłącznie
clla OC - do nich należv: sprzęt schronowy (IVKS,
AZP, filtty itp.) oraz sprzęt rlo budowy systenórn,
et]armclwania,

37. Stan zagrożenia bezpieczeństwa państwa
V/prorvadza Rada Państwa w razie nicbezpieczefrstwa
zbrojnej napaści na PRL lub konieczności podjęcia
wspólnei olrrony lvynikającej z umów międzysojuszni-
czycin. Oznacza pociporzącikowarrie działainości i admi-
nistracji jednostek gospodarczyc}r, organizac_ji społecz-
nych oraz inn;lch osó'lr prawnych i fizvcznych ceiowi
obrony państwa i nalodu.

38. Sprzęt zastępczy z gospodarki narodorvej
Sprzęt stosowany w go,spod:rrce naror]owej o właściwo-
ściach technicznycłr trmoi:lir,r,iających użycie go clo

1B 19

33. Schron
Budow]a typu. stałego, przeznaczona do oclrrony ludzi
prze<l skutkami rvspółczesnych Śrcdków rażenia, Z za-



celów związanych z obroną cywilną. Do tej grupysprzętu zalicza się:
1) sprzęt umożliwiają cy ptzewożenie, przechowywa-

nie lub rozlewanie płyntw;
2) sprzęt umożiiwiający przewożenie i rozsypywanie

substancji stałych;
3) sprzęt umożliwiający utrzyrnywanie gorącej wody;
4) sprzęt umożliwl'ający zbieranie pyłów z pow,ierz-chni (zamialanie);
5) sprzęt umożliwiający usuwanie wieruchniej wars-twy gleby, śniegu itp. (zgarniarki, spychacŹe it|.);6) sprzęt budowlany; d,źwigi, żurawie, sprężarki, agre-, gaty prądotrvórcze, aparaty do cięcń metatu-itp.;
7) środki transportowe (samochody, ciągniki, przy-

czepy).

39. Sprzęt wojskowy
Sprzęt techniczny produkowany clla wojska, weclłtrgopracowanych przez wojsko warunków iechnicznych]
a stosowa,ny w obronie cylwilnej.

40. Strefa powtlrlzi
Teren, któremu w razie zniszczenia tam lub zapórg_rozi zalanie przez wody powodziowe. Ozieii ,Ę;;dwie części: lsIiższą, piruŻ którą fala powodziowaprz.ejdzie w ciągu 2 god,zin, o."" drl.rą. W strefiebliższej stosuje się eńakuację, w sirefle datszej .-alarmowanie.

41. Strefa zamiejska
Tełen -,awarty między granicą możliwych słabychzniszczeń - 0,1 at - a granicą wo;ewództwa. Roz-mieszcza się tam rozśrodkowurrą lr;drłoSe or"" .lły p.r"-znaczo,ne do niezbędnych prac ratowniczych.

42. Sygrrały alarmcwe
ustalone sygnały akustyczne iułr świetlne do ogłasza-nia_ i odwoływania róznego rod,zajn alarnrów.Podstawowyrni sygnała-i 

"l".*o*ymi akustycznyini
ą:

a) sygnał alarinu porvictr.znego (3-nlin,rrtowy llodu-
]orł,a Iry),

b) sygnał alarmtt o skaźeniach (3-minuto wy z pTze"-wami l5-20-sekundowyrni co 10 sekund),
c) !v_{1ał uprzecizenia o zagrożeniu skażeniami (radioi TV),
d) sygnał odwołarria alarmów (3*minrrtowy ciągły).

43. System alarłr,owy 0C
Zespół urząd,zeń (środków technicznych) przeznaczo-nych do jednoczesrrego rozgłaszania sygnałów alarmo-wych na okreśionym terenie według przyjętego lrry-terium minimalnego natęźenia aZwiętu (?0 dB lubpoziom natężenia 

.hałasu +5 dB). W skład systemualarmowego wchodzą następujące ut:ząclzenia:a) centrala alarrrrowa 1."ń"iu alarrnowe;,b) urządzenia rvłączaiące,
9ł nadajnik dyspozytóia,
d) syreny alarmov7g,
e) obwody sterujące.
(W zakładach pracy o" głośnym pr.o,cesie produkcjiw systemach alarmowych opróóz Zróaeł rygrrniO* 

"tl'r--stycznych_ mo,Eą być instalowane ZrOÓń .}gnrńoptycznych,)

44. System pow.szechnego ostrzegania
|elvół organów na rvszystkich szczeb]ach kierowaniaoC oraz przygotowanyóh systemo* utn.-o*ych doostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniam,iz powie,trza, skażeniami i zakażeniarni.

)
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45. Szczelinaprzeciwlotnicza
Zastępcza budowle ochrcnna (doraźnie wykopany rórł,
o zarysie łamanyrtl, scłrodkowym itrb falistym) mająca
wzmocnione ściarry i przykrycie z wierzchu, ptzezna,
czona do ukrycia ludzi podczas napadu pov;ietrznego.

46. Szkolenie obronne ludności w zakresie powszechnej
samoobrony
Podstawowe przygo'iowanie obywateli nie wchodzą-
cych w skłarl sił ratow"il,iczych OC do indywidualnej
i zbiorowej sam.oobrorry przed środkąmi lażenia oraz
uodpornienie ich rra róźne forrrry lvrogiego oddziaływa-
n ia psycho}.ogicznego.

47. Szkolenie obrorrne studentów
Jest obowiązkowyrn przeclnlioterrr nauczarria i ma na
celu pogłębienie wiac],omości teoretycznyc}r i umie-
jętności praktycznycir r,v za]<lesie samooi;roriy indyrti-
duainej oraz przygotovle.nic do różnych fulrkcji kie-
rowniczo-instruktorskich,w siłach ratowniczych OC.

48. Środki ochrony ludności
A. Zbiorowe środki ochrony ludności:

- rozśrodkowanie;

- wykrywanie skażeń i zaka,żeń oraz ostrzeganie lurl-
ności o zagrozeniu uderzeniami z powietrza, skaże-
niami i zakażeniami;

-- budowie ochronne,
B. Indywidualne środlri ochrony przed skażeniami:

- środki ochrony dróg odciechorvych;

- środki ochrony skóry.

49. Teren skażony
Teren skażony, w stopniu za"g,rażającym organizmom
żywym, trrvałynri środka-mi trującymi lub sulcstatrcja-
mi promieniotwćrczynri,

50. Ukrycie przed opa,dem promieniotwórczym
Za.st,ąpcza'buc]-ov,rie och.ronna -- pornieszczenie spe-
cjalnie wyposr,żclne i przystosowane do ochrony prze-
bywających lv rrim lrrdzi przed szliodiilvyrn d_ziałanienr
opadu prom,ieniotwórczego.

51. Ukrycie pruystosowane (za}rezpieczające)
Za.stąpcza budorvla octtronna, specjalnie przystosowa-
ne, wzmocnione i w;,rposażone podpiwniczenie lub pod-
ziemne brłdo,wie, np. tunelolve przejścia komunika-
cyjne, lvyroł:is}<a górnicze itp., przeznaczone do zabez-
pieczenia ludzi przed skutkami działania współczes-
nyc}r śrorików rażenia.

52. Utządzenia f iltrowerrtylacyjne
IJtząd,zenia dostarczające do budowli ochronnej po-
wietrze aczyszczol:re otaz rvytvlarzające w budow]i
wymagane nadciśnienie. 1\{ogą to być urządzenia typo-
rł,e bądź zastępcze.

53. IJrządzenia slrecjalne OC
Istniejące i rozwijane r,v okresie wojny specjalistyczne
obiekty i urząclzenia, przygotowane lub przystosowane
do likwidacji skażeń i zakażeń. Ilozwiiane są przez
służby forrnacji sarnooŁ"lrony oraz ptzez jednostki ra-
townicze.
Do poristawow-ych rrależą:
PZSan (punkt zabiegów saLni,tarnych);
PZWet (punkt zalriegów weterynaryjnych);
POO (punkt od_każania odzieży) i POTr (punkt odka-
żania transportu).

54. Wyjście zapa owe
Stanowi irezpieczny sz]ak ewalrtracyjny w przypadkach
zasypania gruzem drzwi wejści.a głównego do budowli
oehronrrej. Może to być tunel przy schronie załaman;y

ł
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w planie, zakońr

::-yń;;'TlirJ"l:i';,TTil"}j,#;"f,lr""T,1,:scte plzez sąsiednic pi-"i".-iuirńzpośrednio na ze-wnątrz -_ tak uwane oi."o *y}rl. ""-

55. Zaciemlriarlie

f[T':*;1f#ści rrrających lra ceiu zabezpieczenie
wnątrz oraz on," '"'"o Przenikaniem światła 

";-;;:s"isiu- 
-oi."."1i",r;*"f 

":":_u"ie, 
jego widoczności według

;u., t 
-, 

t* a 
"'i'"", 

ili'o, Łlitil|'J;* r.ff i: 
* za c i em n i a ni,i

#:i:'j":i:,niel;v:l1ieu"J*lg,.iiil",1.i"",,Ti"il;
obick tv ;;;,; ;i," Ji#il;li::iŁff:: i'ilLi;"*:lkraju, a tnkzc n, ,],rr.,'rgr"u"*""r""itnoS"l 

cywilnej.

IlI. OCHBONA WODY, ŻYWNOŚC|, ZWIER,ZĄT,
PASZY I ROŚLIN

1" Dezaktywacja wody
Usuwanie substancji promien,iotwórczych z wody
przez filtirowanie lub koagulację, czy,li strąca,nie osirdrr,
i ponowne filtrorvanje.

2. Dezaktywacja żywności i paszy
Usuwanie substancji promieniotrvórczych z żywności
i paszy. Przeprowadza się ją, zależnie od rodzaju opa-
kowania i warstw zelvrrętrznych, np, pTzez mycie
i czyszczente (beczki, skrzynie), zmianę opakowair,
obmywanie wodą (mięso, ryby), usuwanie warstwy
zewnętrznej (masło, smalec, słoma, siano) albo obie-
ranie i płukanie (ziemniaki, buraki itp,). Materiały
dezaktywacyjne oraz skażoną ziemię i odpady staran-
nie zakopuje się.

3. Dopuszczalne normy skażenia prornieniotwórczego
zwietząt, żywności i wody

A. Różnych powierzchni

Dopttszczalne skażeIrio

Roc1zaj porvicrzcllni w lnln
rozp/tnin. cm2

mR/h

Powietzchnia ciała zwierzęcia
Zewnętrzne powierzchnie opakowania
z żywnością

))

0,01

30,0

0,2
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Rodzaj porvir:rzchni

Wewnętrzne powierzchnie piekarni, sto-
łówki i magazynu żywnościowego
Naczynia kuchenne

B. Dziennej racji żywncściorł,ej

1)roInieniowuniem jonizującym, skażeiriern BSI, zaka-

zcniem biologicznj'i,", 
"i"kZ" na organizowaniu wy-

i.rv*""t" i p*omiarze skażeń,

6. Opakowania ochronne żywności __ ,

C)pakowania,^b " 
;;;; 

";;: 
ące Sro ai, l żywnoś ciorł,6, pr zed

-t'ńni"mi i zakażeniami,

7. Połrrieszc zenia zahezlrieczające. zwi_l1eta płzed BMB

Spccjalnic p"ygoio*une pomicsz""nia (schrony),lub

rrizczeinionc b"J;;,Ęi'-;"'rł,entarskic, zabezpiccza,lącc

zw\erzęta p"",l 'Ji;;"i;;i l zakażeniarni, osłonięte

nrateriałami r*"iT#;j;ir*r.11, .Ńanie 
promienio_

wa n ia, otn ; Z a j ącynłi 
- 
ł łg,ÓZ",nió l oż,alowe, uzupełn ion e

instal acjami i ;,ą;,;;?^-i ar" 
^,^nt,ezpieczenia paszy,

wody i po*i"t""-J,u, po"*otujące na okresowe utrzy,

manie w nich ,;;;;;;"i ÓÓt""uy korzystania ze

ńta"ł zewnętrznych,

8. Punkt zabiegów weterynaryjnych ,

Plac wypos"'"^;' ;';; "ąi i u"ąazenia umożli,wiaiące

zabiegi ou"t",y,i",}j#';;; udzietanie pierwszej po-

mocy rł,eterynary;ne],

9. Weterynaryjne zabiegi

ZesPół ""V"',oSli"*i,r,onywanych,_w 
celu usunięcia

z powierzch*i #ł,'i'r,i"""'iy""Tl:ł oczu, 11osa i jamy

gębowej "*i",",ii"",bstancji 
p,romieniotwórczych oraz

znjszczeni,a l";''",";;;i,^-S,oikO* trujących i biolo-

gicznych,

tO. Zahezpieczenie inwentarza żyrvego

Ze spól p"" a,i ę *,l;;' u';Ó 
j ; " "v_ł,, 1, 

tO'. v c h z l d a n ic m,

ies1" calkowit" rJr,= "7qS,lo*, 
rł,yeiirninowanic uiern-

n vch sku tlió." l, ili.gi"r]"],.*l-, * 1, *nl u n Y ch ł:c z Pośl'cdlri o

Dopuszcza)rre skażelric

Śkażenie w mi]<roculie
przypadające na rację żywrościową

Czas po wybilchrr jąllrorvym

Do 24 godzin
Do miesiąca
Od miesiąca do roku
Powyżej roku

C. Wody

Przeznaczerrie wody

do picia
do potrzeb technicznych

6

J
0,5
0,1

W curie w mll/lr

9.10-6
9.10 5

o,4
4.a

o,9
9,0

4. Ewakuacjarveteryrraryjna
Usuwanie z terenu działań wojennych rannych, cho-
rycli i porażonych zwierząt lub zwierząt wysokorł,ar-
tościowych z rejonów uznanych za zagtozone clo rejo-
nórv względnie bezpiecznych.

5. Ochrona wody, żywności i paszy
Zespół czynności mającycir na celrr wyelimirrowanie
ltrb zmniejszenie skażenia środkami trującymi, sub-
stancjami prornieniotwórczymi bądż zaka,żenia biolo-
gicznego. Poiega rra przygotowaniu rri<ryć i osłon przetl

2"l

1,1

o005

tv nr]tt
rozp/nrirr, cn: mR/lL

45,0
0,1
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fi:,;;","*ego 

rażcnia Do głów_

_ ;,::l*:xT..;;;il:1|, 
w odpowiednio 
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wa _

- i,::if:łx;- tx*..- #J##ĘfŚ: Ti#",,, rł
"ui; #fffilf"{* TB8y-,;ffń-"

' ::?E'::Ł;',i,"X,I;'lnH::1: :":::ys łowego
kowa ny 

"iuruoa"i,i ;#r";".#j" czYn nośc i u waru n -

;,i:XlH' l.!; 
"i 
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" 
;;;* i ;;;'* ma te ri a I o wych
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" 

n n o 
j ;; ;,; ;:-,i 

" i':i,?.;;ir'",",1il 
.

2. Najrviększa pracując a zmianaNajwiększy lr",,"^l,i* ;;ffi pracowników zatrudnio_ny,ch w zakłac]zte pracy na jednej zmianie,
3. Ochrorra rlólrr kultury

Ewakuowan'". . 
,:1o.,t zaliczc:ttych tlrl kategorii, dóbr*':H;,ri::1i;."]::n.1 ..i,; i'""' ; "r*iu,,.,o,, ie ich

.rri"r.'i*rr,'"i' [r|łl,'tosowanych pon,
cicla jest,,,u irr-',.,,j|":Y"u""'n] *ołJtnlcszczeniach 

lub
ej prawdo|"}"T;: naPad nieprzyja*

*. 
3:lT^ll^ 

produktów finalnyclloliraqowanie ich
ncm zak]adu orr.I 

bczpiccznc.j odIcgJości Poza tcro_
na binzącl,*,i"".ilTY*'9wcgo lub rozj:

bior ców i.l, ;;; ;:;::;:,',,'^l r",ó;
5. Ochrorra surowcóvy

].rT,"lu _3 sposoby ochrony:l. Sk]adowanie ÓoSre.lnie'(poro tcrenem zakładu). Po-
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lega na clorvo.żen.iu surowcóvśrednie, skaa -x,l*::|"*'u'Y 
na składowiska n,,-2. częścjow:u:_o 1,o_,_",;;;;;":I 
na, składowiska pu

3 I *il ;;;: 
" 
J"fi'S: y;:* 

" 

( ;"#;;i:' " 
j P r o d u k c j i ;

żonej oónroni. hF.,^^:__,_ Pojegające na wzmo-
Przed skaz e" r. * l l ",*s'.i ili'jrT"",1i 

" 

zatrezpi e czen i u

6. Ochrorra środkóu, produkcjiDotyczy w

m{t"x,,a *:, "J#;;;i ;::T1T 
j,,,T;;ffff]

7. Ęezerrł,owe ił
D.ublu jące (*i:i:i.#.T1*:i_": r.=rrayslowych
n ia jące 

. n i up.ro..*u"r,,, "'uir 
r'""#Je 

t urzą dzcni a zł perł,-
gazowej. cieplnej, 1uooy itp.* 

"' "nergii e]ektryczne.i,

8. Uodporrrienie 
]

Wykonanie . 
j#r:Y:-"11rrukevjłrvch

.-.- w stopn.u 'udt^owych \Ą'Zmocnień i zabezpieczenie

"h ^;"r, "-!."1,1,1 
|.|Y" ":o'Ym 

ołh rc
*.,p oł.,uu,,, y-.# *Jj nr ;x ;'fi -ii ","."T:,11*, 

jil
9. Uodpornienie u

Inżynieryin u rIl^d":fr 
Przemyslowych

.l]"ou, tat;cn ff::?i:::"i Ł^Tii::ych punktó w za_
Pov,rnie 

"r""p",.i. ;;;, ##:1i,:.l" 1:]e'ktrYczne, pon'-

;":-*:?:";[.l jl;"iji";.;#i;l'"."iil'"jff ^"1ł"ffi
10. Wtórne skrłtki łrapadłł

lYastępstrva nanl_ .ł"ł""l" ;ffix:il#"]::|,:."-.*" Do nieh z,aliczatnv:
roś l i n to].-s v,,, n'" i s." l 

ł'; *i" iill; i:,l?"il' :ffidująrymi się w zakład*Oo."i, 
oodczas produkc.ji,w czasie magazynow;*" i;;.i"łrr.po.tu, v/ prży*
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padku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji, zbior-ników itp,;

- z,akażenie środkami. biologicznymi powodującymi
chorobv lub epiclemie wśró]d luózi i Ź*ierrąii "

- pozaly lub dodatkowe zniszczenia, spowodowanełatwo painvmi (wybuchowymi) materiałami znaj-dującymi się w zakłaclacrr praóy;
- za]anie w r,vyniku zniszczeiia zapór wodnvch.

ll. Zaloezpieczenie przed wtórrrymi skutkami napaduorganizuje się następujące formy zabezpieczenia:-- rozśrodkowanie zapasów toksycznych do rejonówzamiejskich;

- zabezpieczenie,środków toksycznych na rniejscu ichprzechowywanra;
-_ powiadamianie ludności zamieszkałej w określonychstrefach o zagrożeniu. toksycznymi środkam i p;r-;-mysłowymi, pożarami itp,;

- ewakuacja (w trybie przyspieszonym) ludnośc i z te-jonów zagrożonych,



v. O&GANY I SrŁY $C
Do PROWAI}ZENIA PRAC ,,ĄTaWN CZYCE{

I AWAIłYJNO-tsEMONTCIWYC}i

|. Blaza magazylrowo-sprzętowa
Tworzonó na okres ,,W-,, (na bazie istniejących poza

dużymi aglomeracjami przecisiębiorstw, |}:t"*",,^ryL:
g""yrO* ltp.) jua.,o,tki orgarrizacyjne, które prze;mą

frrnkcje baz zaopatrylvania sił OC w_.sprzęt oraz lud-

nościzrozŚrorlkowanychmiastwśrodkiochrony,żyr,v-
ność itp.

2. Bazatechniczna
Różne przedsiębiorstwa i pl,acówki obsługłlrvo-remon-

towe (obsługi rolnict,iva, b,Jdowl,ane, transportowe itp,)

zlokalizowanepozadużymiaglomeracjamiiprzystcl'-
sowane na okres ,,W" d; obsługi tec}inicznej jeclnostek

(pododdziałów) ratowniczych w zakresie napra\^iy

"pr"ęt" 

technicznego a:az zaopat,rywania vr m,ateri,ały

pędne i smary.

3. tstrdowle kierowania
Schrony lub zastępcze bLrclowle 9"h{?1"u, c,Cpowiednio

prrygoio*"nc i wyposa-żone -w :,:9ki łacz.noSci llz.:.;
,nicrorr na stanoiviska (punkty) kierov"a;ria organa,ml

i siłami OC.

4.CentralnyośrcldekSzkoleniaKadrOlrronyCywilnej
ośroclek szkolenia kierorł,niczej karj,ry obrony cywilnej
szczeb7a centralnego, r,vojervódzkiego i powiatowego,

' ą:;Ę]i.,1":1'§fr:ffi#ntlr' ":::il:!;:j i",1!Ęskonalenie umlcJęIIlu u, ji*]_i^r".ia_ rv ktorym zespot
OC w zakrcsie zespołow^e9:, O:]":*?,Jtrt,l.turzc or'ln
ćrviczący stanowi rcdnotlLY w or'-" 

,ry czym każdY
rlowodzenia siłami obrony cyrvilnej, p

;"i;;;;;;,h pclni inną funkcjq,

{i. Ćwiczeni-:|]i:li,Jńvcznego, w czasie którego roz_

Rodzaj ćwiczenra

ffi,; .i* i,,u"^illii,łni*:ruXl:t;*&X,t;:;:

*XTiil;lj; ;'J;;il;fi 
, 

"r," 
: i, 

" 
t"*n icze j

'' !J'#"; 
.i$:ffi 

: j ro zp orv sze ch 
::: :,;H;T :;:1" 5il

iorm szkojenia praktycznego kadry-;;;;i;.'ć*i.".-
#,)o*, =,oacni 

wy3}*li^,}.j:iJi"'-l,i ; planach
nia grupow" *Tori"'.ir:;;"h ]ub w tct,crric, nu Poo-
(nrapach), stcłac
;;;;il założenia taktycznego,

8" Ćwiczeni" I:*:'Hotycznego, na któr,e slrłada sie sz9^

Rodzaj Ćwiczenra Tal(Ly!_Zr^tLb"li-."r"robicnie w czasle
i"?,J;;;;r:g,""ff iffi ,;."iT-iii.i'?I,ontowprogl,a-
iednorazowego pr

'#ffi "';"i 
;c%na ewl czącyct,,

, fil;;;"*lX l""X'}J; :;!3#,T,i,,r:;l;]ii",,",1llJ*',:
iest umowne roztnicszczcnic, cwl;zl;ij*","o,,,*., oc,
ii;;#;i;, *,tuUo* i clcmcntów slł rl
Cwiczenia t" *os; Uyt or'g,ni,,owine iako jcdnostrolr-

ne ] ub w i e l o s tronlr ;' ;";;?; "", :1,1. 
*_: ll:.rj*:.il::;

ili..*, nez SroatOw lączności lub z,c

ności.

3 - Terminy sto owane
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I0. Ć_wiczenie pokazowe

l{:toda mająca na celu zademonstrwzorowo wyko.
wl a ści we j o.u" |..{*u.:{"r, "y-"""l"i' 

? 
wan ie sz ko] onynr

szkolcniowy"ń."'""''i;ilJ;il".:'"#:-"".1#,:Ti;;

ll. ćwiczełrie szkieletowe
Rodzaj ćwiczcnia dowódczo-sztabov
|1T:g" w tercnre, z udzialęm.r"fóo"g?, Przepr()wa-
Ł,ów (bez jednostek ;;;:::'_']i szelow oC i jch szta-
rowania 

"k"lą .,'"k 
oC) - zakrcsie ,łto*ni",ą J;fii: ili3:XT]'' u'"-

12. Ćwicz.enie zgrywającc
jvleto,da szkoleni;

;#ifi ;'ffiŁi,,::l {:liiT ",:-;;;,T f TŁ#l1?;
ztiwia z gr a;;J "::::]' P.od l eglyrni j ed n os tka m i,-'i'fr;:
*. p J ia,iii#i ; #: : ::" i.,:; # } _: : 1; ii',Tit"l fi;

13. Formacje terenowe
Cywilne jednostk
Pewnienia oah"o.r" 

organizacyjnc, prze
kalnych oraz dov 

luJnos"i s#i;, "*ś,.iT*;i ii"::_
bticznej 

""-"r"il.Tn1ol.u 
urząd,zeń użytcczności pu_

ł::f kry:il.H"łTi}{ ć:,"i" jłl *mln:::
y.Tfr:ii J;;; "}l?" ;ii:,;;:,;ifi :T".TJ; 

":i* :::
14. F'ormacjezakładowe

Cywilne jedncls1
ochrony r"t ł"ao.li _organizacyjne ],

l *, H ffi .:,^Ę?,. Ęl''Ł#;,,Ę;Ł,j##grupy,ń*b;;;;,Ęt*:*r"'iffi 
::1""", 

zakłaaowe
Cy samoobrony.

l5. Jednostki ratownicze
Zespoły sił i środków o okreś]onej etatem strukturzeorganizacyjnej i przeznaczeniu wynikający; r-;;;;"-widywanych potrzeb i charaktelu ńna jitie; ie jednostki się tworzy. 

azy @rggtlj2alcyjnej,

l6. Kierunek ładiowy
organizacja łączności_między dwoma koresponclentamiza pomocą radiotelefonów lub radiostacji ń;;il:nych dla każdego z nich i p""".r:i"vch na ustalonyc}rtylko dla nich danych .uai*v.rr.-'

17. Łączność kierowania (dowodzenia)
Łączność organizowana za pomocą różnych środkóww celu przekazvwa:,nla rozkaŻói- i-łn rąareń do szefólł
:9:"lł, cywilną, 

=rt"lrO* poal;;ii oddziałów i pod-oddziałów oraz otrzymy*rni" 
"J'rri"ll ."urdunków i spra-wozdań. Organizowana jest 

"" *.ry=iłich szczeblach wsposób zapewniający dowodzeniu ;i;"" """;;i;;";.
l8. Łączność przewodowa

Łączność organizowana za pomocą środków przewo-dowych, zapewniająca 
- w zależności od wykorzy-stywanych urzadzeń li"io*y"n .ir"]r;rry"n -. jedno-lub wielokanałową wymianę informacl'i telekopiowyclrmiędzy szefami oPlo"v .v*ir""l, 

-."il'bami, 
oddziałamiod szczebla pododdziaiu łriyZ'.' -'""

I9. Łączność radioliniowa
Łączność organizowana za pomocą stacji radiolinio-wych umoźliwiających *i"i"k";;;";
telefoniczną, tuiug"irl.",,ą l,rn 1ur;;I;},"ir*#?ffiinformacji między :::{",-i or.o.rf 

"}*ilnej i sztabamiodpowiednich szczebli kierowanial "34
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20. Łączność radiowa
Łączność organizorvana ua pomocą utząd,zeń radio-wych, pracujących według ołr"sio"ycr, zasad i w okre*śionYm systemi-^,, u."oZlńiuląó łyrni..rę infołmacjimiędzy szefami obrony 

"yrull"ń;] .rtułr"*i, odclziałamii słuźbami. Zależnie 
""a 

."vt"".:i, t-ożliwości i potrzebłączność radior
kach iub ; ;iJ.l"il"i:JJ#;:"nizowana na ]<ierun-

2|. ł ączność sygnalizacyjna
Sposób przelrazywania krótkich komend, tc:zkazóvłi nre]<]unków, wzajemne go ,iŻ|ornarvania się, wska-zyvlanie ]<ierunkóu,. zaain, *iu;*"-|oUytu, alarrror,va-nie i powiadamianie 

"n 
po-o"ą S.JatOw sygnalizacjioptycznej i aktrstycznej.

22. Łącznaść środkan:i ruchomymi
Pl*:P przekazywania dokumentów na każdym szcze-biu kierowania (clclwoa"uriu), 

-*" 
wszystkich rodza-jach działań obrony cywiinej, między szefami obronycvwiłnej, sztabami i odaziałam i, i;;; użyciu łączrrikówPieszYch ltilr wyposażon3lgh * s.'oJdi lokomocji.

23. Magazyn OC
Pomieszczenia. przeznaczone do składowania i clystry-bucji sprzętu specjalistv.r"ngo i'^#i.'.o*ngo oC.

24. Organy OC
powołani uchwa]
1B.05.i973 , * -*-::-,:':(^' 

Rady Ministrów z dnia
obrony **,,"":luffi "fi;:#inf "'ń,:'"i",Ę:
czonego z woierł,ództr,va, powiatu, miasta, a"i..rrri"]l,grtiiny i zqkłaclu
którymi są: Pracy or9z ic}r or"gan*J wykonawc,ó,

- Szefa obrony Cywilnej Kraju -- Inspektorat obro-ny Cywilnej;

* szefa obrony cywilnej województ,"va (miasta wyłą-
czonego z wcsjewództ-r,la) - "wo.jevlódzki sztab ,,voj-
skowy (szt;rb rvojskowy m, st" trVarszawy);

- szefa obrony cywiinej powiattr, miasta, dzielnicy --pol,,viatowy (miejsl<i, <izieinicow5l; szta'b wojskowy;
-_- szefa obrony cywilnej gminv - terenowa komend,a

samoohrony ]ulr ]romendant terenowego oddziału
samoobrony;

- szefa obrony cyrvilne:j zakłaclu -- zakładowa ko*
menda samoobrony iub komendant zakładowego
oddziału (grupy) samoobrony albo osoba wyznaczo-
na ptzez szefa OC zakładrr pracy.

25. Pododdziały słtlźb forrnacji samoolrrony
Podstawowe jed_nostki organizacyjne, z których two-rzy się służby terenowych i zakładoulych formacji
samoobrony. Jednostkami organizacyjnynri służb są
następttjące pododdziały: sekcje, drużyny, plutony
i lrompanie.

26. Pomocniczy punkt dowodzenia
Uzupełnienie stanor,viska dorłlorlzenia (kierowania), rrp,
na głównym szlaku przeiTlarszu jednostek OC, na oł-
cinku pracy w sektorze rejonlr porażonia itp.

27. Posterunek kontroli dozymetrycznej
Organizowany w prłnktirch żywienia, punlrtach zabie-
gów sanitarnych oraz punktach odkaźania odzieży
i transportu. Jego zadaniem jest badanie skażeń i stop-
nia dezaktyrvacji,

28. Posterunek obserlvacji skaźeń
Posterunek wvdzielony z formacji samoobrony,
ptzeznaezony do wykryrvania skażeń promieniotwór-
czych i, chemicznych na \,yyznaczonym terenie. Dane
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pl'zekazuje łącznością przewodową do oAs szczeblapowiatowego.

29. Posterunek ot
Pos terunek r:ilffi ffi T:'iliil",j]xljn *rouchówjądrowych, określania r"i;j.";'i'siły wybuchu. Dlajednego por.viatu organizuje'.i* Ln posterunki.

"' :"Tr'rX';'r*Y 
oŚ r o d ek s zk o l en i o w o - p r op a g a n d o wy o b r on y

Miejsce szkolenia niższej kadry dowódczej jednostekzmilitarvzowr"{+ typu".rŃii.)"g. i formacji sa-moobrony (dowódców pl"to;;;;';|)rZvn) oraz instruk-torów PS, w celu p.rvgot.*r"i" r"n do prowadzeniaszkolenia i kierowani" ari"ł""inti poaległych sił ra-towniczych w ramach OC.

3l. Punkt dowodzenia (gminy * zakładu)
Miejsce na terenie gminy 

- ,at łaau w budowlachochronnych albo przystosówanych (odpowiectn io urzą-dzone), skąrl kieruie .ię ariui""^ilil bC
32. Purrkt obserwacji formacji samoobrony

Miejsce pracv posterunku obserwacyjnego wydzielo-nego z formacii.samoobrony, ktJ."go zadanienl jestwykrywanie lotnictwa. 
"i"p"rv:".i"iu or^, wybuchór,vna wyznaczonym terenie.

33. Punkt odkażania od,zieży
Specjalnie wykonane lub dostosowane i odpowiedniowyposażone pomieszczenia do oJkaZinia, dezaktywacjilub dezynfekcji odzieży i ri;;;';;edmiotów wyko-nanych z tkanin,"gumy, skóry itp. Órganizuje się gona bazie pralni i farbiaini l"t * i"iunkach polowychz wykorzvstaniem sprzętu r"rtęp""ug.o.

Do

34. Punkt odkażania transportu
Odpowiednio przygotor,vany obiekt zaplecza sarnocho-
dowego, kole,jowego iub plac do przeprowadzania cał-
kowitych zatriegów specjalnych transportu i sprzętu.

35. Funkt opieki społecznej
Miejsce pracy słu^żby opieki społecznej oddziału samo*
obrony. Praca punktu wiąże się z całokształtem opieki
i pomocy społecznej organizowanej w systerriie admi-
nistracyjnym PF,L.

36. Punkt przeprawowy
Wyłrrane nriejsce na przeszkodzie wodnej, w którym
organizuje się przeprawę (w bród, po lodzie, po moś-
cle, środkami pływającymi etat,owymi i podręcznym,i)
ludności, sprzętu, materiałów, sił ratowniczych itp.

37. Funkt wydobywania i oczyszczania wody
Ujęcie wód wgłębnych (studnie wiercone, kopane) lub
powierzchnliowych o,r,az urządzenia do czerpania, a w
lłoiniecznych przypadkach do oczyszczania i uzdatniania
Mlo,dy do ce]ów konsumpcyjnych, technicznych i gospo-
darczych.

38. Funkt załliegów sanitarnych
Odpowiednio przystosowane pornieszczenia wraz z wy-
posazeniem (posiadające co najmniej 5 sitek natrysko-
wych), przewidziane do przeprowadzania całkowitych
zabiegów sanitarnych.

39. Punkt żywienia zbiorowego
Zakłady żywienia zbiorowego, stołówki zakładowe,
Szkołne, p,rzedszkolne ,itp., w których można przvgoto_
wywać gorące posiłki dla ,członlków forrma,cji samoołoro-
ny i luLdności.

33



ł0. 8ejon porażenia brorria jądrowaTeren ze zr,*i, nu Jv,,].'"?i "i';fi;;:,;i,:'t .] 
ucl źmi i z wie rzęt a -

1ia |ro_ni jądrowej ,ió;;;;ktore wskutek działa-
rzeniu lub uszkodzeniu. zeniu, zapalcniu, zbu-

{I. Rejon poraźelria (kombinowanv)
Teren wraz
rzętami, 6161."_,'""j9ującymi się l

raźeniu, 
"n;.{lk"Tj 

i""."rijr""'i"'a nim IudŹmi. zwie-

łaniu pożaro].1"1uoi", ,b;;;;il;'"mi, które ulegl,y po-

masowego .- 
o'u'_,k,z""l"',i r uszkodzeniu, dzia-

Rozmiary ." ]::1 
i" l, b 

- 
kl;;;";r:f ' :;5o;';,,Ł ł;T ]

nich stref .r.'_o"11* 
Porazenia, wlelk_ość o""]rr.ru.ij"i,

tvcrr s"Jtirnlze-_n,, 
za,7eżne są od r

oraz charakru|,,'i^lu,'", ;r;r-;'odzaju i mocy uży-
ru terenu i ,;;;il; meteorologicznycll

42. Rejon skażonl
obszar, k to.rrY_ !'?k"ż9ny )
t*ó;;;;i.";i,.,'^::" ł. skaźony,subsl

mikroorgan irJ:]Y,',', 
s,oa k,io i' Iij 

ancj ami promielr io _

'"ńi .lr"".i.T#;r}i:l-i lub zakażony

43. Ruchoma ekinl
O";;; ;-; r"a_ 

łr aP ra.wc zo -k ons er wa cy jna
prawczego, o""11l_u"u 

wojewódzk,
ik";".T;#'".'#"ix;,;:"if,i",+:::#:.1,1'"""i:i.:i;
wyposażona w l

44. Siećradiowa 

s'óatil;ko;;;;;:"""co użytkowników,

ffiffi*"fi::9jl kilkoma ftrzema i więcej) kores_

111i".,""ii-r;;fiX?;,ff ;";"ff fi :H"."ai"t"*ńo#iTl,cych na wspóln

.,. ;;;;-;';;;;:*:] 
T#;T}"; nich, praeują-

Ogólnie dostępny, .łu"ą.y"ao udzieiania pierwszej po-
40

-o.{ . 
medYcznej:, nOsze, tcirJ:v sanitarne, apteczki,opaski r"rciskowe itp.

46. Stały purrkt pomocy lekarskiej
Budowla ochronna typu schrónowego odpowiadającaw zmniejszonym zakresie układowi tunt<clonnmÓ*ui wyposażeniu szpitaia. Można w nim wykonywać za-biegi chirurgiczne w warunkach wolennyń. Stałypunkt pomocy lekarskiej powinien posiadać niezależnezapasowe źródło energii elektrycznej oraz wody z wła-snego ujęcia.

47. Stanowisko kierowania (dowodzenia)
Miejsce odpowiednio 

.przygotowanÓ, skąd kieruje się(dowodzi) o,rganami i silami OC. Stanowisko kierowaniaprzygotowuje się na szczeblu szefa OC *oj"*OJri*,i miasta p,odzielonego na dzielnice, stanowiska clowo-dzenia_mogą być organiz,owane w miastach, dzielnicachi powiatach oraz zgrupowaniach jednostek ratowni-czych,

48. Sygnatizator promieniowania
P_rzy.rząd służący do sygnalizowania określonej mocydawki promieniowania jonizującego.

49. Szkolenie doskonalące formacji samoobrony
Szkolenie nrające na celu ugiuntowanie i pogłębienie
r,viadomo,ści nabytych w toku szkolenia pod.ti*o-.g,;i specjalistycznego, wyrobienie praktycznych umiejęt-ności i nawyków w wykonywu.riu ot."Stor.y.t 

""y.-ności, jak również doskonalenie i zgrywanie całościoddziałów oraz pododdziałów różnyclt specjalrrości.
50. Szkolenie podstawowe formacji samoolrrony

szkolenie mające urzygotować człclnków sił ratowni-szych OC do indywidualnej samoobrony przecl śr,odka-mi rażenia oraz uodpornić ich na różrre lclrmv w.rogie-go oddziaływania psychologiczrrcgo.

4I



wyspecjalizowal

;#fl;fj;,Tf,t"T}lid';;ŁJ;:rłowych i cywii-

ny c h z o"r"uoro,',,l3.9"*J, i"'"oi;jji': insPirowania,

oecyzji i rrrrąąY.i"niem.ou,oni iri;:"'-'ięć związa,-
zeń szefa ;;;J";';jffiiJr'o'o*n'u oo

'r. |#9:O lączności dublującejurządzenie Lub zp"r"L"ru;"- ;,; #:ł' urządzen, za
wsieci.,i"r"l"zr,1l"a"*"s jl"";"",1r,i"T,""Xu""tŁ*if;

; }",.."''',i.-fl;;..Hifr'L.j#"**,Y*j:;
54. Środek łączności

Jest to j.oTJł"' zasadnicze-i

rego odbyw" .rl"l|u'dziej dostępny
(rozkazów, ,^rrł^_Y!^',""" *.r!iil'"' 

za Pomocą któ-

wania, ao."oo.u.91u,i, *ura"*ji"i'ij koresPondencii

55. rodek łączności 

ria i wspoij,,]i#,,* zal<rcsie kiero-

środek i;-"l;i;.'"s tęPczej

tazie przerw * !{^]:9. 
ruchomY wykorzystywanv 

v./jącej. " rączności zasadniczói ,ru ]Ju'irtl,,l
s6. rodkiaudiowizuąlne

vvzrokowo-słuchowe 
pomoce szkoleniowe.

57. Tabela wyposaźenia OS

;::1 i,iff "i:;'",ar",,lość sprzętu
sklad oddziało* ]^1_ojldv"",y"[",.'.H 

dla sekcji, słuzb,

'u*ool"orr|." 
-'l 1/')UU wcirodzących w
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"',T;,':;,': il""fill",j:-e forrnacji samoobłony
macJr samoon"o".l', |uIu Przygotowa
styeznych * .ra _9o 

,vł#v',i,"""rr]jnle członków for-

52. sztab oc 
*"',r' po""",#ń;i XlH specjatl_

58. Treningi
Jedna z zasadniczych metod szkolenia praktycznegokadry dowódczej i'.t"rO* 

"JJo;";;" 
sił ratowniczvchoC. Mają na celu *yr;;;;;;lll""uu- oraz doskona-Ienie umiejęt"oSoi *vkorrir""rT)"OrO na okreś]o,nvmsth n o wisku f u n k cyj n"ynr ; 

";;;; #; J'.ii;.;^b?'""n*
59. Warsztat naprawczy sprzętu OC

Xrr:ŁJ]f,::_' indywiduainyr:}r 
.śroclków clchrony

i l"s;fi,;"iir,,Ti;.il'j-::,;il:l ;,,;.;:, ";;.;i
60. _TVęzeł łączności

zespół środków ląc.zności r.ozwiniętych w określonvmrejonie dla zanewniu"in ią.rnoj"i?r"oo* obronv cv-wilnej, oddziaiom, 
.pododdziałorrr iun ,łurno*, iVrogąbyć węzły łącznojci' ńb.";T;""jl.,".rru.

6l. Wojewótlzki ośrodek szkolenia obrony cywilnejMiejsce szkolenia__składu 
. 
o.ono*"*o organów OCszczeb7a powiatołvego, gminnego i zakładowego orazdowódców i zastępców j,"wó;;;r; jeanostek zmilitarv-zowanych typu ra town iczcgo, ł",ł,""łl"i;;:'',..;.";i-stępców i szefów służb for-ma.:l".r"-""b.ony w celuprzygotorł,ania ich do. wykonywn.ri".r"aun obłony cy-

Jiij]i], 
w tYm oo szłolenia';";;i;";" oc sił podle_

62. Zabiegisanitarne
Zespół czynności wykonywanych lv celu usunięcia zpowierzchni ciała l"a"kiugo,'' iłun Sr,rro*y"i, oczLr,nosa i ust sulrstancji 

.p.o?iurii'oĘ orcry"h, a także';łT;:ł* lub usunięcr" s."Jtj#'tiują"y.r, i bioio-
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63. Zabiegispecjalne
Czynności przeprowadzane w celu ochrony ludzii zwierząt przed porażeniem w wyniku skażóń i za-kaźeń sprzętu, urządzei ochronnyń, terenu, środkówochrony oraz żywności, paszy i woa}. Obejmują odka-żanie, dezaktywację i d"zyniekcje. Mogą to bya zabie-gi specjalne częściowe lub całkowite.

64. Zajęciapraktyczne
Podstawowa metoda szkolenia formacji samoobronyw zakresie opanowania urrriejętności posługiwania siĘsprzętem oraz w;rkonywania prac ratowniczych.



 


