
ZARZĄDZENIE NR 23/2015
STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania 
na terenie powiatu rawskiego

Na podstawie art. 138 ust. 1, 2, 3  i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.827 j.t), § 3 pkt. 6 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. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), § 4 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej 
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z 
uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej, 
Zarządzenie Nr 421/2014 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w 
sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na 
terenie województwa łódzkiego zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania Powiatowego 
Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, zwanego dalej POADA.

2. Ramową organizację wewnętrzną POADA określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. POADA podlega bezpośrednio i podporządkowuje się operacyjnie Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu – 
Staroście Rawskiemu, który w porozumieniu z Komendantem POADA wyznacza rejon formowania Sekcji, o 
której mowa w § 3.

4. Decyzję o uruchomieniu i rozwinięciu oraz podjęciu działań interwencyjnych POADA podejmuje Szef 
Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Rawski w porozumieniu lub na wniosek Komendanta POADA.

5. Nadzór nad formowaniem elementów organizacyjnych POADA pełni Komendant POADA.

6. Za sformowanie Sekcji, o których mowa w § 3 odpowiadają Komendanci Sekcji.

7. Rejonem odpowiedzialności jest obszar powiatu rawskiego. W razie konieczności elementy organizacyjne 
POADA mogą być skierowane do prowadzenia akcji poza terenem swego działania. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Województwa, Szef Obrony Cywilnej Powiatu,

§ 2. POADA jest formacją OC utworzoną na potrzeby Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania 
(SWA) przeznaczoną do prowadzenia działań interwencyjnych polegających w szczególności na:

1) zbieraniu i opracowywaniu danych o skażeniach, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych 
nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska występujących na obszarze powiatu rawskiego oraz 
sąsiednich powiatów,

2) prowadzeniu nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania,

3) utrzymywaniu stałej łączności z wojewódzkim ośrodkiem analiz danych i alarmowania, gminnymi formacjami 
obrony cywilnej, powiatowym ośrodkiem analiz laboratoryjnych oraz jednostkami współdziałającymi,

4) prowadzeniu bieżącej analizy rzeczywistej i prognozowanej sytuacji skażeń (zagrożeń) powiatu,

5) opracowywanie wniosków i propozycji do wypracowywania decyzji przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

6) alarmowaniu i ostrzeganiu zagrożonej ludności na terenie całego powiatu,

7) przekazywaniu danych o zagrożeniach do jednostek nadrzędnych, współdziałających i podległych,

8) zbieraniu informacji meteorologicznych,

9) przekazywaniu jednostkom organizacyjnym SWA instrukcji i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 
dotyczących wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
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§ 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Szef Obrony Cywilnej Powiatu utworzył w ramach 
POADA:

1) Sekcję Analizy Zagrożeń,

2) Sekcję Łączności,

3) Sekcję Alarmowania i Naprawy Urządzeń Alarmowych.

§ 4. 1. Komendanta POADA wyznacza Szef Obrony Cywilnej Powiatu, poprzez nadanie przydziału 
organizacyjno-mobilizacyjnego.

2. Obsadę osobową POADA w uzgodnieniu z Komendantem POADA powołuje poprzez nadanie przydziałów 
organizacyjno-mobilizacyjnych Szef Obrony Cywilnej Powiatu.

3. Obsadę, o której mowa w ust. 2 należy tworzyć wykorzystując w pierwszej kolejności kadrę Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego, kadry komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz 
służb, inspekcji i straży.

§ 5. Tabela norm przydziału minimalnego wyposażenia POADA, stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia, 
określona została w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów, 
w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie 
niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i 
podstawowych zadań formacji obrony cywilnej.

§ 6. 1. Komendant POADA przygotowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia Szefowi Obrony Cywilnej 
Powiatu dokumentację związaną z organizacją i osiąganiem gotowości do działania elementów organizacyjnych 
POADA.

2. Komendant Sekcji, o którym mowa odpowiednio w § 3 pkt. 1, 2 i 3 przygotowuje oraz przedstawia do 
zatwierdzenia Komendantowi POADA dokumentację związaną z organizacją, rozwinięciem i osiąganiem 
gotowości do działania.

3. Komendant POADA przygotowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu 
tabelę norm przydziału sprzętu, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia, po otrzymaniu informacji 
w przedmiotowym zakresie od w/w Sekcji.

4. Plan działania POADA opracowuje i podpisuje Komendant POADA, a zatwierdza Szef Obrony Cywilnej 
Powiatu – Starosta Rawski.

5. Plan działania i tabelę norm przydziału sprzętu aktualizuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

6. Aktualność i realność planów sprawdza się w toku szkolenia, ćwiczeń i treningów OC.

7. Komendant POADA we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego tworzy zbiorczy 
program szkolenia obsady POADA i przedstawia go do zatwierdzenia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu.

8. Komendant POADA po osiągnięciu gotowości do działań nadzoruje stan wyszkolenia i stopień gotowości do 
działania obsady elementów organizacyjnych POADA na szczeblu powiatowym.

§ 7. 1. Rozwinięcie POADA następuje po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów 
nadzwyczajnych, a w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, 
awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie zanieczyszczeń i skażeń 
chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów 
sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie POADA oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.

2. POADA jest formacją obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości do działania, gdzie:

1) utrzymanie nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania następuje w czasie 4-6 godzin od 
przekazania sygnału o rozwinięciu,

2) pełną gotowość do działania osiąga w rejonie rozwinięcia przy ukompletowaniu składu w 90%, w czasie 12-16 
godzin od przekazania sygnału.

3. POADA osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonie formowania, wydanie sprzętu 
i wyposażenia członków formacji oraz osiągnięcia gotowości do wykonania wyznaczonych zadań.

Id: DBE93A68-47DC-4B23-BA86-A2175F95A7DF. Przyjęty Strona 2



4. POADA winna zostać zaopatrzona w sprzęt, materiały i wyposażenie OC zgodnie z tabelą norm przydziału, 
o której mowa w § 6 ust. 3.

5. Wyposażenie elementów organizacyjnych POADA szczebla powiatowego tworzy się zgodnie 
z normatywami określonymi przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, na bazie sprzętu materiałów i wyposażenia OC, 
w które zaopatrzy POADA Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Rawski – zgodnie z § 3 pkt. 14 
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.

§ 8. 1. Na potrzeby działania systemu SWA szczebla gminnego Szefowie Obrony Cywilnej Gmin w drodze 
odrębnych zarządzeń, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, przeznaczenie formacji oraz 
stan osobowy i organizację wewnętrzną – zdecydują o utworzeniu formacji OC wykonujących działania w zakresie 
monitoringu, wykrywania oraz alarmowania o skażeniach.

2. Za tworzenie, organizację, warunki przygotowania do realizacji zadań, sposób funkcjonowania 
i nieprzerwane działanie oraz uruchamianie i rozwijanie elementów organizacyjnych formacji OC, o których mowa 
w ust. 1 na szczeblu gminnym odpowiedzialni są w zakresie swych kompetencji i w obszarze swojego działania 
odpowiednio Szefowie Obrony Cywilnej Gmin.

3. Szefowie Obrony Cywilnej Gmin zobowiązani są składać Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu pisemne 
informacje o utworzeniu formacji OC, o których mowa w ust. 1.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Oddziału Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 24 listopada 2015 r.

Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania na terenie powiatu rawskiego.
L.p. Nazwa stanowiska Ilość stanowisk
I. Sekcja Analizy Zagrożeń:  

 Komendant 1

 Analityk – chemik/ fizyk 1

 Informatyk 1

 Rachmistrz-planszecista 1

II. Sekcja łączności:  

 Komendant 1

 Radiomechanik-radiotelefonista 1

 Informatyk 1

III. Sekcja Alarmowania i naprawy urządzeń alarmowych:  

 Komendant 1

 Radiomechanik 1

 Elektromonter 1

 Razem: 10
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 24 listopada 2015 r.

Z a t w i e r d z a m

/organ tworzący formację/

Tabela norm przydziału wyposażenia
POWIATOWY OŚRODEK ANALIZ DANYCH I ALARMOWANIA (POADA)

NAZWA 
SPRZĘTU

JEDNOSTKA 
MIARY

KOMENDANT SEKCJA 
ANALIZY 

ZAGROŻEŃ

SEKCJA 
ŁĄCZNOŚCI

SEKCJA 
ALARMOWANIA 

I NAPRAWY 
URZĄDZEŃ 

ALARMOWYCH

SEKCJA 
OCHRONY 
ROŚLIN I 

NASIENNICTWA

RAZEM 
NALEŻNOŚĆ

STAN 
FAKTYCZNY

UWAGI
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2015

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 24 listopada 2015 r.

POWIATOWY OŚRODEK ANALIZY DANYCH I ALARMOWANIA

Tabela norm przydziału minimalnego wyposażenia

Ilość 
Lp.

 
Wyposażenie

 
Jednostka Stała gotowość 

obronna
Gotowość obronna 

czasu kryzysu
Gotowość obronna 

czasu wojny
Sprzęt ochrony osobistej

1. Maska p/gaz z komorą foniczną Szt. (3Z) (6Z) (12Z)
2. Odzież ochronna lekka Szt. (3Z) (6Z) (12Z)
3. Indywidualny pakiet p/chemiczny Szt. (3Z) (6Z) (12Z)
4. Indywidualny pakiet do likwidacji 

skażeń
Szt. (3Z) (6Z) (12Z)

5. Dozymetr indywidualny Szt. (3Z) (6Z) (12Z)
6. Indywidualny pakiet medyczny Szt. (3Z) (6Z) (12Z)

Sprzęt i wyposażenie do wykrywania, pomiaru i likwidacji skażeń
1. Dozymetr Szt. (1Z) (3Z) (4Z)
2. Przyrząd do ładowania dozymetrów Kpl. (1Z) (3Z) (4Z)
3. Przyrząd chemicznego rozpoznania Kpl. (1Z) (1Z) (1Z)
4. Przyrząd rozpoznania 

promieniotwórczego - przenośny
Kpl. (1Z) (1Z) (1Z)

5. Automatyczna stacja pomiaru 
skażeń promieniowania

Kpl. (1Z) (1Z) (1Z)

6. Smart test (Bio-Agent Test) Szt. (1Z) (2Z) (2Z)
7. Papierki wskaźnikowe Kpl. (1Z) (1Z) (1Z)
8. Stacja meteo Szt. (1Z) (1Z) 0 (1Z)
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Sprzęt ogólnego przeznaczenia
1. Komputer przenośny Szt. 1 1  

2. Zestaw ratownictwa medycznego 
R1 wyposażony w defibrylator 
półautomatyczny

Szt. (1Z) (1Z) (1Z)

3. Odbiornik telewizyjny Kpl. 1 (1Z) 1
4. Odbiornik radiowy Kpl. 1 (1Z) 1
5. Odtwarzacz (magnetowid/DVD) Kpl. 1 (1Z) 1
6. Łopata Szt. (2Z) (2Z) (2Z)
7. Siekiera Szt. (2Z) (2Z) (2Z)
8. Łom Szt. (2Z) (2Z) (2Z)
9. Zestaw szablonów i przyborów 

kreślarskich
Kpl. (2Z) (2Z) (2Z)

10. Tablice, plansze, mapy Kpl. (2Z) (2Z) (2Z)
11. Kamizelka ze znakiem OC Szt. 5 (12Z) (2Z)

Sprzęt łączności
1. Radiotelefon stacjonarny w sieci 

wojewody
Kpl. 1 1 1

2. Radiotelefon przenośny Kpl. 2 2 (7Z) 2 (7Z)
3. Odbiornik KF Kpl. 1 (1Z) 2 (1Z) 2 (1Z)
4. Telefon stacjonarny Kpl. 1 1 1
5. Fax Kpl. 1 1 1
6. Telefon komórkowy Kpl. 1 1 1

(.z)grupa sprzętu zalecanego/nieobowiązkowego
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