
  Zarządzenie Nr 30/2009 
Starosty Rawskiego 

z dnia 30 października2009 roku 
 
 

w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania  

o zagroŜeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na 

terenie powiatu rawskiego 

 
 
 Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2004 r. Dz. U.  

Nr 241, poz. 2416; Nr 277, poz. 2742; z 2005 r. Nr 180, poz. 1496; z 2006 r. Nr 104, 

poz. 708 i 711; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 107, poz. 732; Nr 176, poz. 1242;  

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; Nr 180, poz. 1109; Nr 206, poz. 1288; Nr 208,  

poz. 1308; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 22, poz. 120; Nr 97, poz. 801),  

§ 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), art. 18 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590; z 2009 r.  

Nr 11, poz. 59; Nr 85, poz. 716; Nr 131, poz. 1076), Zarządzenia Nr 192/2009 

Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie organizacji wojewódzkiego 

systemu wczesnego ostrzegania o zagroŜeniach oraz wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego   

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zarządzenie określa organizację Systemu Wczesnego Ostrzegania  

o zagroŜeniach – SWO ( załącznik nr 1) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania – 

SWA ( załącznik nr 2)  na terenie  powiatu rawskiego. 

 

§ 2.1. W celu realizacji zadań w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz, 

prognozowania i informowania o zagroŜeniach chemicznych, biologicznych  

i promieniotwórczych tworzy się poprzez nadanie przydziału organizacyjno – 

mobilizacyjnego na funkcję Komendanta: 

1) Centrum Dyspozycyjne (CD), na bazie PCZK, zgodnie z zadaniami i strukturą 

organizacyjną przedstawioną w załączniku nr 3. 



2) DruŜynę Wykrywania ZagroŜeń (DWZ), zgodnie ze strukturą i zadaniami 

przedstawionymi w załączniku nr 4. 

3) Powiatowy Pluton Analiz Laboratoryjnych (PAL) poprzez nadanie 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu lub osobie przez niego wskazanej, 

przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego na funkcję Komendanta, a w jego 

składzie: 

- DruŜynę Pobierania Próbek (DPP) oraz DruŜynę Sanitarno-Epidemiologiczną 

(DSE), w ramach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 

- DruŜynę Higieny Weterynaryjnej (DHW), w uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii i w ramach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; 

- DruŜynę Ochrony Rośli (DOR), w porozumieniu z Delegaturą Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Skierniewicach. 

2. Do zasadniczych zadań realizowanych przez Powiatowy Pluton Analiz 

Laboratoryjnych (PAL) naleŜy: 

- prowadzenie analiz laboratoryjnych próbek komponentów środowiska, 

- organizowanie pobierania próbek materiałów skaŜonych na terenie powiatu 

przy pomocy DPP, DWZ, 

- przekazywanie do PCZK – Centrum Dyspozycyjnego informacji o wynikach 

analiz i rozkładzie skaŜeń, zakaŜeń w powiecie oraz propozycji do decyzji 

Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. 

3. Komendanci ogniw systemu wskazanych w pkt 1, 2 i 3 określają zadania, 

strukturę organizacyjną oraz składy osobowe podległych jednostek, a następnie 

wnioskują  o nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych. 

4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu SWA nadaje się 

elementom organizacyjny status formacji obrony cywilnej (FOC). Obsady osobowe 

tych formacji naleŜy reklamować od obowiązku czynnej słuŜby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

 

§ 3. 1. Szefowie Obrony Cywilnej Gmin tworzą poprzez nadanie przydziałów 

organizacyjno – mobilizacyjnych na funkcje Komendantów DruŜyny Wykrywania  

i Alarmowania (DWA), zgodnie ze strukturą i zadaniami przedstawionymi  

w Załączniku Nr 5. 



2. DruŜyny DWA mogą być tworzone równieŜ w zakładach pracy stosujących  

w procesie technologicznym i przechowujących niebezpieczne substancje 

chemiczne. 

3. Komendanci ogniw systemu wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 określają składy 

osobowe podległych ogniw, a następnie wnioskują o nadanie przydziałów 

organizacyjno – mobilizacyjnych. 

 

§ 4. Szefowie Obrony Cywilnej Gmin złoŜą Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu 

pisemną informację o gotowości elementów systemów do działania na swoich 

obszarach w terminie dwóch tygodni od dnia wejście w Ŝycie niniejszego 

zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 5 Starosty Rawskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu 

rawskiego.  

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 

 
STAROSTA 

(-) Józef Matysiak 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 30/2009 

Starosty Rawskiego 
z dnia 30.10. 2009 r. 

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  SWO ORAZ OBIEG INFORMACJI 

 

WOJEWODA ŁÓDZKI 

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (WCZK) 

 
 
 

 STAROSTA RAWSKI 

 

  

Elementy SWO 
sąsiadów 

 Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (PCZK) 

 Elementy powiatowe 

 
 

 WÓJT 

 

  

Elementy SWO 
sąsiadów 

 Gminne Punkty Kontaktowe (GPK)  
 

Elementy gminne 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 30/2009 

Starosty Rawskiego 
z dnia 30.10. 2009 r. 

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  SWA ORAZ OBIEG INFORMACJI 

 

WOJEWODA ŁÓDZKI 

(Szef OC Województwa) 

 Centrum Dyspozycyjne 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (WCZK) 
 
 
 

 STAROSTA RAWSKI 

(Szef OC Powiatu) 

  

Elementy SWO 
sąsiadów 

  Centrum Dyspozycyjne 
Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (PCZK) 

 Elementy powiatowe 

 
 

 WÓJT 

(Szef OC Gminy) 

  

Elementy SWO 
sąsiadów 

 Gminne Punkty Kontaktowe (GPK)  Elementy gminne 



 Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 30/2009 

Starosty Rawskiego 
z dnia 30.10.2009 r. 

 
CENTRUM DYSPOZYCYJNE – POWIATOWE CENTRUM ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 
 

KOMENDANT 

 
 

SEKCJA ANALIZY 
ZAGROśEŃ 

( 5 osób) 

 SEKCJA ŁĄCZNOŚCI 
I ALARMOWANIA 

(5 osób) 

 
Zadania Centrum Dyspozycyjnego – PCZK: 

- zbieranie i opracowywanie danych o skaŜeniach, zakaŜeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego raŜenia i innych 

nadzwyczajnych zagroŜeniach ludności i środowiska występujących na obszarze własnego oraz sąsiednich powiatów, 

- utrzymanie sprawnej łączności z jednostkami systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w terenie, jednostkami 

współdziałającymi, szefami OC gmin oraz WCZK, 

- prognozowanie i określanie rzeczywistej sytuacji zagroŜeń, 

- powiadamianie o zagroŜeniach oraz opracowywanie wniosków i propozycji dla szefa OC powiatu, 

- ostrzeganie i alarmowanie zagroŜonej ludności za pośrednictwem druŜyny wykrywania zagroŜeń (DWZ), 

- przekazywanie danych o zagroŜeniach do WCZK, sąsiednich powiatów i jednostek współdziałających. 

 
 
 



Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr 30/2009 

Starosty Rawskiego 
z dnia 30.10.2009 r. 

DRUśYNA WYKRYWANIA ZAGRO śEŃ 

(stan osobowy – 5 osób) 

 

KOMENDANT 

 

 

DRUśYNA WYKRYWANIA ZAGRO śEŃ 

 

ZADANIA DRUśYNY WYKRYWANIA ZAGRO śEŃ: 

- przygotowanie miejsca pracy posterunku wykrywania zagroŜeń, 

- wydzielanie patroli do rozpoznania skaŜeń, 

- prowadzenie obserwacji uderzeń promieniotwórczych i chemicznych oraz innych zagroŜeń, 

- prowadzenie obserwacji uderzeń bronią masowego raŜenia (BMR), 

- określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza, 

- przekazywanie danych o skaŜeniach, napromieniowaniu, uderzeniach BMR i innych nadzwyczajnych zagroŜeniach ludności 

szefowi OC powiatu. 

 



Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia Nr 30/2009 

Starosty Rawskiego 
z dnia 30.10.2009 r. 

DRUśYNA  WYKRYWANIA  I  ALARMOWANIA 

(DWA – stan osobowy 15- 20 osób) 

 

KOMENDANT 

 

Sekcja obserwacji 

i analiz 

 Sekcja łączności 
i alarmowania 

 Sekcja 
rozpoznania 

 Sekcja dyŜurów 
(stały dyŜur) 

 

ZADANIA DRUśYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA (DWA): 

- rozwinięcie posterunku wykrywania  oraz alarmowania, 
- utrzymanie ciągłej łączności z PCZK, 
- wydzielenie ze swego składu patroli rozpoznania skaŜeń, 
- prowadzenie rozpoznania skaŜeń i rozpoznania ogólnego, 
- prowadzenie obserwacji uderzeń środkami raŜenia, 
- pobieranie próbek materiałów skaŜonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skaŜenia oraz przekazywanie tych danych do 

rejonowego plutonu sanitarno – epidemiologicznego, 
- analiza sytuacji według danych  z rozpoznania, 
- określenie warunków atmosferycznych przyziemnej warstwie powietrza, 
- alarmowanie zagroŜonej ludności z pomocą scentralizowanych systemów alarmowych, syren alarmowych oraz za pośrednictwem 

punktów alarmowania sołectw i zakładów pracy, 
- powiadamianie Szefa OC Gminy o zagroŜeniach i wnioskowanie w sprawie ostrzegania ludności, 
- przekazywanie informacji o skaŜeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego raŜenia i innych nadzwyczajnych 

zagroŜeniach ludności Szefowi OC Gminy. 


