ZARZĄDZENIE Nr 26/2016
STAROSTY MAKOWSKIEGO – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania
oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania
na terenie powiatu makowskiego
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 16 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.), art.16 ust. 2 pkt 3
i art.18 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1166), § 3 pkt. 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt 2 lit. b oraz § 10
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), zarządzenia nr 524
Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października
2013

r.

w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie
województwa mazowieckiego oraz zarządzenia nr 1057 Wojewody Mazowieckiego dnia 14
października 21 października

2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji

wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. W celu wykonywania zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem i identyfikacją
zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem i alarmowaniem
ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny organizuje się
system wykrywania i alarmowania , zwany dalej SWA.
2. SWA przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija się w stanie
stałej gotowości obronnej w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz
prowadzenia ćwiczeń i treningów, gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie
gotowości obronnej państwa czasu wojny.
§ 2.
W skład SWA wchodzą następujące formacje obrony cywilnej:
1. Na szczeblu powiatowym:
1.1. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania zwany dalej POADA;
1.2. Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych zwany dalej POAL.

2. Na szczeblu gminnym:
2.1. Drużyny Wykrywania i Alarmowania zwane dalej DWA;
2.2. Zakładowe Drużyny Laboratoryjne zwane dalej ZDL;
2.3. Punkty Alarmowania zwane dalej PA.
§ 3.
1. Formacje obrony cywilnej o których mowa w § 2 powołują szefowie obrony cywilnej
poszczególnych szczebli administracji poprzez nadanie przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
z wyłączeniem Zakładowych Drużyn Laboratoryjnych, które tworzą kierownicy zakładów
pracy posiadających laboratoria i syreny alarmowe.
2. Organizację SWA na terenie powiatu makowskiego określają załączniki nr 1 i 8 do
zarządzenia.
§ 4.
Struktury organizacyjne oraz zadania formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 2,
określają załączniki nr 2-6 do zarządzenia .
§ 5.
1. Dla formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 2 opracowuje się palny działania.
2. Zasady sporządzania planów, o których mowa w ust.1, określa załącznik nr 7 do
zarządzenia.
§ 6.
Do wykonywania czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem
informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem są
zobowiązane:
1) formacje i inne jednostki organizacyjne obrony cywilnej, odpowiednio do nałożonych
na nie zadań,
2) zakłady pracy, które w przypadku awarii mogą Stanowic źródło zagrożenia dla ludzi
i środowiska,
3) jednostki organizacyjne, których statutowa działalność przewiduje wykonywanie
takich czynności - w zakresie ustalonym przez właściwych terenowo szefów obrony
cywilnej.

§ 7.
1. Zakłady pracy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 6 mają obowiązek
przekazywania informacji o stwierdzonym zagrożeniu właściwym organom obrony
cywilnej lub określonym przez nie jednostkom organizacyjnym obrony cywilnej.
2. Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów
alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz
alarmowania, także środków teleinformatycznych, w tym masowego przekazu.
3. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także
ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. Rodzaje
alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe i sposób ich ogłaszania
określa załącznik do 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.
§ 8.
Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia:
1) Szefa OC Gminy / Miasta - w odniesieniu do terenu gminy / miasta;
2) Szefa OC Powiatu - na terenie kilku gmin lub całego powiatu.
§ 9.
Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 2, po rozwinięciu wykonują zadania na
zasadzie dyżurów.
§ 10.
W stanie stałej gotowości obronnej państwa funkcjonuje Powiatowy System Wczesnego
Ostrzegania, zwany dalej SWO.
§ 11.
1. W skład Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania wchodzą:
1)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2)

Gminne Punkty Kontaktowe lub komórki organizacyjne urzędów gmin (miast)
właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;

3)

Jednostki organizacyjne przyjmujące zgłoszenia na numery alarmowe oraz prowadzące
działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń nadzorowane odpowiednio
przez Komendanta Powiatowego Policji ora Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej;

4)

Centra Powiadamiania ratunkowego przyjmujące zgłoszenia na nr alarmowy 112
obsługujące powiat makowski;

5)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej;

6)

Powiatowa

Stacja

Sanitarno

–

Epidemiologiczna,

nadzorującą

zagrożenia

epidemiologiczne i prowadząca kontrolę chorób zakaźnych;
7)

Powiatowa

Inspekcja

Weterynarii,

monitorująca

choroby

odzwierzęce

oraz prowadząca badania kontrolne zakażeń zwierząt;
8)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nadzorujący prowadzenie działań,
które zaistniały

w

rejonach

zabudowanych,

obiektach

hydrotechnicznych

i towarzyszących oraz na drogach publicznych.
2. Jednostki i instytucje działające na terenie powiatu makowskiego wchodzące w skład
powiatowego SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku
własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z
wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
3. Włączenie jednostek i instytucji do powiatowego SWO nie zmienia ich służbowego
podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.
§ 12.
Szefowie Obrony Cywilnej, o których mowa w § 8, ustalają zakres działania jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład SWA i SWO.
§ 13.
1. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie w sprzęt
oraz szkolenie formacji obrony cywilnej wchodzących w skład SWA odpowiada organ
obrony cywilnej tworzący formacje.
2. Tabelę należności w sprzęt dla formacji określi tworzący je organ obrony cywilnej, na
podstawie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie
normatywów w zakresie zaopatrywania 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.

§ 14.
Wykonanie zarządzenia powierza się szefom obrony cywilnej miast i gmin powiatu
makowskiego, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Makowie
Mazowieckim oraz jednostkom organizacyjnym powiatu i zakładom pracy.
§ 15.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 16.
Traci moc zarządzenie Nr 32/09 Starosty Makowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z
dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji powiatowego Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie powiatu makowskiego.
§ 17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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