
Zarządzenie  Nr 157/2016 
Wójta Gminy Sadowne 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sadowne 
z dnia  22 grudnia  2016 roku 

 
 

zmieniaj ące Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Sadowne Szefa Obrony Cywilnej 
Gminy Sadowne z dnia 17.04.2015 r. w sprawie organi zacji Systemu Wykrywania i 

Alarmowania na terenie gminy Sadowne 
 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 827, 
1220 i 1224), §3 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów, gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt 1 lit. d oraz  § 10 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r r. w sprawie systemów wykrywania 
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U. poz.96) w związku z Zarządzeniem nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 
października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i 
alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, zarządza się, co nast ępuje :  
 

§1 
 
W zarządzeniu Nr 33/2015 Wójta Gminy Sadowne - Szefa Obrony Cywilnej Gminy 
Sadowne z dnia 17 kwietnia  2015  roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i 
Alarmowania na terenie Gminy Sadowne wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA (DWA) – w stanie osobowym 10 
osób 

 
2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

 „2. Tabelę należności w sprzęt dla formacji obrony cywilnej określi Szef Obrony 
Cywilnej Gminy, 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." 

 
3)  § 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 2 tworzy Szef Obrony Cywilnej 
Gminy, poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom 
wytypowanym do pełnienia służby w tych formacjach, zgodnie z obsadą etatową 
drużyny określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia”, 

 
 

§2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                          
                                            
 
 



 
 
                   
                                                                              

                                                                              Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2015 
                                                                                                      Wójta Gminy Sadowne - Szefa Obrony Cywilnej    
                                                                                                        Gminy Sadowne z dnia 17 kwietnia 2015 r. 
 
 

DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OBSADA ETATOWA 
 

*) 
A – wskazane posiadanie wyższego wykształcenia 

   B – wskazane posiadanie średniego wykształcenia 
 
 
 
 

ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 
 

1. Utrzymywania ciągłej łączności z POADA oraz punktami alarmowymi na terenie gminy. 
2. Wydzielanie ze swego składu patroli do prowadzenia rozpoznania skażeń, zakażeń oraz 

innych zagrożeń ludzi i środowiska w przydzielonym terenie. 
3. Pobieranie próbek materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie, oraz przekazywanie 

tych próbek do właściwej jednostki laboratoryjnej. 
4. Analiza i ocena rzeczywistej i prognozowanej sytuacji zagrożeń na podstawie danych z 

rozpoznania na terenie gminy. 
5. Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza na terenie gminy. 
6. Ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności na podległym terenie. 
7. Powiadamianie Szefa Obrony Cywilnej Gminy o zagrożeniach i opracowywanie wniosków i 

propozycji  do działania. 
8. Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego 

rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC gminy. 

Lp. Nazwa stanowiska Ilo ść stanowisk Uwagi *) 

 Komendant (chemik/ fizyk) 1 A,B 

I. SEKCJA OBSERWACJI I ANALIZ (3)  

 Analityk  - chemik/fizyk 3 A,B 

II. SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA (3)  

 Radiomechanik (telemechanik) - radiotelefonista 3 B 

III. SEKCJA ROZPOZNANIA (3)  

 Chemik - zwiadowca 3 B 

 Razem 10  

 

 
KOMENDANT 

Sekcja obserwacji i 
analiz 

Sekcja łączności i 
alarmowania 

 

 
Sekcja rozpoznania 

 


