ZARZĄDZENIE NR 417/2019
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania
na terenie Miasta Żyrardowa
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541,
z późn. zm.), § 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 i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.),
§ 4 pkt 1 lit. D, § 10 pkt 1 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 poz.96), zarządzenia nr 524 Wojewody
Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa
mazowieckiego i zarządzenia nr 1057 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października
2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania
na terenie województwa mazowieckiego oraz zarządzenia nr 31/2016 starosty Powiatu
Żyrardowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.

2.

W celu wykonania 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.
SWA przygotowuje się w stanie gotowości obronnej państwa, a rozwija 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 na terenie Miasta Żyrardowa wchodzą następujące formacje obrony cywilnej:
1.
2.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa:
1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA).
W jednostkach organizacyjnych i zakładach pracy:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.:
a) Zakładowa Drużyna Laboratoryjna (ZDL),
b) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” sp. z o.o.:
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a) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
3) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Zyrardów” sp. z o.o.:
a) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
4) „AQUA” Żyrardów sp. z o.o.:
a) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
5) „GAZGROD” sp. z o.o.:
a) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
§ 3.
1. Formację obrony cywilnej o której mowa w § 2 pkt 1, tworzy Prezydent Miasta
Żyrardowa - Szef Obrony Cywilnej Miasta, formacje o których mowa w pkt 2,
tworzą
kierownicy
zakładów
pracy,
poprzez
nadanie
przydziałów
organizacyjno – mobilizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do
zarządzenia.
2. Strukturę organizacyjną, zasady szkolenia oraz zasady współdziałania jednostek
organizacyjnych SWA określa załącznik do zarządzenia.
3. Dla formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 2 opracowuje się plany działania.
Zasady sporządzania planów określa załącznik do zarządzenia.
§ 4.
1. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie
w sprzęt (w ramach posiadanych środków finansowych) oraz szkolenie formacji obrony
cywilnej wchodzącej w skład SWA, odpowiada szef obrony cywilnej tworzący formacje.
2. Tabelę należności w sprzęt dla formacji obrony cywilnej określi tworzący te formacje szef
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.
§ 5.
Do wykonywania czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem
informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem są
zobowiązane:
1) formacje obrony cywilnej, odpowiednio do nałożonych na nie zadań,
2) zakłady pracy, które w przypadku awarii mogą stanowić 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.
§ 6.
1.

Jednostki organizacyjne i zakłady pracy, o których mowa w § 5 mają obowiązek
przekazywania informacji o stwierdzonym zagrożeniu do Urzędu Miasta Żyrardowa.
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2.

3.

Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów
alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz
alarmowania, a także środków teleinformatycznych, w tym masowego przekazu.
Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego,
a także ich odwołanie podejmuje Prezydent Miasta Żyrardowa – Szef Obrony Cywilnej.
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 właściwości organów w tych sprawach.
§ 7.

Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Żyrardowa – Szefa OC.
§ 8.
Jednostki organizacyjne SWA, o których mowa w § 2, po jego rozwinięciu wykonują zadania
na zasadzie dyżurów.
§ 9.
1.

2.

3.

W stanie stałej gotowości obronnej państwa funkcjonuje Miejski System Wczesnego
Ostrzegania, zwany dalej SWO. w jego skład wchodzą:
1) komórki organizacyjne (całodobowy dyżur) Urzędu Miasta Żyrardowa właściwe
w sprawach zarządzania kryzysowego,
2) jednostki organizacyjne przyjmujące zgłoszenia na numery alarmowe oraz
prowadzące działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, nadzorowane
odpowiednio przez Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie,
3) Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjmujące zgłoszenia na numer alarmowy
112,
4) właściciele (nadawcy) stacji radiowych i telewizyjnych oraz operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.
Jednostki i instytucje wchodzące w skład powiatowego SWO zobowiązane są do
wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej,
mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub
środowiska.
Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania
i zakresu realizowanych zadań.
§ 10.

Wyposażenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i umundurowanie zabezpieczy
Główny specjalista w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Żyrardowa według potrzeb i obowiązujących norm.
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§ 11.
Za stan organizacyjny i gotowość do działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania czynię
odpowiedzialnym Komendanta tej formacji.
§ 12.
Traci moc zarządzenie Nr 307/2018 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2018
roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta
Żyrardowa.
§ 13.
Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście w Referacie Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żyrardowa.
§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA
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Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Żyrardowa - Szefa Obrony Cywilnej Miasta
Nr 417/2019 z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania
na terenie Miasta Żyrardowa

ORGANIZACJA
SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
NA TERENIE MIASTA ŻYRARDOWA
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I.

II.

ZADANIA I ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.
1. System przygotowuje się w okresie pokoju, a rozwija w razie zaistnienia
nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska lub podwyższenia gotowości obronnej
państwa, a także na czas prowadzenia treningów i ćwiczeń, na podstawie zarządzeń
właściwych szefów OC.
2. System tworzą jednostki organizacyjne i służby wykonujące zadania związane
z zagrożeniami, ostrzeganiem i alarmowaniem ludności.
3. System obejmuje jednostki:
a) organizacyjne przeznaczone do wykrywania zagrożeń i alarmowania,
b) organizacyjne przeznaczone do zbierania i przetwarzania informacji oraz
alarmowania.
4. Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych SWA należy:
1) wykrywanie i rozpoznawanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych
i chemicznych (w tym toksycznymi środkami przemysłowymi) oraz innych
nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska;
2) wykrywanie i określanie parametrów uderzeń Bronią Masowego Rażenia (NBC);
3) pobieranie próbek i określanie rodzaju i stopnia skażenia, zakażenia produktów
żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej, wód
powierzchniowych oraz gleby i powietrza;
4) oznaczanie stref niebezpiecznych;
5) wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
6) przekazywanie danych o użyciu broni NBC, skażeniach, zakażeniach i innych
nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do jednostek nadrzędnych,
współdziałających i podległych;
7) zbieranie i opracowywanie, analizowanie danych na podstawie informacji
otrzymanych z jednostek wykrywania oraz innych źródeł;
8) określanie skali i skutków skażeń, zakażeń oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń
dla ludzi i środowiska oraz prognozowanie rozwoju wydarzeń;
9) powiadamianie organów decyzyjnych, instytucji, organizacji i formacji,
ekspertów, które mają obowiązek zareagowania na niebezpieczne zdarzenia,
o jego wystąpieniu lub groźbie wystąpienia;
10) ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także informowanie
o zaleconych sposobach postępowania w zaistniałej sytuacji;
11) opracowywanie wniosków i propozycji dla właściwych organów kierowania
obrony cywilnej;
12) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych wykrywania zagrożeń;
13) wymiana informacji dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej sąsiednich gmin
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z zaleceniami
i obowiązującymi procedurami postępowania;
14) prowadzenie nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania (szczegółowe zadania zostaną
określone odrębnymi wytycznymi).
ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU.
1. Na szczeblu Miasta Żyrardowa do wykrywania zagrożeń i alarmowania tworzy się:
1) drużynę wykrywania i alarmowania;
2) radiofoniczne drużyny alarmowania;
3) zakładową drużynę laboratoryjną.
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2.

3.
4.

5.

6.

Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA), powołuje Szef Obrony Cywilnej Miasta
poprzez nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego Komendantowi DWA,
a ten, osobom wytypowanym do pełnienia służby w tej formacji, zgodnie z obsadą
etatową.
Radiofoniczne drużyn alarmowania (RDA) powołują kierownicy zakładów pracy
poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom zakładu.
Zakładową drużynę laboratoryjną tworzy Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Żyrardów sp. z o.o. w oparciu o zakładowe laboratorium. Prezes, nadaje
przydział organizacyjno-mobilizacyjny Kierownikowi Laboratorium na stanowisko
Komendanta drużyny. Komendant drużyny w porozumieniu z Prezesem określa
szczegółową strukturę organizacyjną i skład drużyny a następnie nadaje pracownikom
laboratorium przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.
Przeznaczenie do służby w formacjach obrony cywilnej SWA oraz nadanie
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych następuje zgodnie z przepisami ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i po uprzednim
uzgodnieniu przydziałów z właściwym Komendantem Wojskowej Komendy
Uzupełnień.
Struktury organizacyjne, zadania, tryb rozwinięcia i pracy, formacji obrony cywilnej
wymienionych w pkt. 1, określają plany działania opracowane dla tych formacji.

III.

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE W SWA.
1. Łączność w SWA w Mieście jest organizowana przy wykorzystaniu technicznych
środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.
2. Podstawową siecią łączności w SWA jest sieć radiowa zarządzania. Pozostałe systemy
łączności należy traktować jako rozwiązania wspomagające i dublujące.
3. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się:
a) scentralizowany system alarmowy Miasta, sterowany radiowo,
b) pojedyncze syreny alarmowe nie wchodzące w skład scentralizowanego systemu
alarmowego,
c) rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
d) urządzenia nagłaśniające stacjonarne i na pojazdach,
e) inne dostępne urządzenia mogące służyć temu celowi.
4. Urządzenia alarmowe sterowane radiowo utrzymuje się w stałej gotowości do
działania.

IV.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I OBIEGU INFORMACJI.
1. System wykrywania i alarmowania współdziała ze służbami i systemami, które mogą
stanowić źródło informacji o zagrożeniach dla ludności ( jednostki MON, PSP, Policji,
meteorologiczne, itp.). Współdziałanie to powinno polegać na wzajemnej wymianie
informacji, uzyskiwanych w ramach własnej działalności, a mających bezpośredni lub
pośredni związek z występowaniem zagrożenia dla ludności i środowiska.
2. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania
i alarmowania do jednostek nadrzędnych i współdziałających:
1) Natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii, katastrof, skażeń,
zakażeń, użycia NBC i innych zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz wzrostu mocy
dawki tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej dopuszczalnej wartości
oraz ponownego jej wzrostu o dowolną wartość;
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3.

4.

5.

6.

V.

VI.

2) Okresowo przekazuje się informacje pomiarów mocy dawki promieniowania
gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażeń komponentów środowiska
i żywności oraz warunków meteorologicznych;
Rodzaje, zakres i metodykę pomiarów, analiz, ocen i prognoz w SWA oraz
dopuszczalny poziom zanieczyszczeń (zagrożeń) ludzi i środowiska, ustala się zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi.
Współdziałanie dotyczy jednostek organizacyjnych przeznaczonych do wykrywania
zagrożeń, zbierania i przetwarzania informacji, oraz innych jednostek
organizacyjnych, których statutowa działalność przewiduje wykonywanie takich
czynności.
Współdziałanie organizuje Drużyna Wykrywania i Alarmowania z Zakładową
Drużyną Laboratoryjną, Komendą Powiatową Policji Państwowej, Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatowym
Ośrodkiem Analizy Danych i Alarmowania oraz radiofonicznymi drużynami
alarmowania.
Szczegółowe uzgodnienia dotyczące trybu przekazywania danych w SWA wyżej
wymienione jednostki organizacyjne ustalają między sobą w trybie roboczym.

ZASADY SZKOLENIA ORAZ ORGANIZACJI ĆWICZEŃ I TRENINGÓW.
1. Odpowiedzialnymi za organizację szkoleń są:
1) Kierownik komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego właściwej
w sprawach OC i ZK – komendantów DWA i PA,
2) Szef OC Miasta – członków DWA i PA,
3) Dyrektor zakładu pracy – obsadę ZDL i RDA.
2. Szkolenia doskonalące, ćwiczenia i treningi organizowane przez Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie obejmują:
1) raz w miesiącu trening Systemu Wczesnego Ostrzegania,
2) raz na kwartał trening SWA.
3. Szkolenie, ćwiczenie i treningi należy organizować tak, aby trwały one do czterech
godzin, a w dniach ustawowo wolnych od pracy do ośmiu godzin dziennie.
4. Finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych SWA odbywa się z środków
budżetowych obrony cywilnej po uzgodnieniu zakresu zadań rzeczowych
z Szefem OC Województwa oraz środków własnych Urzędu Miasta, ujętych
w budżecie z przeznaczeniem na działalność obrony cywilnej.
STRUKTURA I ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SWA.
1.

Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA).
Struktura organizacyjna
Komendant

Sekcja obserwacji i analiz

Sekcja łączności i alarmowania

Sekcja rozpoznania
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OBSADA ETATOWA
Lp.
I.
II.
III.

IV
*)

Nazwa stanowiska
Komendant (chemik/fizyk)
SEKCJA OBSERWACJI I ANALIZ
analityk – chemik / fizyk
SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA
radiomechanik (telemechanik) - radiotelefonista
SEKCJA ROZPOZNANIA
chemik - zwiadowca
Razem w ośrodku:
PUNKTY ALARMOWANIA (lub RDA) - ilość
uzależniona od liczby zakładów pracy

Ilość stanowisk
Uwagi *
1
A, B
(6)
6
A, B
(4)
4
B
(6)
6
B
17
W posterunku 2 osoby.

A – wskazane posiadanie wyższego wykształcenia,
B – wskazane posiadanie średniego wykształcenia.

Wykaz imienny obsady etatowej:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Imię i nazwisko

Nazwa stanowiska
Komendant
Sekcja Obserwacji i Analiz - Komendant
Sekcja Obserwacji i Analiz - Specjalista
Sekcja Obserwacji i Analiz - Specjalista
Sekcja Obserwacji i Analiz - Specjalista
Sekcja Obserwacji i Analiz - Specjalista
Sekcja Obserwacji i Analiz - Specjalista
Sekcja Łączności i Alarmowania - Komendant
Sekcja Łączności i Alarmowania - Specjalista
Sekcja Łączności i Alarmowania – Specjalista
Sekcja Łączności i Alarmowania – Specjalista
Sekcja Rozpoznania - Komendant
Sekcja Rozpoznania – Specjalista
Sekcja Rozpoznania – Specjalista
Sekcja Rozpoznania – Specjalista
Sekcja Rozpoznania – Specjalista
Sekcja Rozpoznania – Specjalista

Uwagi

ZADANIA DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
1) Rozwinięcie posterunku wykrywania oraz alarmowania.
2) Utrzymywanie ciągłej łączności z POADA oraz punktami alarmowania / radiofonicznymi
drużynami alarmowania, znajdującymi się na terenie Miasta.
3) Wydzielanie ze swego składu patroli do prowadzenia rozpoznania skażeń, zakażeń oraz
innych zagrożeń ludzi i środowiska w przydzielonym rejonie.
4) Prowadzenie rozpoznania skażeń i rozpoznania ogólnego.
5) Prowadzenie obserwacji terenu.
6) Pobieranie próbek materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie oraz
przekazywanie tych próbek do właściwej jednostki laboratoryjnej.
7) Analiza i ocena rzeczywistej i prognozowanej sytuacji zagrożeń na podstawie danych
z rozpoznania na terenie Miasta.
8) Określenie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza.
9) Ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą scentralizowanych systemów
alarmowych, syren alarmowych oraz za pośrednictwem punktów alarmowych /
radiofonicznych drużyn alarmowania zakładów pracy.
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10) Powiadamianie Szefa Obrony Cywilnej Miasta o zagrożeniach, opracowywanie
propozycji do działania i wnioskowanie w sprawie ostrzegania ludności.
11) Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią
masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Miasta.
MINIMALNY NORMATYW WYPOSAŻENIA W SPRZĘT DLA DRUŻYNY
WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.

Gotowość
obronna
czasu wojny

Gotowość
obronna
czasu
kryzysu

Wyposażenie formacji

Stała
gotowość

Lp.

Jednostka

Ilość

Sprzęt ochrony osobistej
Maska p/gaz. z komorą foniczną
szt.
20%
50%
100%
Odzież ochronna lekka
szt.
20%
50%
100%
Indywidualny pakiet p/chemiczny
szt.
20%
50%
100%
Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń
szt.
20%
50%
100%
Dozymetr indywidualny
szt.
20%
50%
100%
Indywidualny pakiet medyczny
szt.
20%
50%
100%
Pozostały sprzęt
Przyrząd rozpoznania chemicznego
kpl.
1(Z)
1
2
Radiometr
kpl.
1(Z)
1
2
Nosze
szt.
1
1
1
Radiotelefon stacjonarny w sieci wojewody
kpl.
1(2Z)
1(2Z)
1(2Z)
Radiotelefon przenośny
kpl.
3
5(7Z)
5(7Z)
Odbiornik KF
kpl.
1(Z)
1(Z)
1(Z)
Telefon stacjonarny
kpl.
1
1
1
Fax.
kpl.
1
1
1
Telefon komórkowy
kpl.
1
1
1
Latarka
szt.
2
4
4
Łopata
szt.
2
2
2
Kilof (łom)
szt.
2
2
2
Sprzęt RTV
kpl.
1
1
1
Zestaw METEO
kpl.
1
1
1
Szablony i przybory kreślarskie
kpl.
1
1
1
Kalkulator
szt.
1
1
1
Zegar
szt.
1
1
1
Kamizelka ze znakiem OC
kpl.
20%
50%
100%
(Z) – grupa sprzętu zalecanego (nieobowiązkowego)
Ilość wyrażona w procentach to normatyw w stosunku do faktycznego stanu osobowego danej formacji.

Punkt Alarmowania (PA) / Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA).
PA / RDA składa się z dwóch członków formacji obsługujących syreny alarmowe /
urządzenia radiofoniczne.
Rekomendacja: do składu PA / RDA zaleca się przewidzieć więcej niż dwóch członków
ze względu na absencje spowodowane urlopem lub chorobą oraz koniecznością
działania w sytuacji braku dopływu energii elektrycznej do zakładu. Należy również
pamiętać o tym, że członkowie PA /RDA będą działać w systemie zmianowym.
Zadania Punktu Alarmowania / Radiofonicznej Drużyny Alarmowania.
1) Utrzymywanie stałej łączności z Drużyną Wykrywania i Alarmowania Urzędu
Miasta Żyrardowa.
2) Ogłaszanie i odwoływanie alarmów.
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3) Rozpowszechnianie komunikatów ostrzegawczych o występujących zagrożeniach
ludzi i środowiska.
Zakładowa Drużyna Laboratoryjna (ZDL).

3.

Struktura organizacyjna
KOMENDANT
Sekcja analiz laboratoryjnych

Obsada etatowa
Lp.
I.
II.

Nazwa stanowiska
Komendant
Sekcja analiz laboratoryjnych
Razem:

Ilość stanowisk
1
~3
~4

Uwagi

Zadania ZDL
1) Zbieranie i analizowanie danych o skażeniach, zakażeniach i innych
nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie zakładu i w jego
rejonie.
2) Pobieranie próbek i prowadzenie badań laboratoryjnych materiałów skażonych lub
podejrzanych o skażenie.
3) Przekazywanie wyników badań do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4) Powiadamianie o zagrożeniach oraz opracowywanie wniosków i propozycji dla
Kierownika zakładu
VII.

ZASADY SPORZĄDZANIA PLANÓW DZIAŁANIA FORMACJI OBRONY
CYWILNEJ WYKONUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH SYSTEMU
WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.
1.

2.
3.

4.

Plany działania są to dokumenty organizacyjno-planistyczne dotyczące
funkcjonowania jednostek organizacyjnych (formacji obrony cywilnej) realizujących
zadania SWA na obszarze województwa, powiatu i gminy (miasta).
Plany działania zasadniczo opracowuje się w formie opisowej oraz w zależności od
potrzeb – graficznej w postaci map, szkiców, schematów.
Plan działania formacji SWA powinien zawierać następujące dane i informacje:
1) strukturę organizacyjną i zadania formacji;
2) imienną obsadę formacji wraz z danymi teleadresowymi;
3) plan powiadamiania członków formacji (w czasie i po godzinach pracy);
4) harmonogram osiągania gotowości do działania formacji;
5) zestawienie elementów współdziałających na poszczególnych szczeblach;
6) wykaz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie formacji (dane teleadresowe);
7) dane wynikające ze specyfiki zadań realizowanych przez formację w ramach
SWA oraz zadań wykonywanych przez jednostkę organizacyjną (podmiot) na
bazie, której jest utworzona.
Plan działania opracowuje pracownik / kierownik komórki organizacyjnej właściwej
w sprawach obrony cywilnej na określonym szczeblu administracyjnym
w uzgodnieniu z komendantem formacji obrony cywilnej. Plany te zatwierdza Szef
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Obrony Cywilnej bądź kierownik zakładu pracy tworzący formacje i odpowiedzialny
za ich przygotowanie do działania.

VIII.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
W MIEŚCIE ŻYRARDOWIE
SZEF OBRONY CYWILNEJ
POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO
tel. (46) 855 37 17, 855 22 19, 855 35 99
Fax. (46) 855 20 21
e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl
adres: Limanowskiego 45, Żyrardów

POWIATOWE CZK:
Stanowisko Kierowania KP PSP

tel. 46 855 35 49, 998,
fax. 46 858 19 63
POADA:
tel. 46 855 37 17 w. 31

SZEF OBRONY CYWILNEJ
MIASTA ŻYRARDOWA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel. 46 855 40 41
Fax. 46 855 32 80
e-mail: pgk@zyrardow.pl
adres ul. Czysta 5, Żyrardów
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania tel. 46 855 40 41 w. 224
Zakładowa Drużyna Laboratoryjna tel. 46 855 40 41 w. 217

tel.
Fax.

(46) 858 15 12, 858 15 42
(46) 858 15 11

e-mail: sekretariat@zyrardow.pl
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, Żyrardów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 46 858 10 38, po godz.15.00 - 509 772 243
Fax. 46 858 10 01,
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl
adres ul. Armii Krajowej 5, Żyrardów
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania tel. 46 858 10 38
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
tel. 46 855 16 18
Fax. 46 855 14 58
e-mail: pec@zyrardow.pl
adres ul. Konarskiego 2, Żyrardów
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania tel. 46 855 16 18
„AQUA” Żyrardów
tel. 46 854 16 46
Fax. 46 854 16 46
e-mail: aqua@zyrardow.pl
adres ul. Stefana Jodłowskiego 25/27, Żyrardów
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania tel. 46 854 16 46

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
tel.
Fax.

Straż Miejska (Punkt Kontaktowy – całodobowy dyżur
w Mięście)
tel. 986 lub 603 442 420, lub (46) 855 24 20, 854 22 52
Fax.
(46) 854 22 52
e-mail: straz.miejska@zyrardow.pl
adres: ul. 1 Maja 50, Żyrardów

GAZGROD
tel. 46 855 33 09
Fax. 46 855 20 72
e-mail: gazgrod@gazgrod.eu
adres ul. Jaktorowska 17, Żyrardów
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania tel. 46 855 33 09

DWA UG Puszcza Mariańska: tel. 46 831 81 69, Fax. 46 831 81 18
E-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
adres: Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
DWA UG Wiskitki: tel. (46) 854-50-10
Fax. (46) 855-41-54
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
adres: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
DWA UG Radziejowice: tel. 46 857-71-71
Fax. 46 857-71-20
E-mail: urzad@radziejowice.pl
adres: Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
DWA UM Mszczonów: tel. 468582820, 468582840 Fax. 468582843
E-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
adres: Plac Piłsudskiego, 96-320 Mszczonów
KP Policji: tel. 46 858 21 00, Fax. 46 858 21 14,
e-mail: kppzyrardow@ra.policja.gov.pl
KP PSP: tel. 46 855 35 49, Fax. 46 858 19 63
e-mail: zyrardow@mazowsze.straz.pl
WKU Warszawa Ochota: tel. 261826806,
e-mail: warszawa.ochota@ron.mil.pl

(46) 858 15 12, 858 15 42 (w godz. Pracy)
(46) 858 15 11

Drużyna Wykrywania i Alarmowania
tel.
Sekcja Łączności i Alarmowania
tel.

Syreny alarmowe - centrala uruchamiania syren:
- stanowisko pracy Głównego Specjalisty Referatu OC i ZK,
- samodzielne stanowisko OCZK w Starostwie Powiatowym,
- stanowisko WBZK – Wojewoda Mazowiecki,
- w Straży Miejskiej (tylko syreny mechaniczne)
Radio „FAMA” tel. (46) 854 10 50
(w godz. od 6.00 do 18.00)
TV kablowa „ISKO” tel. (46) 858 71 00, 855 99 75, 855 99 76
Ruchome środki alarmowania:
OSP tel. (46) 855 35 49
Straż Miejska tel. 986 lub 603 442 420, lub (46) 855 24 20,
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