
ZARZĄDZENIE NR 22/2015
STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz 
formacji obrony cywilnej wykonujących działania w zakresie monitoringu, wykrywania i alarmowania 

o skażeniach na terenie powiatu rawskiego

Na podstawie art.17 oraz 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, 
Zarządzenia Nr 425/2014 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. 
w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz 
formacji obrony cywilnej wykonujących działania w zakresie monitoringu, wykrywania oraz alarmowania 
o skażeniach na terenie województwa łódzkiego zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania Powiatowego 
Ośrodka Analiz Laboratoryjnych, zwanego dalej POAL;

2. POAL powołany zostaje przez nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego Komendantowi POAL 
przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu-Starostę Rawskiego;

3. Ramową organizację wewnętrzną POAL określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Komendant 
POAL po określeniu szczegółowej struktury organizacyjnej i składu POAL w porozumieniu z Kierownikiem 
Oddziału Zarządzania Kryzysowego wnioskuje do Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Rawskiego o nadanie 
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla obsady POAL;

4. POAL podlega bezpośrednio i podporządkuje się operacyjnie Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu - Staroście 
Rawskiemu;

5. Decyzję o uruchomieniu i rozwinięciu oraz podjęciu działań interwencyjnych POAL podejmuje Szef Obrony 
Cywilnej Powiatu Starosta Rawski w uzgodnieniu lub na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej;

6. Nadzór nad formowaniem elementów organizacyjnych POAL pełni Komendant POAL;

7. Za sformatowanie Sekcji o których mowa w § 3 ust.1 odpowiadają Komendanci Sekcji, o których mowa w § 
4 ust. 2-5;

8. Za sformatowanie Zespołu Pobierania Próbek, o którym mowa w § 3 ust. 2 odpowiada Komendant Zespołu, 
o którym mowa w § 4 ust.5;

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

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

1) Wykrywaniu i rozpoznawaniu zakażeń biologicznych i skażeń chemicznych w tym toksycznymi środkami 
przemysłowymi oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska;

2) Organizowaniu pobierania próbek i określaniu rodzaju i stopnia skażenia, zakażenia produktów 
żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej, wód powierzchniowych oraz gleby, powietrza 
przy wykorzystaniu;
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a) sił własnych oraz

b) formacji obrony cywilnej wykonujących działania w zakresie monitoringu, wykrywania i alarmowania 
o skażeniach-tworzonych i nadzorowanych przez szefów obrony cywilnej powiatu i gmin;

3) Zbieraniu i analizowaniu danych (monitoring) o skażeniach, zakażeniach i innych nadzwyczajnych 
zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu rawskiego i powiatów sąsiednich;

4) Przekazywaniu do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz jednostek współdziałających 
i podległych informacji o wynikach badań, analiz i rozkładzie skażeń, zakażeń w powiecie;

5) Powiadamianiu o zagrożeniach oraz opracowywaniu wniosków i propozycji do decyzji Starosty Rawskiego 
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

§ 3. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Szef Obrony Cywilnej Powiatu utworzył w ramach 
POAL:

1) Sekcję Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych na bazie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rawie Mazowieckiej;

2) Sekcję Higieny Weterynaryjnej na bazie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej;

3) Sekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na bazie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Łodzi Oddział w Rawie Mazowieckiej;

2. W strukturze każdej Sekcji, o której mowa w ust.1, w porozumieniu z Komendantem POAL, może zostać 
utworzony Zespół Pobierania Próbek;

3. W razie potrzeby Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej korzysta ze 
wsparcia laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Eoidemiologicznej w Skierniewicach i Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;

§ 4. 1. Funkcję Komendanta POAL, pełni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej 
lub osoba wskazana przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej do 
pełnienia tej funkcji;

2. Funkcję Komendanta Sekcji Analiz Sanitarno-Epidemiologicznych pełni osoba wskazana przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej do pełnienia tej funkcji;

3. Funkcję Komendanta Sekcji Higieny Weterynaryjnej pełni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie 
Mazowieckiej lub osoba wskazana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pełnienia tej funkcji;

4. Funkcję Komendanta Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pełni osoba wskazana przez Łódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do pełnienia tej funkcji;

5. Funkcję Komendanta Zespołu Pobierania Próbek pełnić będzie osoba wskazana do pełnienia tej funkcji 
przez Komendanta tej Sekcji o którym mowa odpowiednio w § 4 ust.2-5 w uzgodnieniu z Komendantem POAL;

6. Podczas nieobecności Komendanta POAL, w zastępstwie jego funkcję pełni Komendant Sekcji Sanitarno-
Epidemilogicznej lub osoba wskazana przez Komendanta POAL do pełnienia tej funkcji.

§ 5. Tabele norm przydziału stanowiące minimalne wyposażenie określone zostały przez Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju w wytycznych 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 POAL, przygotowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia Szefowi ObronyCywilnej Powiatu 
dokumentację związaną z organizacją i osiąganiem gotowości do działania elementów organizacyjnych POAL, po 
uzyskaniu zatwierdzonych dokumentów z Inspekcji odpowiedzialnych za sformatowanie Sekcji;

2. Komendant Sekcji, o których mowa odpowiednio w § 4 ust.2-5 określa w porozumieniu z Szefem Inspekcji 
na bazie której Sekcja jest tworzona, w oparciu o załącznik Nr 1 do zarządzenia- szczegółowe zadania Sekcji oraz 
przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Komendantowi POAL dokumentację związaną z organizacją, 
rozwinięciem i osiąganiem gotowości do działania nadzorowanej Sekcji. Przygotowuje również informację 
dotyczącą pokrycia w zakresie minimalnego wyposażenia nadzorowanej Sekcji oraz zgłasza potrzeby 
w przedmiotowym zakresie. W przypadku kiedy Komendantem Sekcji jest osoba inna niż Szef Inspekcji na bazie 
której jest tworzona, ww. dokumentacja wymaga uzyskania dodatkowo akceptacji Szefa tej Inspekcji;
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3. Komendant Zespołu, o którym mowa w § 4 ust.5 przygotowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia 
Komendantowi Sekcji, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust.2, 3, 4 i 5 dokumentację związaną z organizacją, 
rozwinięciem i osiąganiem gotowości do działania nadzorowanego Zespołu. Przygotowuje również informację 
dotyczącą pokrycia w zakresie minimalnego wyposażenia sprzętowego nadzorowanego Zespołu oraz zgłasza 
potrzeby w przedmiotowym zakresie. Ww. dokumentacja wymaga uzyskania dodatkowo akceptacji Szefa 
Inspekcji, na bazie której Zespół jest tworzony;

4. Komendant POAL, przygotowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu 
tabelę norm przydziału sprzętu, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia, po otrzymaniu informacji 
w przedmiotowym zakresie od Komendantów Sekcji.W razie wystąpienia takiej konieczności Komendant POAL 
wnioskuje za pośrednictwem Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Starosty Rawskiego do Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa - Wojewody Łódzkiego o doposażenie w niezbędny sprzęt, materiały i wyposażenie.

5. Plan działania POAL opracowuje i podpisuje w uzgodnieniu z Komendantem Sekcji Komendant POAL , 
a zatwierdza Szef Obrony Cywilnej Powiatu - Starosta Rawski.

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

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

8. Komendant POAL we współpracy z Kierownikiem Oddziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na podstawie programów szkolenia podpisanych przez Komendantów Sekcji 
tworzy program szkolenia i przedstawia go do zatwierdzenia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu. W przypadku 
kiedy Komendantem Sekcji jest osoba inna niż Szef Inspekcji na bazie której jest tworzona, ww. dokumentacja 
wymaga uzyskania dodatkowo akceptacji Szefa tej Inspekcji;

9. Komendant POAL po osiągnięciu gotowości do działań nadzoruje stan wyszkolenia i stopień gotowości do 
działania obsady elementów organizacyjnych POAL na szczeblu powiatowym;

10. Komendanci Sekcji określają zadania, strukturę organizacyjną oraz składy osobowe podległych ogniw ( ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości etatowych Inspekcji na bazie których są tworzone). W przypadku kiedy 
Komendantem Sekcji jest osoba inna niż Szef Inspekcji, na bazie której jest tworzona, ww. ustalenia wymagają 
uzyskania dodatkowo akceptacji Szefa tej Inspekcji;

11. Komendanci Sekcji odpowiadają za stan wyszkolenia i stopień gotowości do działania obsady 
nadzorowanych Sekcji, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności wnioskują w porozumieniu 
z Komendantem POAL do Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Rawskiego o nadanie przydziałów 
organizacyjno-mobilizacyjnych dla członków sekcji.

§ 7. 1. Rozwinięcie POAL 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 POAL oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania;

2. POAL 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. POAL osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w miejsce formatowania, wydanie sprzętu 
i wyposażenia członków formacji oraz osiągnięciu gotowości do wykonania wyznaczonych zadań.

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

5. Wyposażenie elementów organizacyjnych POAL szczebla powiatowego tworzy się zgodnie z normatywami 
określonymi przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, na bazie sprzętu materiałów i wyposażenia OC, w które 
zaopatrzy POAL 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 oraz w oparciu o sprzęt wskazany do użytkowania przez 
Szefów Stacji i Inspekcji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1-3, a będący ich własnością.
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§ 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 Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Rawskiego z dnia 30 października 2009 roku.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 76860A8B-7B7A-4DA2-94D4-0E94480685D5. Przyjęty Strona 4



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 24 listopada 2015 r.

POWIATOWY OŚRODEK ANALIZ LABORATORYJNYCH (POAL)
(struktura organizacyjna szczebla powiatowego)

KOMENDANT
~ 1

KOMENDANT SEKCJI
SEKCJA ANALIZ SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNYCH
~10

KOMENDANT SEKCJI
SEKCJA OCHRONY ROŚLIN I 

NASIENNICTWA
~3

KOMENDANT SEKCJI
SEKCJA HIGIENY WETERYNARYJNEJ

Podstawowe zadania Sekcji :

1. Podstawowe zadania Sekcji Analiz Sanitarno - Epidemiologicznych tworzonej na bazie Powiatowej Stacji Sanmitarno Epidemiologicznej

1) Prowadzenie badań laboratoryjnych w kierunku skażeń biologicznych:

a) w żywności: zlecane do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Skierniewicach lub WSSE w Łodzi.

b) w wodzie: bakterie z grupy coli, bakterie coli termotolerancyjne, domniemane Escherichia coli, Clostridium, Pseudomona, saeruginosa, Legionella spp.,

c) w materiale klinicznym: zlecane do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Skierniewicach lub WSSE w Łodzi.

2) Prowadzenie badań laboratoryjnych w kierunku skażeń chemicznych:

a) w żywności: zlecane do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Skierniewicach lub WSSE w Łodzi.

b) w wodzie: zlecane do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Skierniewicach lub WSSE w Łodzi.

2. Podstawowe zadania Sekcji Higieny Weterynaryjnej tworzonej na bazie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

1) Prowadzenie badań biologicznych i biochemicznych materiałów biologicznych przeznaczonych do badań,

2) Prowadzenie badań chemicznych produktów rolnych, w tym paszy dla zwierząt,

3) Prowadzenie badań mikrobiologicznych produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt, materiałów biologicznych przeznaczonych do badań,    próbek  
środowiskowych, żywności.
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3. Podstawowe zadania Sekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa tworzonej na bazie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w 
Skierniewicach:

1) Wykrywanie skażeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz środowisku poprzez pobieranie prób z plam tłuszczu, cieczy, zawiesin, pian, dymów, obłoków par oraz zmian 
zewnętrznych takich jak przebarwienia, wysuszenia, owarzenia, zwiędnięcia:

a) na polach - uprawy i plantacje,

b) w lasach, z gleb i wód (szkodniki kwarantannowe, bakterie),

c) w składach, magazynach, sklepach (materiał siewny, produkty roślinne, przedmioty pochodzenia roślinnego).

2) Zabezpieczenie pobranych materiałów i przekazywanie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zgodnie z ustalonymi procedurami.
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ZESPÓŁ POBIERANIA PRÓBEK
( ramowa struktura i obsada etatowa)

Lp. Nazwa stanowiska Ilość stanowiska

1. Komendant ~
2. Drużyna pobierania próbek ~2

RAZEM ~2

Podstawowe zadania Zespołu Pobierania Próbek:

1. Organizowanie pobierania próbek materiałów skażonych w rejonie odpowiedzialności i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych w 
Łodzi (WOAL);

2. Przekazywanie do Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania (POADA) informacji o wynikach i rozkładzie skażeń i zakażeń w rejonie 
odpowiedzialności.

3. Przekazywanie propozycji do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Rawskiego.

4. Organizowanie i prowadzenie szkolenia stanu osobowego Drużyn.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2015

Starosty Rawskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 24 listopada 2015 r.

Zatwierdzam

/ organ tworzący formację/

Tabela norm przydziału wyposażenia.
POWIATOWY OŚRODEK ANALIZ LABORATORYJNYCH (POAL)

Nazwa sprzętu Jedn. 
miary

Komendant Sekcja Analiz Sanitarno-
Epidemiologiczna

Sekcja Higieny 
Weterynaryjnej

Sekcja Ochrony 
Roślin 

i Nasiennictwa

Razem 
należność

Stan 
faktyczny

Uwagi

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        

 Kpl/szt        
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