
        

ZARZĄDZENIE NR  49/2017 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 17 listopada  2017 r. 

 

w sprawie powołania i organizacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i 

Alarmowania na terenie Powiatu Nowodworskiego 

 

 

 Na podstawie art. 17 ust. 7, art.138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z 

późń. zm. ) oraz  § 3 pkt  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.  z 2002 r. nr 96, poz. 850) i § 4 pkt 1 lit. d 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania 

skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwościach organów w tych sprawach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 96), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 20  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), Zarządzeniem  Nr 245 

/2015Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony  Cywilnej  Województwa z dnia 3 września 

2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz 

systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa pomorskiego oraz w 

oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania 

(SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, 

powiatach i gminach, jak również Zarządzeniem Nr 49/2015 Starosty Nowodworskiego z 

dnia 30 października 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego 

ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu 

nowodworskiego,  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Powołuję formację obrony cywilnej o nazwie Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i 

Alarmowania  - POADA 

§ 2. 

 

Siedzibą Powiatowego  Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania  (POADA) jest siedziba 

Starostwo Powiatowego  w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania  składa się z: 

- Komendanta Ośrodka, 

- Specjalisty od mediów lokalnych i informowania ludności, 

- Sekcji Analizy Zagrożeń, 

- Sekcji Łączności, 

- Sekcji Ostrzegania i Alarmowania 

 

§ 4. 

 

Zakres zadań  Powiatowego  Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania  stanowi Załącznik 

 Nr 1 do Zarządzenia. 



 

 

§ 5. 

 

1. Zobowiązuję Komendanta Ośrodka do opracowania Planu działania dla Powiatowego  

Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 

2. Plan działania stanowić będzie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

 

                   § 6. 

 

Zobowiązuję Komendanta Ośrodka do corocznego opracowania Planu pracy Powiatowego  

Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 

 

§ 7. 

 

  Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 § 8. 

 

Traci moc  Zarządzenie Nr 21/2000 Starosty Nowodworskiego Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu z dnia 26 września 2000 roku w sprawie powołania i organizacji Rejonowego 

(Powiatowego) Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania R(P)OADA na terenie Powiatu 

Nowodworskiego 

 

§ 9. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017  

Starosty Nowodworskiego  

z dnia  17 listopada 2017 r. 

                                w sprawie powołania i organizacji 

       Powiatowego Ośrodka Analizy Danych 

      i Alarmowania na terenie  

Powiatu Nowodworskiego 

 

 

 

 

ZADANIA  

POWIATOWEGO OŚRODKA 

 ANALIZY DANYCH I ALARMOWANIA 

 

Zadania osób funkcyjnych i sekcji ośrodka 

 

Komendant Ośrodka 

Podlega Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu. Jest bezpośrednim przełożonym osób 

powołanych do składu Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 

Do obowiązków jego należy: 

- utrzymanie wysokiej gotowości sił i środków Ośrodka , zapewnienie ciągłej i 

  operatywnej działalności Ośrodka, 

- znajomości podstawowej charakterystyki administracyjno0 gospodarczej i 

  demograficznej gmin w powiecie nowodworskim, 

- znajomości sytuacji militarnej i zapoznanie z nią w niezbędnym zakresie stanu 

  osobowego Ośrodka, 

- meldowanie Szefowi OC Powiatu o uderzeniach broni masowego rażenia (BMR) oraz o  

  skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP) , 

- nadzorowanie przekazywania meldunków do Wojewódzkiego Ośrodka Alalizy Danych i  

  Alarmowania, 

- opracowanie i przedstawienie Szefowi OC Powiatu meldunków o prognozowanej  

  sytuacji skażeń oraz wniosków celem podjęcia decyzji ogłaszania (odwołania) alarmu, 

- współpraca z Powiatowym Plutonem Analiz Laboratoryjnych, 

- współpraca z POADA sąsiednich powiatów zakresie wymiany informacji o uderzeniach  

  BMR, skażeniach, 

 



 

Specjalista od mediów lokalnych i informowania ludności: 

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie informowania społeczeństwa o aktualnej 

sytuacji, 

 

Sekcja analizy zagrożeń: 

- przyjmowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (WOADA) i 

ewidencjonowanie oraz selekcjonowanie danych o uderzeniach BMR, 

- przyjmowanie od współpracujących formacji  wykrywania zagrożeń  z gmin meldunków 

o rzeczywistej sytuacji skażeń, 

- prognozowanie sytuacji promieniotwórczej, chemicznej, pożarowej, 

- dokonywanie analizy i oceny prognozowanej sytuacji skażeń, pożarowej,  

- meldowanie do WOADA rzeczywistej sytuacji w określonym terenie, 

- opracowanie danych niezbędnych do ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, 

- prowadzenie dziennika ewidencji informacji, 

 

Sekcja łączności: 

- utrzymywanie  łączności z Szefem OC miast i gmin na terenie powiatu nowodworskiego, 

- utrzymywanie  łączności z WOADA oraz sąsiednimi POADA i innymi jednostkami 

wykrywania i alarmowania działającymi w rejonie odpowiedzialności Ośrodka, 

- przekazywanie danych o uderzeniach jądrowych i skażeniach promieniotwórczych do 

jednostek systemu wykrywania i alarmowania, 

-współpraca z gminami, sąsiednimi Ośrodkami Analizy Danych i Alarmowania  w zakresie 

powiadamiania i ostrzegania ludności  o sytuacji skażeń i zagrożeniach, 

 

Sekcja alarmowania: 

- prowadzenie nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania korpusu obrony powietrznej (KOP), 

- przekazywanie danych z nasłuchu o sytuacji powietrznej i skażeń do sekcji analizy 

zagrożeń i łączności, 

- ogłaszanie, odwoływanie alarmów 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 

Starosty Nowodworskiego  

z dnia  17  listopada 2017 r. 

                                w sprawie powołania i organizacji 

       Powiatowego Ośrodka Analizy Danych 

      i Alarmowania na terenie  

Powiatu Nowodworskiego 
 

 

 

 

PLAN   DZIAŁANIA 

POWIATOWEGO   OŚRODKA 

ANALIZY DANYCH   I   ALARMOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

        

            KOMENDANT 

        Powiatowego Ośrodka  

         Analizy Danych i Alarmowania 

 

 

 

 



 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania jest jednostką organizacyjną 

systemu wykrywania i alarmowania (SWA) tworzoną jako formacja obrony 

cywilnej do działania w ramach tego systemu. Podlega Szefowi Obrony Cywilnej 

Powiatu Nowodworskiego 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 

- zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach 

bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach występujących na terenie powiatu 

nowodworskiego. 

- prowadzenie nasłuchu w sieci radiowej korpusu obrony powietrznej (2 KOP), 

- utrzymywanie łączności w ramach systemu SWA, 

- prowadzenie bieżącej analizy – prognozowanej i rzeczywistej sytuacji zagrożeń, 

Powiadamianie o zagrożeniach oraz opracowywanie wniosków i propozycji dla 

Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, 

- współpraca z gminami, sąsiednimi Ośrodkami Analizy Danych i Alarmowania  w 

zakresie powiadamiania i ostrzegania ludności  o sytuacji skażeń i zagrożeniach, 

- przekazywanie danych o zagrożeniach do Wojewódzkiego Ośrodka Analizy 

Danych i Alarmowania (WOADA) w Gdańsku ora sąsiednich POADA. 

3.  Ośrodek przygotowuje się w czasie pokoju i rozwija się : 

  - podczas zagrożenia i wojny, 

  - w przypadku zaistnienia rozległych skażeń i innych nadzwyczajnych zagrożeń, 

  - przeprowadzenia ćwiczeń 

4. Miejscem rozwijania  Powiatowego  Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania  jest 

    stanowisko Kierowania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nowodworskiego, w 

    budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23. 

5. Czas rozwijania Ośrodka: 

-  POADA zobowiązany jest do utrzymania nie mniej niż 50% stanu osobowego w 

   gotowości do działania w czasie 4-6 godzin od przekazania sygnału, 

- POADA pełną gotowość do działania osiąga na stanowisku pracy w czasie 12 

  godzin i zapewnia minimum 90% do skompletowania. 

 

 



 

 

Obsada etatowa i struktura organizacyjna 

 

Lp. Stanowisko służbowe Imię i nazwisko Uwagi 

1.  Komendant ośrodka Kazimierz Głowacki  

 

2. 

Specjalista od mediów lokalnych 

i informowania ludności 

 

 

Lichnerowicz Paweł 

 

Sekcja analizy zagrożeń 

3.  

Analityk 

Szczotka Edward  

4. Dymek Tomasz  

5. Miszewski Marek  

Sekcja łączności 

 

6.  

Radiotelefonista 

Firko Krzysztof  

7. Bartnicki Mariusz  

8. Krokosz Krzysztof  

Sekcja alarmowania 

 

9. Radiomechanik  Zalewski Wojciech  

10. Siatka Mirosław  

 

 

Wyposażenie: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość  Uwagi 

1.  Maska p/gaz z KF Kpl.   

2. Odzież ochronna lekka Kpl.   

3. Indywidualny pakiet pchem.    

4. Indywidualny pakiet do likwidacji 

skażeń 

   

5. Opatrunek osobisty Szt. 10  

6.  Dozymetr    

7. Sygnalizator promieniow. RS-

70M 

Szt. 1  

8. Rentgenometr Kos-1 Szt. 1  

9. Zestaw Meteo Tretiakowa Kpl. 1  

10. Współrzędnik WS-1 Szt.  1  

11. Współrzędnik WS-2 Szt.  1  

12. Kamizelka ostrzegawcza Szt.  10  

13.  Komputer stacjonarny Szt.  1  

14. Komputer przenośny Szt.  1  

15.  Stacja nasłuchu radiowego Kpl.  1  

16. Stacja łaczności Kpl.  1  

17.  Telefon stacjonarny Szt. 2  

18. Telefon komórkowy Szt.  1  

19.     

 


