Rodzaje formacji obrony cywilnej, ich struktury
organizacyjne, czasy osiągania gotowości do
działania oraz zadania i wyposażenie.

Inspektor ds. obrony cywilnej

Zmieniająca się
charakterystyka zagrożeń
powoduje konieczność
doskonalenia systemu ochrony
ludności, a zwłaszcza jego
sprawnego funkcjonowania
oraz efektywnego
wykorzystania posiadanych sił
i środków

Przy powoływaniu, organizowaniu oraz
reorganizowaniu formacji obrony cywilnej przez
Szefa OC lub pracodawcę wskazanym jest
kierowanie się zapisami i uwagami
zawartymi w wytycznych.
Należy uwzględnić następujące zagadnienia:
 skalę występujących zagrożeń na administrowanym
terenie;
 zakłady produkujące lub przechowujące toksyczne
środki przemysłowe (TŚP), względnie materiały
niebezpieczne (MN);
 zakłady kontynuujące pracę w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny;
 zakłady ważne dla bezpieczeństwa i obronności
kraju;

PODSTAWY PRAWNE
1. Art. 138 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku RP (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 827 tekst jednolity z póź. zm.)
2. § 3 ust. 7 i 24, § 4 ust. 2 i 4 oraz § 7 Rozporządzenia
Rady Ministrów 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).
3. WYTYCZNE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO SZEFA OBRONY
CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na
terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych,
czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań
i wyposażenia.

Wytyczne określają

1. Rodzaje formacji obrony
cywilnej.
2. Podstawowe zadania formacji
obrony cywilnej.
3. Czasy osiągania przez
formacje obrony cywilnej
gotowości do działania.
4. Zadania Komendantów
formacji obrony cywilnej.
5. Zasady opracowania planów
działania formacji obrony
cywilnej.

Struktury Formacji OC

Zgodnie z wytycznymi
Formacje Obrony Cywilnej
działają w dwóch rodzajach
struktur jako:.

• Plutony
• Drużyny

Rodzaje formacji obrony cywilnej
I. Formacje Ochrony Ogólnej

II. Formacje Likwidacji
Skażeń

III. Formacje Sanitarne

1. Pluton Ochrony Ogólnej (ploo)
2. Drużyna Ochrony Ogólnej (droo)

1. Pluton Likwidacji Skażeń (pllsk)
2. Drużyna Likwidacji Skażeń (drlsk)
3. Drużyna Zabiegów Sanitarnych
(drzsan)
4. Drużyna Odkażania Transportu
Samochodowego (drots)
5. Pluton Odkażania Terenu (plot)
6. Drużyna Odkażania Terenu (drot)
7. Pluton Odkażania Transportu
Kolejowego (plotk)
8. Drużyna Odkażania Odzieży (drodo)

Drużyna Sanitarna (drsan)

Rodzaje formacji obrony cywilnej cd
IV. Formacje Ratownictwa
Budowlanego

1. Pluton Ratownictwa Budowlanego
(plrbud)
2. Drużyna Ratownictwa Budowlanego
(drlbud)

V. Formacje Ratownictwa
Komunalnego

1. Pluton Ratownictwa Komunalnego
(plrkom)
2. Drużyna Ratownictwa Komunalnego
(drrkom)
3. Drużyna Ratownictwa Wodociągów
i Kanalizacji (drrwk)
4. Drużyna Ratownictwa Ciepłowniczego
(drrc)

VI. Formacje Ratownictwa
Energetycznego

1. Pluton Ratownictwa Energetycznego
(plre)
2. Drużyna Ratownictwa Elektrycznego
(drre)
3. Drużyna Ratownictwa Gazowego
(drrg)

Rodzaje formacji obrony cywilnej cd.
VII. Formacje Schronowe

Drużyna schronowa (drschr)

VIII. Formacje Przeciwpożarowe

Drużyna Pożarnicza (drpoż)

IX. Formacje Porządkowo
Ochronne

X. Formacje Łączności

1. Pluton PorządkowoOchronny (plp-o)
2. Drużyna PorządkowoOchronna (drp-o)

1. Drużyna Łączności (drłącz)
2. Drużyna Łączności Radiowej
(drłączr)
3. Drużyna Łączności
Przewodowej (drłączp)
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XI. Formacje Zaopatrzenia

XII. Formacje Wykrywania
i Alarmowania

1. Pluton Zaopatrzenia (plzaop)
2. Drużyna Zaopatrzenia (drzaop)

1. Wojewódzki Ośrodek Analizy Danych
i Alarmowania (WOADA)
2. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i
Alarmowania (POADA)
3. Wojewódzka Kompania Analiz
Laboratoryjnych (WKAL)
4. radiowa/ telewizyjna drużyna
alarmowania (rda / tda)
5. drużyna wykrywania i alarmowania
(dwa)
6. drużyna wykrywania zagrożeń (dwz)
7. drużyna obsługi i napraw urządzeń
alarmowania (donua)
8. samodzielny klucz lotnictwa
rozpoznawczo-łącznikowego (sklr-ł)
9. posterunek alarmowania (pAl)
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XIII. Formacje ochrony zabytków

XIV. Formacje społecznoopiekuńcze

XV. Formacje Ochrony Płodów
Rolnych, Produktów
Żywnościowych,
Zwierząt Gospodarskich i Pasz

Drużyna ochrony zabytków
(drozab)

Drużyna społeczno-opiekuńcza
(drs-o)

1. Drużyna Ochrony Płodów
Rolnych (dropr)
2. Drużyna Ochrony Produktów
Żywnościowych (dropż)
3. Drużyna Ochrony Zwierząt
Gospodarskich (drozg)
4. Drużyna Ochrony Pasz (drop)
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XVI. Formacje Ratownictwa
Chemicznego

XVII. Formacje Ratownictwa
Przeciwpowodziowego

1. Pluton Ratownictwa
Chemicznego (plrchem)
2. Drużyna Ratownictwa
Chemicznego (drrchem)

1. Pluton Ratownictwa
Przeciwpowodziowego (plrppow)
2. Drużyna Ratownictwa
Przeciwpowodziowego (drrppow)

Zadania Formacji Obrony Cywilnej
Formacje Obrony Cywilnej (FOC) rozróżniamy jako formacje ochrony
ogólnej oraz formacje do wykonywania zadań specjalnych.
1. Formacje ochrony ogólnej są przeznaczone do prowadzenia akcji
ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajduje się
poszkodowana załoga lub ludność.
2. Formacje do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do
wsparcia akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa
ogólnego. Formacje te mogą również wykonywać zadania ratownicze
samodzielnie.

W zależności od bazy na której są tworzone, FOC występują jako:
 formacje zakładowe;
 formacje terenowe.

Zadania Formacji Obrony Cywilnej cd.

1. Zakładową formację ochrony ogólnej wykorzystuje się do prowadzenia
akcji
ratunkowej na terenie zakładu pracy, w którym została
utworzona.

2. Terenowa formacja ochrony ogólnej jest przeznaczona do prowadzenia
akcji ratunkowej na obszarze właściwej terenowo jednostki
administracyjnej.

3. Zakładowa lub terenowa formacja ochrony ogólnej może być
skierowana - w razie konieczności - do akcji ratunkowych poza teren
swojego działania.

Zadania Formacji Obrony Cywilnej cd.

Decyzję w sprawie skierowania FOC
do akcji ratunkowej może podjąć:
1.właściwy terenowo szef obrony
cywilnej;
2.kierownik zakładu pracy tworzący
formacje (pracodawca).

Zadania Formacji Obrony Cywilnej cd.

Formacje ochrony ogólnej mogą wykonywać zadania
ratownicze łącznie z innymi formacjami obrony cywilnej
przeznaczonymi do zadań specjalnych.
1. Każda formacja obrony cywilnej / ochrony ogólnej i do zadań
specjalnych/ może być użyta do zwalczania klęsk żywiołowych
i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.
2. Decyzję o udziale formacji obrony cywilnej w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków
podejmuje właściwy terenowo szef obrony cywilnej na wniosek organu
prowadzącego akcję ratunkową.

Schemat
organizacyjny plutonu ochrony ogólnej
( stan osobowy 28 – 33 osób )

Komendant Plutonu

Zastępca
komendanta

Drużyna
sanitarna
10 osób

Drużyna
ochrony ogólnej
10 – 15 osób

Drużyna
pożarnicza
6 osób

Schemat
organizacyjny drużyny ochrony ogólnej
( stan osobowy 10 – 15 osób )
Komendant
1

ratownik
1
ratownik
1
ratownik
1
ratownik
1
ratownik
1
ratownik
1

Elektryk
1
Elektryk
1

hydraulik
1
hydraulik
1

zwiadowca
1
zwiadowca
1

sanitariusz
1

Kierowca mechanik
1














Prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być
prowadzone prace ratunkowe.
Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie)
poszkodowanych ze zniszczonych (uszkodzonych) budynków,
budowli ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp.
Zapewnianie we współdziałaniu z formacjami przeznaczonymi do
zadań specjalnych poszkodowanym przebywającym w
zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza
oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych.
Organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych.
Udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym.
Stwarzanie warunków do wprowadzania sprzętu technicznego do
akcji ratunkowej.
Wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki
oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi
albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych.
Wykonywanie innych prac- w zależności od sytuacji - w obiekcie
i rejonie prowadzenia akcji ratunkowej.



Do zadań formacji sanitarnej należy w szczególności:



Udzielanie pierwszej pomocy członkom formacji
prowadzącym akcję ratunkową.



Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w punktach
zbiórki poszkodowanych.



Przekazywanie poszkodowanych do punktów pierwszej
pomocy medycznej.

Czasy osiągania przez formacje obrony
cywilnej gotowości do działania
Formacje obrony cywilnej ze względu na stopień gotowości do działania
dzielimy na:
1. formacje o wyższym stopniu gotowości;
2. formacje o podstawowym stopniu gotowości.

Decyzję, która z formacji ochrony ogólnej lub zadań specjalnych zostanie
zaliczona do formacji o wyższym stopniu gotowości podejmuje szef
obrony cywilnej danej jednostki administracyjnej.
Formacje obrony cywilnej nie zaliczone do formacji o wyższym stopniu
gotowości pozostają formacjami o podstawowym stopniu gotowości.
Formacje powołane w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania
zaliczone zostały obligatoryjnie jako formacje o wyższym stopniu
gotowości.

Czasy osiągania przez formacje obrony cywilnej gotowości
do działania cd.
Formacje obrony cywilnej osiągają pełną gotowość do działania
przez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i
wyposażenia członkom formacji oraz osiągnięcie gotowości do
wykonania określonych zadań w czasie:
1. po zrealizowaniu przedsięwzięć stanu gotowości obronnej państwa
czasu kryzysu:
a) przez zakładowe formacje obrony cywilnej,
 w godz. pracy 2 - 3 godz.
 po godz. pracy 4 - 8 godz.
b) przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 4 - 6 godzin;
2. bezpośrednio ze stałej gotowości do działania:
a) przez zakładowe formacje obrony cywilnej:
 w godz. pracy - w ciągu 4 - 6 godz.
 po godz. pracy - w ciągu 6 - 12 godz.
b) przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 6 - 12 godzin.

Część opisowa

1.
2.
3.
4.

struktura organizacyjna formacji;
Etat, obsada osobowa;
wyposażenie;
harmonogram osiągania
gotowości do działania;
5. plan alarmowania
(powiadamiania) członków
formacji;
6. zadania;
7. inne dane wynikające ze specyfiki
i przeznaczenia formacji.

Część graficzna

1. miejsce formowania formacji;
2. miejsca /rejony/
rozmieszczenia;
3. drogi marszu;
4. kalkulacje czasowe;
5. zamiar prowadzenia akcji
ratunkowej;
6. źródła zaopatrywania.
7. elementy infrastruktury OC

Harmonogram tworzenia formacji obrony cywilnej

ANALIZA ZAGROŻEŃ

Utworzenie
formacji obrony
cywilnej

Wytypowanie kandydatów do
formacji obrony cywilnej

Nadanie kart przydziału do formacji
obrony cywilnej

Wyposażenie formacji obrony
cywilnej w sprzęt

ZARZĄDZENIE

Współpraca
z WKU

Harmonogram tworzenia formacji obrony cywilnej cd.

Opracowanie Planu działania
formacji obrony cywilnej

Własne

Prowadzenie
szkolenia, ćwiczeń,
treningów

J.O. wyższego
szczebla

Kontrola, sprawozdawczość

Aktualizacja,
weryfikacja

W przypadku wystąpienia
zdarzenia mającego znamiona
klęski żywiołowej aktualizacji
należy dokonać niezwłocznie.

ZASADY OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ FORMACJE
OBRONY CYWILNEJ PRZED OGŁOSZENIEM STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Zawiadomienie dysponentów sprzętu
technicznego o konieczności
przygotowania sprzętu do działania.

Przygotowanie miejsc do
zakwaterowania formacji obrony
cywilnej oraz organizacja miejsca
wyżywienia

Przygotowanie do wydania sprzętu
obrony cywilnej znajdującego się w
magazynie jednostki organizacyjnej,
przewidzianego do wyposażenia
obsad osobowych formacji obrony
cywilnej.

Sprzęt w ramach
świadczeń rzeczowych.

W ramach podpisanych
umów

Na czas stawienia się
obsad osobowych

ZASADY OSIĄGANIA GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA PRZEZ FORMACJE
OBRONY CYWILNEJ PO OGŁOSZENIU STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Wysłanie kart powołania dla obsad
osobowych formacji obrony cywilnej
do odbycia służby w formacji obrony
cywilnej

Niezwłocznie po ogłoszeniu
stanu klęski żywiołowej

G – określony czas stawiennictwa

Przyjęcie obsad osobowych formacji
obrony cywilnej w miejscu formowania

Wydanie umundurowania zgodnie
z tabelą należności

G+3

G+5

Wydanie sprzętu zgodnie
z tabelą należności
Przeprowadzenie szkolenia z obsadą
formacji obrony cywilnej z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy

Postawienie zadania komendantowi formacji obrony
cywilnej w zakresie zapobieganiu skutkom klęski
żywiołowej i ich usuwaniu, jak również
w zwalczaniu innych zagrożeń środowiska
oraz w usuwaniu ich skutków

Złożenie meldunku Szefowi Obrony
Cywilnej o gotowości formacji obrony
cywilnej do działania

G+8

G + 10

G + 11

G + 12

Prowadzenie działań w zakresie zapobieganiu
skutkom klęski żywiołowej i ich usuwaniu, jak
również w zwalczaniu innych zagrożeń
środowiska oraz w usuwaniu ich skutków

W zależności od
bieżącej sytuacji

Rozformowanie formacji obrony cywilnej

Po zakończeniu
działań

Opracowanie sprawozdania z prowadzonych

działań

Po zakończeniu
działań

ZARZĄDZENIE NR ...................
Prezesa / Dyrektora ............................ z dnia ................................. roku
w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej ..................................................... .
Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 138, ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2015 r. poz. 827 – tekst jednolity z późn. zm.), uwzględniając ustalenia zawarte w wytycznych
Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej
tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i
wyposażenia zarządzam, co następuje :

§1.
Tworzę ....... ( …. ) osobową Formację Obrony Cywilnej ................................................ o nazwie
............................................................................ – zgodnie ze strukturą organizacyjną uzgodnioną z Zespołem
Obrony Cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice – stanowiącą załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Na stanowisko Komendanta ………………………. przeznaczam Pana ……………………………
§ 3.
Do służby w formacji obrony cywilnej .......................... zostaną przeznaczani przez Komendanta …………..……
pracownicy …………………, zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych w art. 142 i 143 ustawy z dnia 21
listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
(Dz.U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1391 z późn. zm.).
§ 4.
Komendanta ............................... zobowiązuję do wykonania Planu Działania........................................................
zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony
Cywilnej Województwa dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na
terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz
zadań i wyposażenia”.
§ 5.
Traci moc zarządzenie Prezesa / Dyrektora Nr .... z dnia ............ w sprawie powołania zakładowej formacji OC.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Struktura
Obrony Cywilnej Szpitala Murcki Sp. z. o. o.
Prezes Zarządu - Szef OC
Szpitala Murcki Sp. z o. o.

Komendant OC

Drużyna
ochrony ogólnej

5

Grupa Kierowania
OC

Drużyna sanitarna

8

Posterunek Alarmowania

Inspektor ds. OC

4

ROZUMIEM

