OPIS DOTYCZĄCY NORMATYWÓW
w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Na niniejszej stronie po otwarciu odnośnego dokumentu zapisanego w formacie pdf znajdą Państwo
informacje dotyczące zasad wyposażania sprzętowego formacji i organów obrony cywilnej zgodnie z :


Normatywami stanowiącymi załącznik nr 1 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z
dnia 3 marca 2015 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.
W opracowanych normatywach opisano :





Ramowe struktury organizacyjnych formacji obrony cywilnej.
Opisano podstawowe zadania formacji OC.
Przedstawiono, dla każdego rodzaju formacji, należności dotyczące wyposażenia
w sprzęt, środki techniczne i materiały.

Normatywy są skierowane do starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów - szefów
obrony cywilnej powiatów, miast i gmin. Również Wojewoda jako Szef Obrony Cywilnej
Województwa w oparciu o nie może tworzyć i powoływać, a także wyposażać formacje, które
powoła swoimi zarządzeniami.
Celem normatywów jest przedstawienie jakie powinno być wyposażenie formacji OC do
realizacji zadań w czasie pokoju oraz stanowią one wskazówki określające standard
wyposażenia organów i formacji OC niezbędnego do wykonywani zadań OC w czasie wojny.
Formacje mogą tworzyć także pracodawcy.
Zgodnie z art.138 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony RP, formacje OC odpowiednio do ich składu przeznaczone są do zadań
ogólnych oraz specjalnych. Natomiast w zawiązku z art.138 pkt 3 ww. ustawy formacje OC
tworzone są przez ministrów, wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) z uwzględnieniem skali występujących zagrożeń, rodzaju formacji, ich przeznaczenia.
Normatywy stanowią zalecenie określające, aby formacje do wykonywania zadań
specjalnych opierać w głównej mierze na Ochotniczych Strażach Pożarnych wchodzących
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych lokalnych organizacjach
pozarządowych, a także na specjalistycznych podmiotach komunalnych, takich jak wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazownicze, poprzez reklamowanie ich członków
i w uzgodnieniu z administracją wojskową nadanie im przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych. Również zaleca się, aby formacje OC w zakładach stwarzających
zagrożenie substancjami niebezpiecznymi tworzyć jako formacje zakładowe przeznaczone
do zadań specjalnych.
W przypadku potrzeby powołania danego rodzaju formacji, tworzący dany rodzaj formacji,
posługując się normatywami ma możliwość skalkulowania kosztów związanych z jej
wyposażeniem.
WBiZK ŚUW, a także jednostki administracji samorządowej powołując i wyposażając
formacje opierają się na § 2 pkt 2 ww. Wytycznych, który stanowi, że tworzący formacje
określają rodzaj i stan ich wyposażenia jakie są mu niezbędne do realizacji zadań.

