
                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2020 

                                                                                                                                                            Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nowy Duninów  

                                                                                                                                                                         z dnia 19 października 2020 r. 

 

Zasady i tryb tworzenia Formacji Obrony Cywilnej 

 

1. Stan osobowy Drużyny Ratownictwa Ogólnego liczy 10 osób. 

2. Stan osobowy Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego liczy 10 osób. 

3. Drużynę Ratownictwa Ogólnego oraz Drużynę Ratownictwa Przeciwpowodziowego tworzy się z osób mieszkających na terenie Gminy Nowy 

Duninów oraz strażaków ochotników z jednostek działających na terenie Gminy Nowy Duninów. 

4. Osobami odpowiedzianymi za utworzenie i przygotowanie do działań drużyn są: 

- Pracownik ds. OC 

- Komendant Drużyny Ratownictwa Ogólnego 

- Komendant Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego  

5. Obszarem działania Drużyn jest teren Gminy Nowy Duninów 

6. Odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji i szkoleń Formacji jest Pracownik ds. OC. 

 

 



 STRUKTURA ORGANIZACYJNA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ 

GMINY NOWY DUNINÓW 

 

I. FORMACJE DO ZADAŃ OGÓLNYCH II. FORMACJE DO ZADAŃ SPECJALNYCH 

 

DRUŻYNA RATOWNICTWA OGÓLNEGO                                                                                                   DRUŻYNA RATOWNICTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO 

                         (stan osobowy 10 osób)                                                                                                                                                   (stan osobowy 10 osób)                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDANT 

KIEROWCA – MECHANIK 

                            2 OSOBY 

 

KOMENDANT 

RATOWNIK 

                            6 OSÓB           

MAGAZYNIER 

                           1 OSOBA 

RATOWNIK       

                              7 OSÓB 

 

 

 

KIEROWCA  

                            2 OSOBY 

 



OBSADA OSOBOWA 

 DRUŻYNA RATOWNICTWA OGÓLNEGO 

 

Nazwa stanowiska Ilość stanowisk Uwagi 

1 2 3 

DRUŻYNA RATOWNICTWA OGÓLNEGO 
 
- komendant drużyny 
- ratownik  
- kierowca  
 

 
 
 

 
RAZEM W DRUŻYNIE 

 
 

       1 
       7 
       2 
 

 
 
 

 
10 

 

 



OBSADA OSOBOWA 

DRUŻYNA RATOWNICTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

Nazwa stanowiska Ilość stanowisk Uwagi 

1 2 3 

DRUŻYNA RATOWNICTWA 
PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 
- komendant drużyny 
- ratownik 
- kierowca – mechanik 
- magazynier  
 

 
 
 
 

RAZEM W DRUŻYNIE 

 
 
 

1 
6 
2 
1 
 
 
 
 

 
10 

 

 



Z A D A N I A  

DRUŻYNA RATOWNICTWA OGÓLNEGO 

Do podstawowych zadań Drużyny Ratownictwa Ogólnego należy w szczególności: 

1. prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone akcje ratunkowe; 

2. wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) ze zniszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli ochronnych, miejsc 

pożarów, zatopień itp. ludzi poszkodowanych; 

3. stwarzanie możliwości we współdziałaniu z formacjami służb  obrony cywilnej – dopływu świeżego powietrza dla poszkodowanych 

przebywających w zagruzowanych budowlach ochronnych oraz dostarczanie im wody, żywności, leków i środków opatrunkowych; 

4. organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych; 

5. udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym; 

6. stwarzanie warunków do wprowadzenia do akcji ratunkowej sprzętu technicznego; 

7. wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu albo 

uniemożliwiają wykonywanie prac ratunkowych; 

8. oznakowanie i zabezpieczanie wykrytych min, niewypałów; 

9. wykonywanie innych prac, w zależności od sytuacji w obiekcie i rejonie prowadzenie akcji ratunkowej; 

10. udzielenie pierwszej pomocy członkom formacji prowadzącym akcje ratunkową; 

11. udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w punktach zbiórki poszkodowanych; 

12. przekazywanie poszkodowanych do punktów pierwszej pomocy medycznej; 

13. osłona sił ratowniczych wprowadzonych do rejonu porażenia; 

14. osłona sił ratowniczych w strefach objętych pożarem; 

15. gaszenie pożarów powstałych na terenie działania formacji OC gminy. 



Z A D A N I A 

DRUŻYNY RATOWNICTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

Drużyna Ratownictwa Przeciwpowodziowego jest przeznaczona do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich oraz mienia 

z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych i hydrobudowlanych. 

1. Do zadań Drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego należy w szczególności: 

2. Znajomość rejonów i obiektów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych. 

3. Prowadzenie rozpoznania i dozorowania urządzeń hydrotechnicznych i obiektów. 

4. Ochrona wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrobudowlanych oraz utrzymanie ich w sprawności. 

5. Umacnianie wałów przeciwpowodziowych. 

6. Ewakuacja ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych zalaniem. 

 


