
ZARZĄDZENIE NR 98/2015
WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania
systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Pysznica

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 827), art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (t.j Dz. U. z 2013 r. Nr 1166), § 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 gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt 1 lit d, § 7, § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 
16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 
191, poz. 1415) oraz zarządzenia Nr 1/2012 Starosty Stalowowolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 
2 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie 
powiatu stalowowolskiego

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej pastwa, tworzy się na obszarze gminy 
Pysznica system wykrywania i alarmowania zwany dalej „gminnym SWA", który jest częścią systemu powiatowego.

2. W skład gminnego SWA wchodzą:

1) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2) System Wczesnego Ostrzegania (gminny SWO);

3) formacje SWA tworzone przez:

a) Wójta-Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

b) kierowników zakładów pracy.

3. Do głównych zadań gminnego SWA należy:

1) monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenie dla ludzi 
i środowiska;

2) określanie skali i zasięgu zaistniałych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju oraz skutków wystąpienia;

3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach oraz informowanie o sposobach 
postępowania na każdym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej;

4) analiza i opracowywanie informacji oraz wniosków do decyzji szefa obrony cywilnej w zakresie przeciwdziałania 
skutkom potencjalnych (zbliżających się) i zaistniałych zagrożeń;

5) realizacja doraźnych zadań stawianych przez szefa obrony cywilnej, wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej na 
administrowanym terenie.

§ 2. 1. Gminny SWO zapewnia uzyskiwanie i przekazywanie informacji o katastrofach naturalnych, awariach 
technicznych oraz innych sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także uruchamianie 
i realizacja procedur ostrzegania i alarmowania w czasie pokoju.

2. W skład gminnego SWO wchodzą:

1) gminne jednostki organizacyjne;

2) rozgłośnie radiowe oraz operatorzy telekomunikacyjni;

3) podmioty mogące stanowić w przypadku awarii zagrożenie dla ludzi i środowiska, posiadające służby dyspozytorskie 
dyżurujące całą dobę (energetyka, gazownictwo, infrastruktura komunalna, transport).

§ 3. 1. Gminne SWA wchodzi w skład Powiatowego SWA nad którym nadzór i funkcje koordynacyjne sprawuje 
Starosta Stalowowolski - Szef Obrony Cywilnej Powiatu przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Do głównych zadań SWA realizowanych na obszarze gminy w ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, należy:
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1) monitorowanie, wykrywanie i rozpoznawanie skażeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu 
skażeń w oparciu o standardy i normy krajowe;

2) ostrzeganie i alarmowanie ludności i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o skażeniach.

3. Do głównych zadań gminnego SWA realizowanych na obszarze gminy w ramach systemu, o którym mowa 
w ust. 1 należy:

1) przekazywanie szefowi obrony cywilnej informacji o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w celu podęcia stosownych działań ochronnych 
na administrowanym terenie;

2) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach, których mowa w pkt 1;

3) zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach, zagrożeniach których mowa w pkt 1.

4. Gminne SWA oprócz zadań określonych w ust. 2 i 3, realizuje inne zadania postawione przez Wojewodę 
Podkarpackiego, wynikające z bieżącej sytuacji kryzysowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Nadzór nad funkcjonowaniem i koordynację działania gminnego SWA zapewniają:

1) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK);

2) Wójt-Szef Obrony Cywilnej Gminy.

§ 5. Do formacji SWA, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 należą:

1) Drużyna wykrywania i alarmowania (dwa) - zadania i strukturę dwa określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

§ 6. 1. Formacje SWA są tworzone jako formacje obrony cywilnej osiągające gotowość do działania w czasie:

1) 4-6 godzin przy ukompletowaniu 50% obsady osobowej;

2) 12-16 godzin przy ukompletowaniu 90% osady osobowej od chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu

2. Formacje SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie dyżurów.

§ 7. 1. Gminny SWA jest rozwijany w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów 
gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów, na czas 
trwania tych stanów oraz przedsięwzięć szkoleniowych.

2. Rozwinięcie gminnego SWA w sytuacjach, których mowa w ust. 1 następuje w drodze zarządzenia właściwego 
terenowego szefa obrony cywilnej, stosownie do zaistniałej sytuacji lub planowanego przedsięwzięcia szkoleniowego, 
w szczególności:

1) Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa na obszarze co najmniej dwóch powiatów w tym 
powiatu stalowowolskiego lub całego województwa;

2) Starosty Stalowowolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na obszarze co najmniej dwóch gmin lub całego 
powiatu;

3) Prezydenta miasta (burmistrza, wójta gminy) - szefa obrony cywilnej gminy na obszarze jednej gminy.

3. Szef obrony cywilnej składa informację właściwemu terenowemu szefowi obrony cywilnej wyższego szczebla 
o fakcie rozwinięcia SWA na administrowanym terenie, w przypadku gdy rozwinięcie nie jest realizowane na podstawie 
zarządzenia terenowego szefa obrony cywilnej wyższego szczebla.

4. W sytuacjach, których mowa w ust. 1, podmioty wchodzące w skład SWO, będącego integralną częścią SWA, 
realizują zadania przewidziane w sytuacji normalnej oraz stawiane przez szefa obrony cywilnej, wynikające z rozwoju 
sytuacji kryzysowej oraz planów ćwiczeń i treningów na administrowanym terenie.

§ 8. Włączenie jednostki organizacyjnej (podmiotu) do powiatowego SWA w ramach SWO i/lub nałożenie 
obowiązku tworzenia formacji SWA, nie powoduje zmian w zakresie jego dotychczasowej podległości i zadań 
wynikających z obecnie obowiązujących aktów prawnych, w szczególności: ustaw i aktów wykonawczych oraz 
właściwych regulacji resortowych.

§ 9. 1. Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze gminy należy wykorzystywać:

1) Pojedyncze syreny alarmowe na sołeckich punktach alarmowych;

2) Rozgłośnie radiowe;

3) Internetowe platformy komunikacji społecznej;

4) Urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych, porządku publicznego, komunalnych.

Id: 1CCC10BA-ED18-41F7-8A4C-4900F2CD9C75. Podpisany Strona 2



2. W przypadku użycia syren alarmowych do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, obowiązują 
ogólnokrajowe sygnały alarmowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

§ 10. 1. Zasady wykorzystywania rozgłośni radiowych w procesie ostrzegania i alarmowania społeczeństwa 
o zagrożeniach należy regulować na podstawie porozumień zawieranych miedzy terenowymi szefami obrony cywilnej 
a kierownikami podmiotów będących ich właścicielami.

2. Na poziomie gminnym porozumienia, o których mowa w ust. 1 zostaną zawarte między Wójtem - Szefem Obrony 
Cywilnej Gminy Pysznica a Dyrektorem Radia Leliwa.

§ 11. 1. Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania kryzysowego przy 
wykorzystywaniu: Radiowej Sieci Zarządzania Starosty Stalowowolskiego oraz środków łączności przewodowej.

2. Proces pozyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach na wszystkich poziomach jest koordynowany przez 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Informacje dotyczące zagrożeń oraz uruchamiania i realizowania procedur ostrzegania i alarmowania, 
w szczególności emisji sygnałów alarmowych OC i komunikatów ostrzegawczych mają priorytet w stosunku do innych 
informacji przekazywanych w systemach łączności będących w dyspozycji gminnego SWA.

§ 12. Wójt - Szef Obrony Cywilnej Gminy tworząc formacje SWA zobowiązany jest do:

1. Zabezpieczenia warunków lokalowych, technicznych oraz socjalnych niezbędnych do skutecznego działania 
formacji po rozwinięciu;

2. Stałego utrzymywania gotowości do działania formacji poprzez realizację procesu szkoleniowego, wg planów 
opracowanych na wyższym szczeblu oraz własnych;

3. Opracowania planów działania formacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 13. 1. W celu uszczegółowienia zasad funkcjonowania gminnego SWA zostaną wydane wytyczne Wójta - Szefa 
Obrony Cywilnej Gminy w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania 
(SWA) na terenie gminy Pysznica.

2. W wytycznych, o których mowa w ust. 1 zostaną określone:

1) Kierunki doskonalenia funkcjonowania gminnego SWA;

2) Realizacja procesu szkoleniowego gminnego SWA;

3) Zasady współpracy szefa obrony cywilnej ze środkami masowego przekazu na płaszczyźnie informowania 
społeczeństwa o zagrożeniach;

4) Zasady utrzymania w sprawności systemów alarmowych.

§ 14. 1. Nadzór w trakcie bieżącej działalności i koordynowanie całokształtu spraw związanych z organizowaniem 
gminnego SWA, zgodnie z zapisami zarządzenia, powierza się pracownikowi do spraw Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Gminy w Pysznicy.

2. Gotowość do działania gminnego SWA, zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu ustala się na dzień 
31 października 2015 roku.

§ 15. Traci moc Zarządzenie Nr 48/06 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pysznica z dnia 12 września 2006 r. 
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Pysznica.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

Tadeusz Bąk
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                                                                                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 
                                                                      Wójta Gminy Pysznica  

                                                                            z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

 

 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA  

PLANOW DZIALANIA W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA SWA 

 

1. Plan działania systemu wykrywania i alarmowania gminy oraz formacji SWA opracowuje się 

w formie opisowej. 

2. Plan działania SWA gminy składa się z następujących elementów: 

1) ogólne zasady funkcjonowania SWA: 

a) podstawy prawne, 

b) zadania gminnego SWA, 

c) struktura organizacyjna gminnego SWA; 

 

2) harmonogram osiągania gotowości do działania gminnego SWA; 

3) zestawienie zbiorcze formacji SWA; 

4) zestawienie zbiorcze systemów alarmowych; 

5) wykaz i dane teleadresowe osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie (rozwijanie) 

gminnego SWA; 

6) wykaz i dane teleadresowe jednostek organizacyjnych szczebla gminnego oraz 

odpowiednio wyższego; 

7) schemat obiegu informacji (łączności) w gminnym SWA. 

 

3.  Plan działania SWA gminy zatwierdza Wójt - szef obrony cywilnej gminy. 

4.  Plan działania formacji SWA składa się z następujących elementów: 

 

 struktura organizacyjna i zadania formacji; 

 imienna obsada osobowa formacji wraz z danymi teleadresowymi; 

 plan powiadamiania członków formacji (w czasie i po godzinach pracy); 

 harmonogram osiągania gotowości do działania formacji; 

 zestawienie elementów współdziałających na poszczególnych szczeblach; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie formacji (dane teleadresowe); 

 dane wynikające ze specyfiki zadań realizowanych przez formację w ramach SWA oraz 

zadań wykonywanych przez jednostkę organizacyjną  (podmiot) na bazie, której jest 

utworzona. 

5.  Plany działania formacji SWA zatwierdzają:  

 właściwi terenowi szefowie obrony cywilnej - formacje terenowe SWA.  

 
 

 

 Wójt Gminy Pysznica 
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