
ZARZĄDZENIE NR 147/2021 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Pysznica wojewódzkiego treningu systemu 
wykrywania i alarmowania  w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 

i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21” 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.), § 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 i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich 
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) zarządzenia Nr 238/21 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na 
terenie powiatu stalowowolskiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach 
ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21” oraz 
zarządzenia nr 68/2021 starosty stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania 
i przeprowadzenia na terenie powiatu stalowowolskiego wojewódzkiego treningu systemu wykrywania 
i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. 
„PATROL - 21” 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego 
wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie 
i alarmowanie ludności województwa przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych 
systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”, zwany dalej „treningiem”. 

2. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 
i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA - 
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS). 

3. Szczegółowy harmonogram przebiegu treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. W trakcie przygotowania i prowadzenia treningu przyjmuje się następujące cele merytoryczne 
i szkoleniowe: 

1) weryfikacja skuteczności procedur KSWSiA reagowania i uruchamiania działań interwencyjnych w celu 
ochrony ludności przed skutkami zdarzeń CBRN na obszarze powiatu w relacjach Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (PCZK) Stalowa Wola – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) 
w Pysznicy. 

2) praktyczne sprawdzenie sprawności i skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy 
poprzez ich fizyczne uruchomienie (emisja sygnałów alarmowych i komunikatów słownych przy użyciu 
syren); 

3) doskonalenie w trybie aplikacyjnym procedur współdziałania między elementami SWA w zakresie 
przeciwdziałania skutkom zagrożeń ludzi i środowiska na terenie powiatu; 

4) upowszechnianie wśród ludności powiatu zasad postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń 
oraz po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów  emitowanych przez syreny. 

§ 2. 1. Do udziału w treningu włącza się: SWA Gminy Pysznica. 

2. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne i minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2,  na czas treningu nie zostaną rozwinięte formacje SWA. 

§ 3. 1. W  ramach  treningu,  w  dniu 18 listopada 2021 r. zostanie  przeprowadzona  głośna  próba 
uruchomienia systemów  alarmowych   na    terenie gminy. 

2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane: 
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1) godz. 11:00 - akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”; 

2) godz. 11:15 -  akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu” zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) 

§ 4. Pracownika  ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych 
zobowiązuje się do: 

1) uregulowania w drodze zarządzeń przebiegu  treningu na administrowanym terenie; 

2) poinformowania  lokalnych  społeczności  o planowanej  głośnej  próbie  uruchomienia  systemów 
alarmowych na administrowanym terenie; 

3) podjęcia w ramach swoich kompetencji, działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestników treningu. 

§ 5. Po zakończeniu treningu przesłać do Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Stalowej Woli, w terminie 7 dni od przeprowadzenia treningu, sprawozdania z jego przebiegu 
na terenie gminy   wg wzoru określonego w załączniku nr 2. 

§ 6. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam insp. ds. 
zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych Urzędu Gminy w Pysznicy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i trwania  
treningu 

 

   

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

HARMONOGRAM 

PRZEBIEGU WOJEWÓDZKIEGO TRENINGU SWA PRZEPROWADZONEGO NA TERENIE POWIATU STALOWOWOLSKIEGO  
W RAMACH ĆWICZENIA KSWSiA pk. „PATROL-21”  W DNIU 18 LISTOPADA 2021 r.  

 
Lp. 

 
Przedsięwzięcie 

Termin 
(dzień, godz.) 

Odpowiedzialny 
(Wykonawca) 

Uwagi 

 
ETAP PRZYGOTOWAWCZY 

1. Próbne nawiązanie łączności w relacji PCZK - GCZK w radiowej sieci 
zarządzania starosty, dokonanie uzgodnień dot. procedury wymiany 
informacji w trakcie treningu. 

2.  Przeprowadzenie testowania sprawności radiowych systemów  
alarmowych.  

 
17.11.2021 r. 

900 – 930 

Kierownicy komórek 
organizacyjnych ds. ZK 

i OC SP i UM 
Obsady osobowe 

PCZK, GCZK 

 

 
ETAP TRENINGOWY 

3. Nawiązanie wstępnej łączności między PCZK / MCZK/GCZK 
w radiowej sieci zarządzania starosty 

4. Zgłoszenie przez P / MCZK  oraz zespoły robocze WSSE i WIOŚ 
gotowości do udziału w treningu do WCZK Rzeszów – pocztą 
elektroniczną. 

 
18.11.2021 r. 

815 – 830 

 
PCZK Stalowa Wola. 

 MCZK/GCZK 

 

5. Zgłoszenie przez PCZK Stalowa Wola meldunku o gotowości 
i sytuacyjnego do WCZK Rzeszów – pocztą elektroniczną. 

18.11.2021 r. 
900 

 
PCZK Stalowa Wola 

 

6. Przeprowadzenie głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych: 
1) przekazanie przez PCZK Stalowa Wola do MCZK/GCZK komunikatu  
alarmowego („ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”) – radiowa sieć 
zarządzania starosty i e-mail; 
2) przekazanie przez PCZK do M/GCZK (urzędów gmin) dyspozycji 
uruchomienia gminnych systemów alarmowych ustalonymi kanałami 
wymiany informacji; 
3) fizyczne uruchomienie systemów alarmowych (radiowe systemy 
alarmowe, punkty alarmowe – remizy OSP, zakłady pracy) 

18.11.2021 r. WCZK Rzeszów, 
PCZK i MCZK 

(starostwa powiatowe, 
urzędy miast na prawach 

powiatu),GCZK, 
komórki ds. ZK i OC 

urzędów gmin 

1) godz. 1100 – ogłoszenie 
     alarmu; 
2) godz. 1115  – odwołanie 
     alarmu; 
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7. Potwierdzenie przez MCZK/GCZK fizycznego uruchomienia systemów 
alarmowych na terenie gmin powiatu – radiowa sieć zarządzania starosty, 
e-mail. 

18.11.2021 r. WCZK Rzeszów, 
PCZK i MCZK 

(starostwa powiatowe, 
urzędy miast na prawach 

powiatu) 

 

8. Zakończenie treningu – przekazanie przez PCZK do MCZK/GCZK 
stosownego komunikatu: radiowa sieć zarządzania starosty, e-mail. 

18.11.2021 r. 
 godz. 14:30 

  

ETAP SPRAWOZDAWCZY 

9. Przekazanie do Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli sprawozdań z przebiegu treningu 
– pocztą elektroniczną 

do 7 dni od treningu Prezydent, Wójtowie do 7 dni od treningu 
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