
ZARZĄDZENIE NR 44/2017
WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu
wykrywania i alarmowania  w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 

2017” na terenie Gminy Pysznica

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.), § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. 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), § 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), oraz 
zarządzenia Nr 72/17 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 9 maja 
2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania 
i alarmowania w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 23 maja 2017 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania 
i alarmowania nt. „Doskonalenie procedur prognozowania zagrożeń, wymiany informacji oraz ostrzegania 
ludności w czasie wystąpienia zdarzeń CBRN i katastrofalnych powodzi zwany dalej „treningiem”.

2. Trening będzie elementem ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu zarządzania Kryzysowego nt. „Rola 
i zadania administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi pk. 
WISŁA 2017”.

3. Plan przebiegu treningu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. W trakcie treningu przyjmuje się do realizacji następujące cele szkoleniowe:

1) doskonalenie obsad osobowych formacji obrony cywilnej formacji SWA w zakresie wspomagania 
procesów decyzyjnych reagowania oraz minimalizacji skutków zdarzeń CBRN i katastrofalnych powodzi, 
poprzez opracowanie prognoz i analiz zaistniałych zagrożeń;

2) praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie Gminy Pysznica;

3) doskonalenie obsad osobowych formacji SWA w zakresie obsługi sprzętu do wykrywania skażeń 
promieniotwórczych i chemicznych;

4) doskonalenie procedur przekazywania komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach w ramach radiowej 
sieci zarządzania starosty stalowowolskiego;

5) upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia 
zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej;

§ 2. 1. Na czas trwania treningu rozwija się częściowo powiatowy SWA.

1) Do udziału w treningu włącza się gminne centra zarządzania kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej 
SWA, drużyn wykrywania i alarmowania (dwa) wg. zał. 2.

§ 3. 1. W ramach treningu w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 13:00 i 13:15 zostanie przeprowadzona głośna 
próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie Gminy Pysznica.

2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:

1) O godz. 13:00 sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”;

2) O godz. 13:15 sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich 
wystąpieniu oraz właściwości organów tych sprawach (DZ. U. z 2013 r. poz.96).

3. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów zostaną wykorzystane syreny uruchamiane 
ręcznie na punktach alarmowych w sołectwach.
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4. Komunikaty informujące o przeprowadzeniu głośnej informujące mieszkańców o przeprowadzeniu 
głośnej próbie uruchomienia systemów alarmowych na administrowanym terenie.

§ 4. 1. Koordynowanie całokształtu przedsięwzięć i nadzór nad przygotowaniem
i przeprowadzeniem treningu powierza się Panu Mateuszowi Wiśniewskiemu inspektorowi ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych w Urzędzie Gminy Pysznica.

2. Szefowie obrony cywilnej gmin, a także kierownicy podmiotów i jednostek organizacyjnych biorących 
udział w treningu, zapewnią w zakresie swoich kompetencji, wszystkim jego uczestnikom, warunki 
bezpiecznego i sprawnego wykonywania obowiązków wynikających
z planu przeprowadzenia treningu.

3. Kierownik treningu zapewni przygotowanie formacji SWA do treningu.

4. Kierownika treningu zobowiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa i warunków pracy wszystkim jego 
uczestnikom

§ 5. Zobowiązuję inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych do 
przesłania dnia 31 maja 2017 roku Staroście Stalowowolskiemu – Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu 
sprawozdania z przebiegu treningu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania
i przeprowadzenia treningu.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2017 

                                                                                                    Wójta Gminy Pysznica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

                                                                                                     z dnia 19 maja 2017 r. 

Lp. Dzień Godzina Przedsięwzięcie – zagadnienie szkoleniowe  

1. 23-05-2017 8:00 - 8:15 Sprawdzenie łączności w radiowej sieci zarządzania starosty  

2. 23-05-2017 8:00 - 18:00 

Praktyczna praca formacji SWA oraz GCZK w warunkach sytuacji kryzysowej – czas „P” i „W” na 
obszarze gminy: 

 przygotowanie stanowisk pracy,  
 przyjęcie obsad osobowych formacji SWA, 
 wydanie umundurowania i sprzętu, zapoznanie z tematem i celami treningu, 
 rozwinięcie i przygotowanie do pracy formacji SWA,  
 prognozowanie sytuacji po wystąpieniu zagrożeń ludzi i środowiska, 
 wypracowanie propozycji dla terenowych szefów OC w zakresie prowadzenia działań 

ratowniczych i ochronnych 
 

3. 23-05-2017 
13:00 
13:15 

Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych 
 ogłoszenie alarmu – godz. 13:00 (dźwięk modulowany 3 min.) 
 odwołanie alarmu – godz. 13:15 (dźwięk ciągły 3 min.) 
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4. 23-05-2017 13:00 
Ogłoszenie ćwiczebnych komunikatów alarmowych przez lokalne środki masowego przekazu. 
(sprawdzenie skuteczności procedur przekazywania komunikatów ostrzegawczych do mass-mediów 
przez elementy SWA) 

5. 23-05-2017 08:00-17:00 
Realizacja procedur prognozowania zagrożeń oraz ostrzegania 
 i alarmowania ludności przez elementy organizacyjne SWA. 

6. 23-05-2017 17:00-18:00 

Zakończenie treningu: 
 podsumowanie i ocena przebiegu treningu, 
 rozliczenie umundurowania i sprzętu, 
 zwolnienie uczestników treningu, 

7. 23-05-2017 17:50 - 18:00 
Sprawdzenie łączności w radiowej sieci zarządzania starosty (wywołanie ogólne, podanie 
komunikatu o zakończeniu treningu). 

8. 31-05-2017 7:30-15:30 
Rozliczenie treningu: 

 przesłanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego sprawozdań z przebiegu 
treningu, 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2017

Wójta Gminy Pysznica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 19 maja 2017 r.

1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Mateusz Wiśniewski

Mariusz Sałach

Stanisław Paleń

2.   Skład osobowy dwa

Izabela Kowalik

Adrian Świątek

Marta Gleich

3. Skład osobowy punktów alarmowania dwa

Jastkowice – Miklus Wiesław

Pysznica – Ryszard Szado

Kłyżów – Józef Smalisz

Studzieniec – Józef Kuziora
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