
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 
WÓJTA GMINY SADOWNE 

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY SADOWNE 
z dnia 17. 04. 2015 r. 

 
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 

na terenie Gminy Sadowne 
 
Na podstawie: art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dn. 2004 r. nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt. 6 
i 7 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), art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89 poz. 590),  § 4 pkt. 1 lit. d oraz § 10 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. poz.96) oraz Zarządzenia nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa z dnia 21 października   2013 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i 
Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. 
 

zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 
1. W celu wykonania zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem i identyfikacją zagrożeń, 

przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w 
okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny organizuje się system wykrywania 
i alarmowania, zwany dalej SWA. 

2. SWA przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija w przypadku 
zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń i treningów, a także gotowości 
obronnej państwa czasu kryzysu lub czasu wojny. 

 
§ 2. 

W skład SWA wchodzą następujące formacje obrony cywilnej: 
 

1. DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA (DWA); 
2. PUNKTY ALARMOWANIA (PA) 

 
§ 3. 

Formacje obrony cywilnej o których mowa w § 2 tworzy Wójt Gminy - Szef Obrony Cywilnej poprzez 
nadanie przydziałów organizacyjno –  mobilizacyjnych. 

 
§ 4. 

Do wykonywania czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich 
zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem są zobowiązane formacje, 
odpowiednio do nałożonych na nie zadań. 

§5. 
1. Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych 

odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz alarmowania, także środków 
teleinformatycznych w tym masowego przekazu. 

2. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także ich 
odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. 



§ 6. 
Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia: 
 

1. Szefa OC Gminy – w odniesieniu do terenu gminy, 
2. Szefa OC Powiatu – na terenie kilku gmin lub całego powiatu, 
3. Szefa OC Województwa – w odniesieniu do terenu kilku powiatów lub całego województwa. 

 
§ 7. 

Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 2, po rozwinięciu systemu  wykonują zadania zgodnie z 
ich przeznaczeniem. 

§ 8. 
  Do zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania należą:    

-   wykrywanie i   rozpoznawanie skażeń    
-   oznaczanie stref niebezpiecznych    
-   przekazywanie danych o   zagrożeniach do jednostek nadrzędnych    
- przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie sił  

ratowniczych    
-   informowanie ludności o zalecanych sposobach postępowania    
-   wymiana informacji z   powiatowym Systemem Wykrywania i   Alarmowania 

 
§ 9. 

W stanie stałej gotowości obronnej państwa funkcjonuje System Wczesnego Ostrzegania, zwanym dalej 
SWO. 

 
§ 10. 

1. SWO obejmuje sekcje (stanowiska) ostrzegania i alarmowania oraz siły i środki niezbędne do 
pozyskania i rozpowszechniania informacji. 

2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji 
uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z 
wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska 

 
§ 11. 

Szefowie obrony cywilnej, o których mowa w § 6 ustalają zakres działania jednostek organizacyjnych 
wchodzących w skład SWA oraz SWO. 
 

§ 12. 
Do głównych zadań realizowanych w   ramach działań systemu SWO należą w   szczególności:    

1) wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe  
stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w   oparciu o   przyjęte normy i   standardy krajowe,    

2)  powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o   zagrożeniach, ostrzeganie i 
alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w 
trakcie ich wystąpienia,    

3)   zapewnienie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności,    
4)   doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania 

      zagrożeń,    
5)   uruchamianie działań interwencyjnych.    
6)  wymiana informacji dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska z sąsiednimi 

elementami SWA i SWO.    
7)  prowadzenie nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania.  

 



§ 13. 
1. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie w sprzęt oraz 

szkolenie formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład SWA, odpowiada Wójt Gminy – Szef 
Obrony Cywilnej. 

2. Tabelę należności w sprzęt dla formacji określi Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej na podstawie 
normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji OC w sprzęt, środki techniczne i 
umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej ustalonych przez Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju. 

 
§ 14. 

Za przygotowania i zapewnienie działania formacji obrony cywilnej  na terenie gminy odpowiada Szef 
Obrony Cywilnej Gminy 
 

§ 15. 
Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych. 
 

§ 16. 
Traci moc Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Sadowne - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 czerwca 
2007 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Sadowne.  

 
§ 17. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


