
ZARZĄDZENIE NR 15/0050/2016
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2015 r., poz. 827 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. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), § 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. z 2013 r. poz. 96) w oparciu o Zarządzenie Wojewody 
Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Nr 524 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 stanie stałej 

gotowości obronnej w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz prowadzenia ćwiczeń i 
treningów, gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu 
wojny.
§ 2. W skład SWA wchodzą następujące formacje obrony cywilnej:

1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania.
2) Punkty Alarmowania w miejscowościach: Gumowo, Podbiele, Żochowo, Gniazdowo, Sulęcin 

Szlachecki, Kosewo, Rząśnik, Koskowo, Stary Lubotyń.
§ 3. Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 2 powołuje szef obrony cywilnej Gminy 

Stary Lubotyń 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:
- Drużyna Wykrywania i Alarmowania,
- jednostki OSP,
- sołtysi,
- dyrektorzy szkół.

§ 5. 1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 4 mają obowiązek przekazywania informacji 
o stwierdzonym zagrożeniu do Urzędu Gminy Stary Lubotyń.
2. Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych 

odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz alarmowania.
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3. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także ich 
odwołanie podejmuje Wójt – Szef Obrony Cywilnej. Rodzaje alarmów, treść komunikatów 
ostrzegawczych, sygnały alarmowe i sposób ich ogłaszania określa załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i 
właściwości organów w tych sprawach.
§ 6. Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia Szefa OC 

gminy.
§ 7. Jednostki organizacyjne SWA, o których mowa w § 2, po jego rozwinięciu wykonują zadania 

na zasadzie dyżurów.
§ 8. System Wykrywania i Alarmowania i System Wczesnego Ostrzegania, organizuje Szef 

Obrony Cywilnej Gminy.
§ 9. 1. W skład Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania wchodzą:
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
- jednostki OSP,
- sołtysi,
- dyrektorzy szkół,
- osoby wyznaczone.

2. Włączenie jednostek i instytucji do gminnego SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania 
i zakresu realizowanych zadań.
§ 10. Szef Obrony Cywilnej ustala zakres działania jednostek organizacyjnych wchodzących w 

skład gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania.
§ 11. Strukturę organizacyjną, zasady tworzenia i zadania oraz zasady współdziałania jednostek 

organizacyjnych SWA Gminy Stary Lubotyń określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 12. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie w sprzęt 

oraz szkolenie formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład SWA, odpowiada Szef Obrony 
Cywilnej.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski
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 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/0050/2016  

 Wójta Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 8 lipca 2016 r.  

 

 

 

Organizacja Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Stary Lubotyń 

 

I. ZADANIA  SWA. 

Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych SWA przeznaczonych do 

wykrywania zagrożeń należy: 

1. Wykrywanie i rozpoznanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych  i chemicznych 

(w tym toksycznymi środkami przemysłowymi) oraz innych nadzwyczajnych 

zagrożeń ludzi i środowiska. 

2. Wykrywanie i określenie parametrów uderzeń Bronią Masowego Rażenia (NBC). 

3. Pobieranie próbek i określenie rodzaju i stopnia skażenia, zakażenia produktów 

żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej, wód 

powierzchniowych oraz gleby i powietrza. 

4. Oznaczanie stref niebezpiecznych. 

5. Wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń. 

6. Przekazywanie danych o użyciu broni NBC, skażeniach, zakażeniach i innych 

nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do jednostek nadrzędnych, 

współdziałających i podległych. 

7. Przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz 

powiadamianie sił ratowniczych. 

 

Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych SWA należy: 

1. Zbieranie i opracowywanie, analizowanie danych na podstawie informacji 

otrzymywanych z jednostek wykrywania i alarmowania oraz innych źródeł. 

2. Określanie skali i skutków skażeń, zakażeń oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń dla 

ludzi i środowiska oraz prognozowanie rozwoju wydarzeń. 

3. Powiadamianie organów decyzyjnych, instytucji, organizacji i formacji, ekspertów 

odpowiedzialnych za reagowanie na niebezpieczne zdarzenia, o wystąpieniu zdarzenia 

lub groźbie jego wystąpienia. 

4. Ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także informowanie o zaleconych 

sposobach postępowania w zaistniałej sytuacji. 

5. Opracowywanie wniosków i propozycji dla właściwych organów kierowania OC. 

6. Wymiana informacji dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska z 

odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi OC sąsiednich gmin oraz innymi 

jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi procedurami 

postępowania. 

7. Koordynowanie działań jednostek organizacyjnych wykrywania zagrożeń. 

 

II. ZASADY TWORZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SWA 

 

Jednostki organizacyjne SWA tworzy się na podstawie Zarządzenia nr 68 Wojewody 

Mazowieckiego Szefa OC Województwa z dnia 18.04.2000r. w sprawie tworzenia formacji 

OC na terenie województwa . 
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Na szczeblu gminy tworzy się: 

 

DRUŻYNĘ WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 

 

Drużynę wykrywania i alarmowania powołuje Szef Obrony Cywilnej Gminy poprzez 

nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych obsadzie osobowej drużyny. 

 

Na szczeblu sołectw (w ramach DWA)  tworzy się: 

 

PUNKTY ALARMOWANIA ( PAL). 

 

III. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE  

W SWA. 

 

1. Łączność w SWA Gminy Stary Lubotyń jest organizowana przy 

wykorzystaniu technicznych środków łączności przewodowej                            

i bezprzewodowej. 

2. Podstawową siecią na obszarze gminy jest sieć przewodowa TP S.A. oraz sieć 

telefonii komórkowej. Sieć radiowa Wojewody Mazowieckiego jest 

podstawowym źródłem łączności DWA gminy z POADA oraz z DWA gmin 

sąsiednich. 

3. Zasady pracy w Sieci Zarządzania Wojewody mazowieckiego zostały 

określone w „Regulaminie pracy sieci radiowej zarządzania Wojewody 

Mazowieckiego”. 

4. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się: 

- pojedyncze syreny alarmowe obrony cywilnej sterowane 

przewodowo, 

- syreny alarmowe jednostek OSP z terenu gminy uruchamiane drogą 

radiową jak i przewodową, 

- posłańców. 

5. Urządzenia alarmowe sterowane radiowo utrzymywane są w stałej gotowości 

przez jednostki OSP. Przewodowe sterowanie wykorzystywane jest poza 

systemem scentralizowanym i uruchamiane w czasie wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa. 

 

IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I OBIEGU INFORMACJI. 

 

System wykrywania i alarmowania współdziała ze służbami i systemami, które mogą 

stanowić źródło informacji o zagrożeniach dla ludności, a których nie można włączyć do 

systemu (jednostki MON, PSP, Policji, Meteo itp.).  

Współdziałanie to powinno polegać na wzajemnej wymianie informacji, uzyskiwanych w 

ramach własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek w 

występowaniem zagrożeń dla ludności i środowiska. 

1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania           

i alarmowania do jednostek nadrzędnych i współdziałających: 

- Natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii, katastrof, skażeń, 

zakażeń, użycia NBC i innych zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz wzrostu mocy 

dawki tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej dopuszczalnej wartości 

oraz ponownego jej wzrostu o dowolną wartość; 
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- Okresowo przekazuje się informacje pomiarów mocy dawki promieniowania 

gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażeń komponentów środowiska i 

żywności oraz warunków meteorologicznych.  

2. Rodzaje, zakres i metodykę pomiarów, analiz, ocen i prognoz w SWA oraz 

dopuszczalny poziom zanieczyszczeń (zagrożeń) ludzi i środowiska ustala się zgodnie 

z obowiązującymi normami krajowymi w tym względzie. 

3. Współdziałanie dotyczy jednostek organizacyjnych przeznaczonych do wykrywania 

zagrożeń, zbierania i przetwarzania informacji oraz innych jednostek organizacyjnych, 

których statutowa działalność przewiduje wykonywanie takich czynności. 

4. Współdziałanie na terenie gminy organizuj DRUŻYNA WYKRYWANIA I 

ALARMOWANIA współdziałanie dotyczy POADA (w górę systemu) oraz punktów 

alarmowania (w dół systemu) i jednostek współdziałających ( w bok systemu). Do 

jednostek współdziałających należą jednostki Policji, PSP, OSP, MON i inne. 

 

 

   STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  DWiA 

 

 

 

 

 KOMENDANT 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Sekcja obserwacji i 

analiz 

                          4 

 
Sekcja Łączności i 

Alarmowania 

                          3 

 

 Sekcja 

rozpoznania 

  

                         6 

 

ZADANIA: 

 

 Utrzymywanie ciągłej łączności z POADA oraz punktami alarmowania na terenie 

gminy, 

 Wydzielenie ze swego składu patroli do prowadzenia rozpoznania skażeń, zakażeń 

oraz innych zagrożeń ludzi i środowiska w przydzielonym rejonie, 

 Pobieranie próbek materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie, wstępne 

określenie rodzaju skażenia oraz przekazywanie tych danych i próbek do właściwej 

jednostki laboratoryjnej, 

 Analiza i ocena rzeczywistej i prognozowanej sytuacji zagrożeń na podstawie danych 

z rozpoznania na terenie gminy, 

 Określenie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza na terenie 

gminy, 
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 Ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności na podległym terenie, 

 Powiadamianie  Szefa OC Gminy o zagrożeniach i opracowywanie wniosków i 

propozycji do działania. 

 

PUNKTY  ALARMOWANIA 

 

Tworzone w  ramach drużyny wykrywania i alarmowania. 

 

ZADANIA: 

 

 utrzymywanie stałej łączności z właściwą drużyną wykrywania i alarmowania; 

 ogłaszanie i odwoływanie alarmów; 

 rozpowszechnianie komunikatów ostrzegawczych o występujących zagrożeniach ludzi 

i środowiska. 

 

 
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA  
NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POWIATOWY OŚRODEK 

ANALIZY DANYCH I 

ALARMOWANIA 

DRUŻYNA 

WYKRYWANIA I 

ALARMOWANIA 

Jednostki podległe Jednostki 

współdziałające 

 

 Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 Szkoły 

 Zakłady Pracy 

 Sołectwa 

 Komenda Powiatowa  

PSP 

 Komenda Powiatowa 

Policji 

 Pogotowie Ratunkowe 

 Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii 

 PSSE 
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