ZARZĄDZENIE Nr 216/2017
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziejów
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 2017., poz.1430) oraz
§ 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. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia nr
143/2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie
Województwa Kujawsko-pomorskiego i Zarządzania nr 25/2017 Starosty Radziejowskiego z
dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na
terenie powiatu Radziejowskiego
zarządza się, co następuje:
§1
W celu realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o
ich zaistnieniu, ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, kryzysu lub wojny organizuje się na terenie Miasta Radziejów System Wykrywania
i Alarmowania (SWA) na bazie istniejącej formacji obrony cywilnej.
§2
Elementami organizacyjnymi systemu SWA w mieście są:
a) drużyna wykrywania zagrożeń (dwz),
b) drużyna wykrywania i alarmowania (dwa),
c) punkty alarmowania (pal)
§3
Zasady działania poszczególnych elementów SWA oraz ich zadania określa załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§4
Strukturę organizacyjną elementów SWA oraz wykaz jednostek systemu przedstawia
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§5
Rozwinięcie elementów systemu SWA następuje w przypadku osiągnięcia wyższych stanów
gotowości obronnej państwa oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów – na czas ich
trwania i zawsze odbywa się we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Radziejowie.
§6
Nadzór nad funkcjonowaniem elementów SWA na terenie Miasta sprawuje Burmistrz.
§7
Traci moc zarządzenie Nr 178/13 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziejów.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) działa w czasie pokoju, natomiast System
Wykrywania i Alarmowania (SWA) działa w stanie kryzysu i stanie wojny.
Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych
miejskie SWO wchodzi w skład SWA jako jego integralna część.
Główne zadania realizowane w ramach systemów, które się wzajemnie zazębiają to:
-

Wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń,
Powiadomienie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach,
Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach,
Zabezpieczenie obiegu informacji,
Opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania
zagrożeń,
- Uruchomienie działań interwencyjnych.

Zadania miejskiego SWA to:
-

Oznaczanie stref niebezpiecznych,
Wstępna prognoza skutków zagrożeń,
Przekazywanie danych o zagrożeniach,
Przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych,
Komunikaty dzielimy na: - informacyjne,
- ostrzegawcze,
- alarmowe.
- Określanie skutków zdarzeń oraz prognozowanie ich rozwoju,
- Informowanie ludności o zalecanych sposobach postępowania,
- Wymiana informacji.
Łączność jest organizowana przy wykorzystaniu środków łączności przewodowej i
bezprzewodowej.
Ostrzeganie ludności na terenie Miasta odbywa się przez: zespoły syren alarmowych
podłączonych do central sterujących,
Urządzenia nagłaśniające stacjonarne i na pojazdach.
Do ostrzegania i alarmowania ludności służą wszelkie możliwe i odpowiednie w danej
sytuacji środki na terenie miasta.
Do wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności na terenie Miasta Burmistrz powołał
drużynę wykrywania i alarmowania w składzie 9 osobowym. Osobom tym nadano przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne w uzgodnieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień we
Włocławku.

Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 216 /2017 Burmistrza Miasta
Radziejów z dnia 11.09.2017 r.

ZASADY
ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SWA
NA TERENIE MIASTA RADZIEJÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
System wykrywania i alarmowania tworzy się w celu:
1) uzyskania informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na
określonym terenie miasta niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego
ze stosowaniem środków masowego rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych,
awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów lub innych
podobnych zdarzeń.
2) określenia rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń, oznaczenia stref
niebezpiecznych i prognozowania rozwoju wydarzeń.
3) uprzedzenia o zagrożeniu organów decyzyjnych, organizacji oraz formacji,
4) ostrzegania i alarmowania ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz
informowania o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się ludności w
zaistniałych sytuacjach.
§ 2
System wykrywania i alarmowania organizuje się na szczeblu gminnym i zakładowym.
Rozdział II
Organizacja i zadania systemu
§ 3
System wykrywania i alarmowania obejmuje:
1)
2)
3)
4)

wykrywania zagrożeń i alarmowania,
zbierania i przetwarzania informacji oraz alarmowania,
wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń,
przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności.
§ 4

1. Jednostkami organizacyjnymi wykrywania zagrożeń oraz alarmowania na terenie Miasta
są:
1) drużyna wykrywania zagrożeń (dwz),
2) drużyna wykrywania i alarmowania (dwa),
3) posterunki alarmowania (pal).

2. Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych wykrywania zagrożeń i alarmowania
należy w szczególności:
1) wykrywanie niebezpiecznych dla ludzi emisji do środowiska substancji toksycznych
oraz skażeń i zakażeń w czasie wojny,
2) rozpoznawanie skażeń chemicznych, zakażeń biologicznych, wykrywanie innych
nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz oznaczania stref
niebezpiecznych,
3) określenie skali i skutków zaistniałych zagrożeń,
4) wstępne określenie skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla potrzeb terenowych
organów obrony cywilnej,
5) analizowanie zbieranych informacji i prognozowanie rozwoju wydarzeń,
6) przekazywanie danych o zaistniałych zagrożeniach do jednostek organizacyjnych
nadrzędnych i współdziałających,
7) przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie
sił ratowniczych,

Rozdział III
Zasady funkcjonowania systemu
§ 5
1. System osiąga pełną gotować do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania
i osiągania gotowości do wykonania określonych zadań.
2. W czasie pokoju szef obrony cywilnej Miasta może zarządzić rozwinięcie SWA w
przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, a także
przeprowadzenia treningów i ćwiczeń.
3. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu następuje na podstawie zarządzenia:
a) szefa obrony cywilnej Miasta - na terenie Miasta,
b) szefa obrony cywilnej Powiatu - na terenie kilku gmin lub całego powiatu.
4. Jednostki organizacyjne SWA po rozwinięciu działają na zasadach całodobowych
dyżurów.
§ 6
SWA współdziała ze służbami i systemami, których statutową działalnością jest związane ze
zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenie dla ludności oraz koordynuje ich działania w
okresie wystąpienia tego zagrożenia, a w szczególności z jednostkami SWA na terenie
powiatu radziejowskiego.
§ 7
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 6 polega na wzajemnej wymianie informacji
uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni
związek z wytypowaniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem
i ostrzeganiem.
2. Metody i sposoby przedstawiania informacji są określone obowiązującymi normami
i standardami ogólnokrajowymi oraz przepisami resortowymi. W sytuacji awaryjnej szef
obrony cywilnej powiatu może doraźnie ujednolicić sposób postępowania dla jednostek
współdziałających o różnym podporządkowaniu.

Rozdział IV
Zasady przekazywania informacji i alarmowania
§ 8
1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w SWA do jednostek
nadrzędnych i współdziałających:
a)

natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof oraz innych
zdarzeń mogących mieć wpływ na życie i zdrowie mieszkańców,

b)

okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki
promieniowania, kontroli napromieniowania ludności, skażeń komponentów
środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych.

2. O skali i skutkach zagrożeń nie wymagających natychmiastowych działań ochronnych
informuje się ludność w komunikatach nadawanych przez środki masowego przekazu
(prasa, pojazdy jeżdżące ulicami i nadające stosowne komunikaty , ogłoszenia na słupach
ogłoszeniowych) o treści
ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta i
Pełnomocnika Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.
3. O zagrożeniach wymagających natychmiastowych działań ochronnych, informuje się
ludność poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz komunikaty
wykorzystując:
a) radiowy system alarmowania Miasta,
b) pojedyncze syreny alarmowe,
c) urządzenia nagłaśniające w pojazdach.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 216/2017 Burmistrza Miasta
Radziejów z dnia 11.09.2017 r.

DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
1. Struktura organizacyjna DWA

KOMENDANT
1

Sekcja obserwacji
i analiz

Sekcja łączności
i alarmowania

Sekcja
rozpoznania

OBSADA OSOBOWA
L.p.
1
2
3
4

Nazwa pododdziału
Komenda
Sekcja obserwacji
Sekcja rozpoznania
Sekcja łączności

Stanowisko
Komendant

Ilość
stanowisk
1
3
2
2

Wykształcenie
Średnie

2. Zadania DWA
- zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach na terenie Miasta,
- utrzymywanie łączności z wyznaczonym POAD,
- wydzielenie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego,
- alarmowanie zagrożonej ludności o zagrożeniach,
- przekazywanie danych o zagrożeniach do POAD,
- zbieranie informacji meteorologicznych i przekazywanie ich szefowi OC Miasta.

Załącznik nr 3 do zarządzenia
nr 216/2017 Burmistrza Miasta
Radziejów z dnia 11.09.2017 r.

Wykaz
pomiotów wchodzących w skład systemu wczesnego ostrzegania (SWA)
w mieście Radziejów

I

Administracja samorządowa
1. Urząd Miasta Radziejów

II Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Radziejów
1. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie,
2. Radziejowski Dom Kultury,
3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
III Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
1 Miejska Ochotnicza Straż Pożarna
IV Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

