
Zarządzenie Nr 143.2016 

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

w   sprawie   organizacji   systemu   wykrywania   i   alarmowania   na   terenie   

gminy   Jeleniewo   (SWA) 

 

 Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 827, z późn. zm.) w związku 

z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) oraz zgodnie z: § 3 zarządzenia nr 54/2016 Wojewody 

Podlaskiego z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i 

alarmowania w województwie podlaskim oraz § 3 ust. 1 zarządzenia nr 39/2016 Wojewody 

Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. W celu wykonywania zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem, 

analizowaniem zagrożeń, wymianą informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem                           i 

alarmowaniem ludności, organizuje się na terenie gminy Jeleniewo system wykrywania                  

i alarmowania, zwany dalej „SWA”. 

 

2. SWA rozwijany jest w przypadku:  

1) wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu lub 

wojny); 

2) wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski 

żywiołowej); 

3) wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym; 

4) przeprowadzenia ćwiczeń lub treningów. 

 

3. System o którym mowa w ust. 1 przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej 

państwa. 

 

§ 2. SWA jest elementem: 

1. Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, w którym nadzór nad jego 

funkcjonowaniem i funkcje koordynacyjne sprawuje Minister Obrony Narodowe przy pomocy 

centrum dyspozycyjnego - Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń i Sił Zbrojnych 

2. Systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami 

z powietrza, nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej i Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju, a uruchamianego w celu: 

1) prowadzenia i realizacji właściwych przedsięwzięć w zakresie obiegu informacji         o 

zagrożeniach uderzeniami z powietrza; 



2) monitorowania, wykrywani i rozpoznania rejonu uderzenia, umożliwiającego 

wykonanie w danym rejonie niezbędnych przedsięwzięć eliminujących                                

lub zmniejszających skutki ewentualnych uderzeń. 

 

§ 3. Na terenie gminy Jeleniewo SWA funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi                       

w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 

  

§ 4. SWA składa się z: 

1. jednostek zbierania i analizowania informacji oraz alarmowania, 

2. jednostek wykrywania zagrożeń i alarmowania. 

 

§ 5. 1. System uruchamiany jest w sytuacji wystąpienia zagrożeń określonych w § 1 na czas 

trwania tych zagrożeń (na zasadzie całodobowych dyżurów) oraz w celu przeprowadzenia 

ćwiczeń i treningów - wyłącznie na czas ich trwania. 

2. Podstawą do rozwinięcia pełnego lub częściowego SWA jest zarządzenie wydane przez: 

1) wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa – w stosunku do obszaru całego 

województwa lub obszaru kilku powiatów, 

2) starostę – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w stosunku do obszaru całego powiatu            

lub kilku gmin z obszaru  powiatu, 

3) wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy – w stosunku do obszaru gminy lub kilku 

miejscowości z obszaru gminy. 

3. Jednostki organizacyjne SWA po rozwinięciu wykonują na zasadzie dyżurów zadania 

określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 6.1. Przekazywanie informacji w ramach SWA odbywa się za pośrednictwem dostępnych 

środków łączności oraz zgodnie z zasadami ustalonymi według odrębnych przepisów. 

2. Organizację szkoleń i treningów jednostek organizacyjnych SWA regulują odrębne przepisy. 

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

 

/-Kazimierz Urynowicz-/ 



Załącznik nr 1 

do zarządzenie nr  143 .2016 

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia  30 sierpnia  2016 r. 

 

 

 

Zasady organizacji i funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 

 

 

§ 1. SWA stanowi formacja obrony cywilnej wykrywania i alarmowania oraz jednostki 

włączone do systemu wczesnego ostrzegania zwanego dalej „SWO”. 

1.  W skład SWA na szczeblu gminy wchodzą: 

1) jednostki zbierania i analizowania informacji oraz alarmowania - drużyna wykrywania 

i alarmowania zwana dalej „dwa” będąca centralnym ogniwem systemu na szczeblu 

gminnym, 

2) służby dyżurne jednostek gminnego systemu wczesnego ostrzegania (SWO). 

2. Jednostka organizacyjna SWA wymieniona w §1 ust. 1 pkt 1 jest formacją obrony cywilnej, 

utworzoną na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 2. Struktura jednostek organizacyjnych SWA na szczeblu gminy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     - przepływ informacji 

     - podległość służbowa 

   

§ 3. Strukturę jednostek organizacyjnych SWA na szczeblu województwa zawarta                          

jest w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2016 Wojewody Podlaskiego                                  z 

dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w 

województwie podlaskim. 



Załącznik nr 2 

do zarządzenie nr 143.2016 

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia  30 sierpnia  2016 r. 

 

Zadania  jednostek  organizacyjnych  Systemu Wykrywania  i  Alarmowania (SWA) 

 

§ 1. Podstawowe zadania „dwa”: 

1. rozwinięcie posterunku wykrywania oraz alarmowania; 

2. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń wykorzystywanych do łączności          z 

POADA; 

3. wydzielenie ze swego składu patroli rozpoznania skażeń; 

4. prowadzenie rozpoznania skażeń i rozpoznania ogólnego; 

5. prowadzenie obserwacji terenu; 

6. pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia 

oraz przekazywanie tych danych do analiz laboratoryjnych; 

7. analiza sytuacji według danych z rozpoznania; 

8. określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza; 

9. alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą dostępnych systemów 

telekomunikacyjnych oraz metod zwyczajowo przyjętych na danym terenie; 

10. powiadamianie Szefa OC gminy o zagrożeniach i wnioskowanie w sprawie ostrzegania 

ludności; 

11. przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią 

masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności szefowi OC gminy; 

12. utrzymanie sprawnej łączności z posterunkami SWA w terenie, jednostkami 

współpracującymi, szefem OC gminy; 

13. oznaczenie stref niebezpiecznych. 

 

§ 2. Szczegółowe zadania formacji obrony cywilnej określa plan działania tych jednostek. 

§ 3. Za przygotowanie i zapewnienie działania wszystkich jednostek wchodzących w skład 

SWA na szczeblu gminy odpowiada Szef Obrony Cywilnej Gminy. 

§ 4. Zasady meldowania i ostrzegania o zagrożeniach. 

1. Jednostka wymieniona w § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 przy przekazywaniu informacji do 

jednostek nadrzędnych, współdziałających i podrzędnych o użyciu broni masowego rażenia 

(BMR), uwolnieniu środków chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych oraz 

powstałych w ich wyniku skażeń, przy prognozowaniu i ocenie sytuacji skażeń posługują się 

tzw. komunikatami CBRN. Za dokument określający zasady opracowywania i formatowania 

komunikatów przyjmuje się „Metodykę oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i 

promieniotwórczych”, bazującą o natowski dokument standaryzacyjny ATP-45. 

2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania opracowują           

i przekazują meldunki na zasadach określonych w zarządzeniu nr 32/2016 Wojewody 

Podlaskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego 

Ostrzegania o zagrożeniach w województwie podlaskim. 



3. Zasady i tryb przygotowania podmiotów do powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności  

cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza określa „Instrukcja funkcjonowania systemu 

powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami                           

z powietrza”, wprowadzona decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

4. Powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sygnały alarmowe  

i komunikaty ostrzegawcze zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania  o ich wystąpieniu 

oraz właściwości organów t tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96). 

 

  


