
ZARZĄDZENIE Nr 9/08
BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

GMINY SWARZĘDZ
z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), § 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. 
Nr 96, poz. 850), zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 159/07 z dnia 18 
września 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego 
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu 
wykrywania i alarmowania w województwie wielkopolskim, oraz zarządzenia Starosty 
Poznańskiego Nr 159/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w przedmiotowej sprawie, 
zarządzam co następuje:

§ 1.
W celu pozyskiwania niezbędnych informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i 

alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie gminy 
Swarzędz:

1) System wczesnego ostrzegania (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju;
2) System wykrywania i alarmowania (SWA) – działający w stanie kryzysu i stanie 

wojny.
§ 2.

Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w 
szczególności

1) wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń na terenie gminy oraz 
powiadamianie o zagrożeniach;

2) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o 
zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

3) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków 
łączności;

4) uruchamianie działań interwencyjnych stosownie do posiadanych możliwości.

§ 3.
Elementami organizacyjnymi systemu wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i 

alarmowania w gminie są:
a)  gminny punkt alarmowania;
b)  drużyna wykrywania i alarmowania (drwa), jako formacja o wyższym
     stopniu gotowości do działania;
c)  posterunek wykrywania i alarmowania oraz patrol ze składu drwa;
d)  sołeckie punkty alarmowania.

§ 4.
Rozwinięcie elementów systemu następuje w przypadku osiągania wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa oraz przeprowadzania ćwiczeń i treningów – na 
czas ich trwania. 

§ 5.
Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu na terenie gminy zarządza 

Burmistrz – Szef OC gminy.



§ 6.
1. Do przekazywania, ustalonych dla syren, dźwiękowych sygnałów alarmowych i 

komunikatów ostrzegawczych dla ludności gminy, wykorzystać istniejące syreny 
alarmowe i ich tor fonii.

2. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty 
czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12.00, przeprowadzać głośną próbę 
syren, stosowany sygnał – dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.

3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach 
treningów i ćwiczeń poprzedzić doprowadzeniem tego faktu do publicznej 
wiadomości na terenie gminy, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
  

§ 7.
1. Wymianę informacji w ramach systemu wczesnego ostrzegania Gminny Punkt 

Alarmowania realizuje pomiędzy elementami gminnymi, z elementami SWO i 
SWA sąsiadów, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do przekazywania informacji pomiędzy 
wymienionymi elementami wykorzystać łączność radiotelefoniczną, telefoniczną 
i elektroniczną.

2. Aby prowadzić wymianę informacji w ramach systemu wczesnego ostrzegania 
pomiędzy Gminnym Punktem Alarmowania a sołeckimi punktami alarmowania, 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz wyposaża sołeckie punkty alarmowania w 
telefony komórkowe.

§ 8.
 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA gminy, jego elementom 
organizacyjnym nadać status formacji obrony cywilnej, lub obsady osobowe tych 
elementów reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny.

§ 9.
1. Sołecki punkt alarmowania tworzy sołtys i zapewnia właściwe działanie 

dyżurnych punktu po otrzymaniu sygnału do jego uruchomienia.
2. Inspektor ds. Obrony Cywilnej opracowuje i wyposaża sołtysów w 

dokumentację sołeckich punktów alarmowych, która zawierać będzie 
dokumenty niezbędne do uruchomienia i właściwej pracy punktu.

3. Dokumentację sołeckiego punktu alarmowania przyjmuje za pokwitowaniem 
sołtys, zapoznaje się z nią i postępuje odpowiednio do zawartej w niej 
instrukcji.

§ 10.
W związku z ewentualnym wprowadzeniem całodobowego dyżuru w ramach 

SWO lub SWA, Inspektor ds. Obrony Cywilnej w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału 
Organizacyjnego zabezpieczy działanie Gminnego Punktu Alarmowania pod względem 
logistycznym, a ze Skarbnikiem Urzędu Miasta i Gminy ustali sposób rozwiązania 
kwestii rekompensaty finansowej dla dyżurnych poszczególnych punktów 
alarmowania.

§ 11.
Traci moc Zarządzenie nr 1/08 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Swarzędz z 
dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego 
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i 
alarmowania.

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


