Krzyżanowice, dnia 22.03.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2012
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 22.03.2012r.
W sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie
Gminy Krzyżanowice.
Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. ) oraz § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r.Nr 96, poz. 850)
Zarządzenia nr 419/11 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia
19 grudnia 2011r. oraz Zarządzenia nr 8/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 24 stycznia
2012r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania,
zarządzam co następuje:
§1
1. W celu wykonywania zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń w granicach
administracyjnych Gminy Krzyżanowice i przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu,
opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w okresie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny, organizuje się system wykrywania
i alarmowania (SWA), zwany dalej „systemem”.
2. W skład systemu wykrywania i alarmowania wchodzą następujące jednostki organizacyjne
obrony cywilnej Gminy Krzyżanowice.
a) Drużyna wykrywania i alarmowania (dwa) rozwijana na bazie Urzędu Gminy
Krzyżanowice i pracowników komunalnych.
b) Dziesięć posterunków alarmowania (pal) rozwijanych w n/w sołectwach – na bazie
poszczególnych OSP.
- sołectwo Krzyżanowice – OSP Krzyżanowice,
- sołectwo Bieńkowice – OSP Bieńkowice,
- sołectwo Bolesław
– OSP Bolesław,
- sołectwo Tworków
– OSP Tworków,
- sołectwo Owsiszcze
– OSP Owsiszcze,
- sołectwo Nowa Wioska – OSP Nowa Wioska,
- sołectwo Roszków
– OSP Roszków,
- sołectwo Zabełków
– OSP Zabełków,
- sołectwo Rudyszwałd – OSP Rudyszwałd
- sołectwo Chałupki
– OSP Chałupki,
3. System przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija się w stanie
gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu
wojny.
4. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu wykrywania i alarmowania zawarte w pkt 2a
i 2b następuje na podstawie zarządzenia:

a) Szefa Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego – na terenie województwa.
b) Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – na terenie powiatu.
c) Szefa Obrony Cywilnej Gminy – na terenie Gminy.
5. W czasie pokoju właściwi szefowie obrony cywilnej mogą zarządzić rozwinięcie systemu
w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich
skutków, a także w celu prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej.
§2
System organizuje Wójt – Szef Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice na potrzeby realizacji
zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem w sytuacji zagrożenia
występującego na obszarze Gminy Krzyżanowice.
§3
System wykrywania i alarmowania obejmuje:
1. Jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń i alarmowanie zawarte w § 1 pkt 2.
2. Jednostkami organizacyjnymi systemu są formacje obrony cywilnej wymienione w § 1 pkt
1 i 2 powoływane przez Wójta –Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice na podstawie
art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
3. Powołanie formacji obrony cywilnej wymienionych w § 1, pkt 2 następuje na podstawie
oddzielnego zarządzenia Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice w sprawie
weryfikacji i powołania formacji Obrony Cywilnej w granicach administracyjnych Gminy
Krzyżanowice.
4. W skład systemu włącza się także podmioty leżące w granicach administracyjnych Gminy
Krzyżanowice tworzące system wczesnego ostrzegania wymienione w zarządzeniu Starosty –
Szefa Obrony Cywilnej w sprawie lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w granicach
administracyjnych powiatu raciborskiego.
5. Struktury organizacyjne jednostek o których mowa w § 1 pkt 2 określa załącznik Nr 1 do
zarządzenia.
§4
Do podstawowych zadań jednostek o których mowa w § 3 należy w szczególności:
1.Wykrywanie niebezpiecznych dla ludzi emisji do środowiska substancji
promieniotwórczych i niebezpiecznych substancji chemicznych oraz uderzeń bronią
masowego rażenia i środkami zapalającymi, skażeń i zakażeń.
2.Określenie dawek napromieniowania i innych nadzwyczajnych zagrożeń, oraz oznaczenie
stref niebezpiecznych.
3.Określenie warunków meteorologicznych w przyziemnych warstwach atmosfery.
4.Przekazywanie danych z rozpoznania do jednostek zbierania i przetwarzania informacji oraz
alarmowania.
5.Przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń, sygnałów alarmowych dla ludności, instytucji
i podmiotów gospodarczych.
Szczegółowe zadania formacji obrony cywilnej tworzonych na potrzeby systemu określa
załącznik nr 2 do zarządzenia.

§5
1. Na terenie Gminy Krzyżanowice jako jednostkę wiodącą w systemie SWA wyznaczam
drużynę wykrywania i alarmowania.
2. Na terenie poszczególnych sołectw na podstawie planów działania posterunków
alarmowania, komendanci w/w formacji typują zakłady pracy w których nie powołano
formacji wykrywania i alarmowania, ale których służby dyżurne (portierskie, ochrony) na
zasadzie współdziałania z elementami systemu wykrywania i alarmowania będą przekazywać
informacje o nadzwyczajnych zagrożeniach.
§6
W celu zapewnienia sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania systemu, ustalam następujące
zasady działania:
1. System wykrywania i alarmowania osiąga pełną gotowość do działania poprzez
rozwinięcie jednostek organizacyjnych w miejscach formowania.
2. Formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania
działają na podstawie planów działania opracowanych przez komendantów tych formacji.
3.

Plany o których mowa w pkt 2 zatwierdzam osobiście.

4. W stanie stałej gotowości obronnej państwa terenowe organy obrony cywilnej wchodzące
w skład systemu wykrywania i alarmowania (jako formacje o wyższym stopniu gotowości do
działania) zobowiązani są do:
a) utrzymania stopnia ukompletowania formacji:
- stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego nie
mniej niż 90%
- sprzętu pobieranego z gospodarki (w poszczególnych grupach specjalistycznych) nie
mniej niż 50% przy stanie do trzech jednostek sprzętu i 75% przy stanie wyższym niż
trzy jednostki w stosunku do tabel należności.
b) utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie
4 – 6 godzin od przekazania sygnału
c) zapewnienia osiągnięcia pełnej gotowości do działania przez minimum 90% stanu
osobowego w czasie 12 – 16 godzin od przekazania sygnału
d) aktualizowania planów działania poszczególnych formacji
5. Jednostki systemu wykrywania i alarmowania współdziałają ze służbami i instytucjami,
których statutowa działalność jest związana z monitorowaniem zjawisk stanowiących
zagrożenie dla ludności oraz koordynują ich działania w okresie wystąpienia tego zagrożenia.
§7
Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania
i alarmowania, jednostkę nadrzędną (dwa) i podległych oraz współdziałających (pal).
1. Natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof, wzrostu dawki
promieniowania szkodliwego dla organizmów w tym:
a) o wykryciu wybuchu jądrowego,
b) o wykryciu skażenia promieniotwórczego – natychmiast po wzroście mocy dawki tła
promieniowania gamma dwukrotnej wartości oraz po ponownym jej wzroście
o dowolną wartość,

c) o wykryciu skażeń chemicznych – natychmiast po zaobserwowaniu użycia bojowych
środków trujących (BST) lub uwolnieniu niebezpiecznych materiałów chemicznych
(NMCh) i określeniu kierunku przesuwania się obłoku skażonego powietrza oraz po
określeniu rodzaju środka lub materiału z uwzględnieniem ewentualnej granicy terenu
skażonego (zasięgu obłoku skażonego powietrza),
d) o wykryciu innych zagrożeń – określenie rodzaju zagrożenia,
2. Okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania
gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności
oraz warunków meteorologicznych.
3. Częstotliwość przekazywanych okresowo informacji określa się według odrębnych ustaleń.
4. Informacje o wykrytych zagrożeniach przekazuje się natychmiast na hasło „POWIETRZE”
5. Treść przekazywanych informacji notuje się i przechowuje w dziennikach działania,
W celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji wykorzystuje się:
1. Przekazywanie sygnałów ostrzegania i alarmowania w relacjach POADa – dwa drogą
radiową.
2. Przekazywania sygnałów ostrzegania i alarmowania dwa – pal poprzez telekomunikacyjną
sieć użytku publicznego.
3. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się:
a) rozgłośnię radiową radio VANESSA,
b) pojedyncze syreny alarmowe w poszczególnych OSP i na samochodach strażackich
OSP,
c) pojedyncze ręczne syreny OSP,
d) urządzenie nagłaśniające na samochodach policji,
4. W przypadku zakłóceń i uszkodzeń w sieci radiotelefonicznej starosty raciborskiego lub
telekomunikacyjnej sieci użytku publicznego, należy wykorzystywać do przekazywania
sygnałów alarmowych i informacji o zagrożeniach wewnętrznych, siecią radiotelefoniczną
i telefoniczną Państwowej Straży Pożarnej, poszczególnych OSP i Policji oraz innych
dysponentów systemów środków łączności.
5. W przypadku utraty zdolności wykonywania zadań przez dwa, jego zadania przejmuje pal
w Krzyżanowicach na bazie OSP Krzyżanowice.
§8
1. Inspektor ds. OC oraz Sekretarz UG Krzyżanowice zapewni:
a) pomieszczenie do pracy (dwa),
b) środki łączności zgodnie z tabelą należności,
c) opracowanie i przekazanie jednostkom organizacyjnym SWA jednolitych wzorów
planów działania,
d) nadzór nad procesem powoływania jednostek SWA, ich wyposażeniem w sprzęt oraz
szkoleniem specjalistycznym sprawuję osobiście lub za pośrednictwem inspektora do
spraw OC Gminy Krzyżanowice.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.38.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice

STRUKTURY ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK SYSTEMU
WYKRYWANIA I ALARMOWANIA GMINY
KRZYŻANOWICE
DRUŻYNA WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
(dwa - stan osobowy 12 osób)

KOMENDANT
1

SEKCJA
OBSERWACJI
I ANALIZ
3

SEKCJA
ŁĄCZNOŚCI I
ALARMOWANIA
4

SEKCJA
ROZPOZNANIA
4

OBSADA OSOBOWA (DWA)

Lp.

Nazwa pododdziału

Stanowisko

Ilość stanowisk

Wykształcenie

1.
2.

Komenda
Sekcja obserwacji i analiz

Komendant
Analityk

1
3

3.

Sekcja łączności
i alarmowania

Radiomechanik

4

Chemik-zwiadowca
Kierowca

2
2

wyższe
inżynier/technik
technik (wskazany
telemechanik,
radiotelefonista)
technik
kierowca-mechanik

4.

Sekcja rozpoznania

POSTERUNEK ALARMOWANIA
(pal – stan osobowy 4 osoby)

KOMENDANT
1

TELEFONISTA
3

OBSADA OSOBOWA (PAL)
Lp.

Nazwa pododdziału

Stanowisko

Ilość stanowisk

Wykształcenie

1.

Komenda

Komendant

1

technik

2.

pal

telefonista

3

wg. możliwości

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.38.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice

ZADANIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ
SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
GMINY KRZYŻANOWICE
Do zadań drużyny wykrywania i alarmowania (dwa) należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwinięcie posterunku wykrywania i alarmowania.
Utrzymanie ciągłej łączności z powiatowym ośrodkiem analiz danych i alarmowania.
Wydzielenie ze swego składu patroli rozpoznania skażeń.
Prowadzenie rozpoznania skażeń i rozpoznania ogólnego.
Prowadzenie obserwacji urządzeń środkami rażenia.
Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia
skażenia oraz przekazywanie tych danych i próbek do Wojewódzkiej Kompanii
Analiz Laboratoryjnych.
7. Analiza sytuacji zagrożeń według danych z rozpoznania.
8. Określenie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza,
9. Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą scentralizowanych systemów
alarmowych, syren alarmowych oraz za pośrednictwem punktów alarmowania sołectw
i zakładów pracy.
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.
Do zadań posterunku alarmowania (pal) należy:
1. Utrzymanie stałej łączności z właściwą terenowo drużyną wykrywania i alarmowania.
2. Przyjmowanie i wykonywanie poleceń ogłoszenia/odwołania alarmu.
3. Prowadzenia dziennika alarmowania.

