
Wójt Gminy  

Jerzy Treffon  

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.188.2021  

Wójta Gminy Pawłowiczki 

z dnia 13 grudnia  2021 roku 

 

w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wczesnego ostrzegania           

w Gminie Pawłowiczki 

  

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

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.),                               

art. 19 ust. 2 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.), § 3 pkt 6 i § 4 pkt 4 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), oraz § 4 pkt.1 lit. d  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.            

w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), w związku z wytycznymi szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia 

działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania                     

o zagrożeniach w województwach, powiatach i gminach zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

1. W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających 

ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych 

zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania           

w stałej gotowości systemu syren alarmowych, tworzy się na obszarze Gminy Pawłowiczki 

System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej SWO. 

2. SWO na obszarze gminy tworzy Wójt Gminy Pawłowiczki – Szef Obrony Cywilnej Gminy 

na potrzeby realizacji zadań systemu. 

 

§ 2 

1. W skład gminnego SWO wchodzą: 

1) Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Pawłowiczkach zapewniające realizację zadań 

SWO na trenie gminy, 

2) Gminne jednostki organizacyjne, 

3) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, 

4) Jednostki o kluczowym znaczeniu dla życia społecznego Gminy Pawłowiczki (służba 

zdrowia), 

5) Sołtysi, 

6) Inne podmioty nie wymienione powyżej, które w ocenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

Pawłowiczki będą istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ludności 

Gminy Pawłowiczki. 

§ 3 

Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na wzajemnej wymianie 

informacji uzyskanych w toku własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni 

związek z wystąpieniem zagrożenia dla ludności, mienia i środowiska, ich prognozowaniem, 

wykrywaniem i alarmowaniem oraz ostrzeganiem ludności. 

 

§ 4 

Do głównych zadań jednostek organizacyjnych działających w ramach SWO należy                  

w szczególności: 



1) Wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe 

stwierdzenie poziomu zagrożenia, 

2) Powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach, 

3) Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach 

zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia, 

4) Uruchamianie działań interwencyjnych (zabezpieczających i ochronnych), 

5) Zapewnienie obiegu informacji za pomocą dostępnych środków łączności. 

 

§ 5 

Ustala się następujące zasady wymiany informacji pomiędzy jednostkami SWO: 

1) Zakres przekazywania meldunków i informacji dotyczących zagrożeń sklasyfikowanych 

w siatce bezpieczeństwa Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pawłowiczki, 

2)  Za zagrożenia i zdarzenia przyjmuje się: 

a) Zdarzenia niezależnie od ich skali na terenie gminy, które mogą stwarzać 

zagrożenie: epidemiologiczne, epizootyczne, radiacyjne, zakłócenia porządku 

prawnego w wyniku konfliktu społecznego lub politycznego, terrorystyczne, 

b) Zdarzenia zagrażające funkcjonowaniu przedsiębiorcom, instytucjom, 

infrastrukturze mającej strategiczne znaczenie dla kraju, 

c) Zdarzenia skutkujące dużą ilością osób poszkodowanych lub ofiar, 

d) Zdarzenia skutkujące dużymi stratami materialnymi. 

3) Informacje uzyskane w ramach SWO na szczeblu gminnym jednostki organizacyjne 

przekazują do Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (komórki właściwej ds. 

zarządzania kryzysowego), oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia             

w Kędzierzynie-Koźlu), 

4) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (komórki właściwej ds. zarządzania 

kryzysowego) współpracują ze sobą w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach         

i zdarzeniach oraz w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności. 

 

§ 6 

Informacje należy przekazywać w oparciu o jeden z posiadanych środków łączności: 

1) Pocztę elektroniczną, 

2) Łączność telefoniczną – przewodową, komórkową, 

3) Sieć radiową Wójta działającą w ramach sieci radiowej Starosty Kędzierzyńsko-

Kozielskiego i Wojewody Opolskiego. 

 

§ 7 

1. Do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach SWO należy wykorzystać wszystkie 

dostępne środki, a w szczególności: 

1) Komunikaty i ostrzeżenia nadawane prze lokalne rozgłośnie radiowe, 

2) Komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, 

3) Komunikaty i ostrzeżenia publikowane na stronach internetowych uczestników SWO, 

4) Syreny alarmowe,  

5) Pocztą elektroniczną. 

2. Sposób ostrzegania i alarmowania należy dobierać tak, aby był adekwatny do rodzaju i skali 

zagrożenia. 

§ 8 

Nadzór nad funkcjonowaniem SWO  na terenie gminy  oraz całodobowe funkcjonowanie SWO 

zapewnia Wójt Gminy Pawłowiczki. 

 

§ 9 

Wykonanie niniejszego zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemu SWO do realizacji 

zadań, oraz organizacje treningów powierzam pracownikowi ds. obronności Urzędu Gminy 

Pawłowiczki. 



 

 

 

§ 10 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 kwietnia 2017r. 

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Pawłowiczki. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Wójt Gminy  

Jerzy Treffon  


