
ZARZĄDZENIE Nr 288/2013 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 5 lipca 2013 r. 

 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach w gminie Sieroszewice. 

 

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

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),  

w związku z art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U . Nr 89, poz. 590 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 Nr 198/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się na terenie gminy zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz 

wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i Alarmowania (SOA). 

 

§ 2. 1. Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą  

w szczególności: 

1) monitorowanie zagrożeń na terenie gminy;  

2) wykrywanie i rozpoznawanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie                                      

z kompetencjami wynikającymi z przepisów;  

3) dokonywanie oceny zagrożeń występujących na terenie gminy; 

4) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń;  

5) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach 

zachowania się przed, w trakcie i po ich wystąpieniu; 

6) realizowanie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z 

przepisów szczególnych;  

7) gromadzenie, przetwarzanie danych oraz udzielanie informacji o zagrożeniach, w 

tym w ramach funkcjonowania posiadanych aplikacji informatycznych; 

2. Zadania wymienione w § 2 ust.1 realizowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami:    
 

1) zadania wymienione w § 2 ust.1 pkt 1 realizuje i nadzoruje Wójt na obszarze 

gminy; 

2) zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 realizują podmioty wymienione w § 3 ust. 1 

od „2” do „5”; 



3) zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 realizują podmioty wymienione w § 3 ust. 1 

od „1” do „5”; 

4) zadania wymienione w § 2 ust.1 pkt 4 realizuje Wójt Gminy poprzez GCZK                             

i GZZK; 

5) zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 realizują podmioty wymienione w § 3 ust. 1 

od „1” do „6”; 

6) zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 realizują podmioty wymienione w § 3 ust. 1 

od „1” do „5”; 

7) zadania wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 wykonują podmioty wymienione w § 3 ust.1 

od „1” do „5”; 
 

§ 3. 1. Zadania SOA na terenie Gminy Sieroszewice realizują następujące podmioty: 

1) Wójt Gminy Sieroszewice - poprzez Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

2) Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego urzędu gminy  

3) Posterunek Policji w Sieroszewicach we współpracy z służbę dyżurną KP 

Policji przyjmującą zgłoszenia na numer alarmowy oraz na podstawie 

otrzymywanych informacji bezpośrednio pochodzących od sołtysów, 

kierowników zakładów pracy i instytucji, naczelników OSP oraz mieszkańców 

gminy, 

4) Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z SK PSP 

w Ostrowie Wielkopolskim, które przyjmuje zgłoszenia na numery alarmowe 

oraz na podstawie otrzymywanych informacji bezpośrednio pochodzących od 

sołtysów, kierowników zakładów pracy i instytucji, naczelników OSP oraz 

mieszkańców gminy 

5) Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, 

6) Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz redaktorzy gazet w 

ramach realizacji obowiązku określonego w art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 roku Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 z 1984 roku poz. 24 z 

późniejszymi zmianami), 

2. Inspekcje i instytucje powiatowe oraz wojewódzkie prowadzą ciągły monitoring zgodnie 

z swoimi kompetencjami oraz współpracują z szefem obrony cywilnej gminy w zakresie 

wykrywania, rozpoznawania i monitorowania zagrożeń na obszarze swojego działania. 

3. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SOA zobowiązane są do wzajemnej wymiany 

informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub 

pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności, zwierząt środowiska. 

4. Schemat organizacyjny SOA oraz obieg informacji przedstawia załącznik nr 1. 



5. Włączenie jednostek i instytucji do SOA nie zmienia ich służbowego podporządkowania. 

 

§ 4. 1. Wójt Gminy zapewnia całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu SOA na 

obszarze gminy. 

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SOA w wyższych stanach gotowości 

obronnej państwa, pracowników instytucji realizujących przedmiotowe zadania można 

reklamować od obowiązku czynnej służby zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 5. 1. Obieg informacji w ramach SOA obejmuje przekazywanie informacji pomiędzy 

organami administracji publicznej z zastrzeżeniem, iż organ, który pierwszy otrzymał 

informację o wystąpieniu zagrożenia niezwłocznie informuje organ wyższego i niższego 

szczebla, jednocześnie realizując zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

2. „Podmioty” wymienione w § 3 ust. 1  od „1” do „5” współtworzące system SOA 

przekazują informacje związane z realizacją zadań do Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

§ 6. Za przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 odpowiadają, w 

ramach swoich kompetencji organy i kierownicy jednostek organizacyjnych je tworzących, w 

szczególności przez: 

1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące: 

a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu 

zarządzania kryzysowego, 

b)  opracowania i aktualizacji standardowych procedur operacyjnych opisujących 

szczegółowe działanie systemu w ramach planu zarządzania kryzysowego,  

2) organizacji systemu łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach  

Organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy o 

właściwościach źródeł zagrożenia, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i 

metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków zagrożeń oraz 

prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami. 

3) Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających  

i doskonalących funkcjonowanie systemu i przyjętych procedur oraz udział w takich 

ćwiczeniach i treningach. 

 

§ 7. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) współpracuje w ramach SOA z 

Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz z miejskimi i gminnymi 

centrami zarządzania kryzysowego gmin powiatu ostrowskiego. 



 

§ 8. 1. W przypadku zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa zastosowanie mają 

alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określone w załączniku do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania 

skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 96). 

2. Do przekazywania alarmów, o których mowa w § 8 ust. 1 należy wykorzystywać 

syreny alarmowe zamontowane na remizach OSP na terenie gminy. 

3. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, należy przeprowadzić 

głośną próbę syren w ramach prowadzonych treningów i zgodnie z harmonogramem ich 

realizacji lub w innych sytuacjach, na podstawie poleceń właściwego terytorialnie organu 

administracji publicznej (stosowany sygnał – dźwięk ciągły trwający 1 minutę). 

4. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach 

treningów i ćwiczeń systemu możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe 

terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 - godzinnym wyprzedzeniem,  

w środkach masowego przekazu i sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie 

powinno zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i 

ćwiczenia. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających ostrzeżenia i alarmowania 

ludności w sposób inny niż wymieniony w § 8 ust. 1, stosuje się komunikaty, ostrzeżenia i 

alarmy przewidziane stosownymi procedurami zawartymi w planie zarządzania kryzysowego. 

6. Organy administracji publicznej oraz inni dysponenci systemów lub środków 

łączności zapewniają możliwość ich wykorzystania na potrzeby przekazywania informacji o 

zagrożeniach i alarmowania. 

 

§ 9. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżeń, prognoz, 

komunikatów i biuletynów dotyczących określonych zagrożeń z Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim lub innych instytucji i inspekcji, po 

analizie przekaże je niezwłocznie poprzez własne siły i środki do wiadomości mieszkańców 

gminy.  

 

§ 10. Informację o wystąpieniu na terenie gminy poważnej awarii w transporcie drogowym z 

udziałem towarów niebezpiecznych Wójt Gminy otrzyma poprzez GCZK z PCZK lub 

bezpośrednio od jednostek organizacyjnych ze składu SOA szczebla gminnego lub 

powiatowego. 

 



§ 11. Monitoring zagrożeń epidemiologicznych na terenie całego powiatu prowadzi 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który w przypadku wystąpienia zagrożeń 

epidemiologicznych na terenie gminy, informuje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

Starostę Ostrowskiego oraz Wójta Gminy, a następnie podejmuje działania zgodne z 

właściwą procedurą realizacji zadania.  

 

§ 12. Monitoring zagrożeń dotyczących wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu na terenie całego powiatu prowadzi Powiatowy 

Lekarz Weterynarii, który w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu na terenie gminy, informuje Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii, Starostę Ostrowskiego oraz Wójta Gminy, a następnie podejmuje 

działania zgodne z właściwą procedurą realizacji zadania.  

 

§ 13. W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego, powiatowe 

służby, straże, inspekcje, Szpitalny Oddział Ratunkowy wdrażają postępowania w oparciu o 

opracowane procedury i algorytmy ujęte w planach operacyjnych lub zarządzania 

kryzysowego. 

 

§ 14. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających środowisku, powiatowe służby, straże, 

inspekcje oraz Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu 

wdrażają postępowanie dotyczące obiegu informacji oraz podejmują działanie w oparciu o 

posiadane procedury. 

 

§ 15. 1. Monitorowanie zagrożeń oraz powszechne ostrzeganie ludności cywilnej przed 

uderzeniami z powietrza realizuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza określa „ Instrukcja funkcjonowania 

systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami 

z powietrza” wprowadzona decyzją Nr 286/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 

sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 153) 

 

§ 16. Powszechne ostrzeganie o zagrożeniu uderzeniami z powietrza służy  

w szczególności: 

1) wprowadzeniu przedsięwzięć dotyczących właściwego obiegu informacji                           

o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, 

2) monitorowaniu, wykrywaniu i rozpoznawaniu rejonu uderzenia, umożliwiającego 

wykonanie w danym rejonie niezbędnych przedsięwzięć eliminujących lub 



zmniejszających skutki ewentualnych uderzeń. 

 

§ 17. Przez Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego rozumie się plan, o którym mowa w art.5 

z zastrzeżeniem art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2007 roku Nr 89, poz. 590 ze zm.) 

 

§ 18. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad przygotowaniem systemu do realizacji zadań, 

wykonanie dokumentów normujących organizację systemu oraz organizację treningów dla 

elementów systemu powierza się stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

 

§ 19. Traci moc zarządzenie Nr 371/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2010 

roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania                    

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice oraz zarządzenie Nr 

27/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w 

sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i 

alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice. 

 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, iż pełne 

dostosowanie i integracja systemów istniejących nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia zarządzenia w życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia nr 288/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 5 lipca 2013 
 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania  

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice. 

 

W związku z Zarządzeniem Nr 198/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 5 

kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim oraz 

Zarządzenia Nr 15/2013 Starosty Ostrowskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie 

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania 

oraz wczesnego ostrzegania w powiecie ostrowskim w celu przygotowania i zapewnienia 

działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania zasadne 

staje się podjęcie owego zarządzenia. 

 


