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Zarządzenie  Nr 135/2012
Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 31.10.2012 r.

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania
                                     w gminie Wręczyca Wielka.

     Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z 27 kwietnia 
2012 r.) i § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)  w związku z art. 19 i 20 ust.1 pkt 
3 ustawy z dnia  z dnia 26 kwietnia 2007 r. zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 
590, z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 
maja  2012  r.  w  sprawie  organizacji  i  działania  systemu  wczesnego  ostrzegania  w 
województwie śląskim.            

                                                  zarządzam, co następuje :

           §  1

      W celu  zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania i wymiany 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  tworzy się  na  terenie  gminy  Wręczyca  Wielka  System 
Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej „SWO”.

§ 2

System Ostrzegania  i  Alarmowania  „SWO”  jest  elementem powszechnego  ostrzegania 
i alarmowania ludności o zagrożeniach. Zasady funkcjonowania SWO gmina uzgadnia ze 
Starostą powiatu kłobuckiego.

            § 3

SWO tworzą:                         
1)Wojewoda  Śląski  –  na  szczeblu  województwa,  na  potrzeby realizacji  zadań  systemu 
w   sytuacji wystąpienia na terenie województwa zagrożeń o charakterze  ponadlokalnym;
2)Starosta Kłobucki – na szczeblu powiatu, na potrzeby realizacji zadań systemu na terenie 
powiatu kłobuckiego;
3)Burmistrzowie ,Wójtowie – na szczeblu gminy, na potrzeby realizacji zadań systemu na 
administrowanym przez nich terenie. 

            § 4

W  skład  SWO  wchodzą  jednostki  organizacyjne  realizujące  zadania  na  rzecz 
bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska wymienione w Załączniku Nr 1 niniejszego 
zarządzenia



§ 5
                              
1.Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na wzajemnej wymianie 
informacji uzyskanych w toku własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni 
związek z wystąpieniem zagrożeń dla ludności, mienia i środowiska, ich prognozowaniem, 
wykrywaniem oraz  alarmowaniem  i ostrzeganiem ludności.

1.  W skład SWO na szczeblu gminnym wchodzą jednostki organizacyjne wymienione w 
Załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek wymienionych w Załączniku nr 1 niniejszego 
zarządzenia do przekazywania, informacji o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych 
sytuacjach mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w gminie do Wójta 
Gminy  Wręczyca  Wielka  i  Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  zgodnie  z 
Instrukcją  obiegu  informacji  w  systemie  wczesnego  ostrzegania  Wręczyca  Wielka, 
stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
                           
Do  głównych  zadań  jednostek  organizacyjnych  działających  w  ramach  SWO   należy 
w szczególności :

1) wykrywanie,  rozpoznanie  i  monitorowanie  zagrożeń,  umożliwiające 
natychmiastowe stwierdzenie wzrostu 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 występowania;
4) zapewnienie obiegu informacji za pomocą dostępnych środków łączności;
5) uruchamianie działań interwencyjnych (zabezpieczających i ochronnych).

                                                                      § 7

Ustala się następujące zasady wymiany informacji pomiędzy jednostkami SWO:
1) Zakres  przekazywanych  meldunków  i  informacji  dotyczy  zagrożeń 

sklasyfikowanych    w siatce bezpieczeństwa Planu Zarządzania Kryzysowego dla 
gminy Wręczyca Wielka.

2) Jednostki  SWO  szczebla  wojewódzkiego,  przesyłają  niezwłocznie  do  WCZK 
informacje o zagrożeniach i zdarzeniach ponadlokalnych. Za  zagrożenia i zdarzenia 
ponadlokalne  przyjmuje  się  zdarzenia  –  niezależnie  od  ich  skali-  na  terenie 
województwa lub poza nim, które mogą stwarzać zagrożenie :

a) zdarzenia – niezależnie od ich skali – na terenie powiatu lub poza nim, które 
mogą  stwarzać zagrożenie :
- epidemiologiczne

                         - hydrologiczne
                         - meteorologiczne
                         - epizootyczne
                         - epifitozotyczne
                         - radiacyjne
                         - skażenie chemiczne
                         - zakłócenia porządku prawnego – w wyniku konfliktu społecznego lub
                           politycznego
                         - terrorystyczne

b) zagrożenia występujące na obszarze wykraczającym poza granice  powiatu 
lub  zagrożenie o dużej skali, gdy niezbędne jest włączenie się do szczebla 



wojewódzkiego do działań reagowania kryzysowego;
c) zdarzenia  powodujące  konieczność  udzielenia  pomocy  powiatowi 

dotkniętemu   skutkami kryzysu;
d) zdarzenia  zagrażające  funkcjonowaniu  przedsiębiorstwom ,  instytucjom i 

infrastrukturze mającej strategiczne znaczenie dla województwa i kraju;
e) zdarzenia skutkujące dużą ilością osób poszkodowanych lub ofiar,
f) zdarzenia skutkujące dużymi stratami materialnymi;

1) Informacje  uzyskane w ramach działania  SWO na szczeblu gminnym,  jednostki 
organizacyjne przekazują do Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w 
Kłobucku (PCZK), funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym.

2) PCZK sprawdza  i  weryfikuje  oraz  analizuje  i  ocenia   informacje  otrzymane  w 
ramach SWO szczebla gminnego;

3) PCZK współdziałają  ze  sobą  w  zakresie  wymiany informacji  o  zagrożeniach  i 
zdarzeniach oraz w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności.  

 
                                                                      § 8  

Informacje należy przekazywać w oparciu o posiadane środki łączności :                            
1) pocztę elektroniczną;  
2) łączność telefoniczną – przewodową i komórkową; 
3) sieci radiowe Wojewody Śląskiego.

§ 9

1.Przekazywanie informacji, ostrzeżeń i komunikatów pomiędzy jednostkami wchodzącymi 
w skład SWO na szczeblu gminnym odbywa się zgodnie z ustalonymi wzajemnie wzorami 
meldunków.
2.Wzór meldunku ustala się  wg Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 10

1.  Do  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  w  ramach  SWO  należy  wszystkie  dostępne 
środki, a w szczególności:
1)  komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i  lokalne rozgłośnie radiowe
      i telewizyjne;
2)  komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń  nagłaśniających,
     zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach  użyteczności publicznej;
3)  komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, np.
     zamontowanych na  pojazdach;
4)  komunikaty i ostrzeżenia publikowane na stronach internetowych uczestników SWO;   
5)  syreny alarmowe;
6)  systemy telekomunikacyjne, np. SMS w  telefonii komórkowej.
                      

                                                       § 11

Wójt Gminy zapewni całodobowe funkcjonowanie SWO na szczeblu gminnym. W czasie 
pracy dyżur pełniony będzie na bazie sekretariatu Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Po 
godzinach pracy wprowadzony zostanie Stały Dyżur Wójta Gminy Wręczyca Wielka na 
bazie sekretariatu według odrębnego harmonogramu.



                                            § 12

Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego SWO sprawuje Wójt gminy. 
   

      § 13

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Podinspektorowi prowadzącemu sprawy 
z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

      
                                                    § 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2012
                                              Wójta Gminy –Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

                                Wręczyca Wielka z dnia 31.10.2012 r .

Wykaz jednostek
tworzących system wczesnego ostrzegania na szczeblu gminy Wręczyca Wielka

I. Administracja samorządowa :

1. Referat Spraw Obywatelskich,
2. Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
4. Samodzielne stanowiska Urzędu Gminy,
5. Gminny Ośrodek Kultury,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
8. GCZK sąsiednich gmin (Kłobuck, Częstochowa, Blachownia, Herby, Paniki),
9. Szkoły, Przedszkola.

                                                                                           
II. Administracja zespolona i niezespolona:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
2. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku,
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku,
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku,
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku,
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku,
9. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej,
10. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie.  

III. Instytucje i przedsiębiorstwa :

1. TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 5
2. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddział w Częstochowie, 

ul. Wręczycka 11
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  w Katowicach - Oddział w 

Lublińcu, ul. Klonowa 3,
4. Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry ul. 

Nakielska 3,
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 

Oddział w Kłobucku ul. Wodociągowa
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kłobuck, 

ul. Zakrzewska 85,
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Herby, ul. 

Lubliniecka 6,
8. Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  -  Oddział  w  Krakowie  ul.  Piotra 

Borowego 14,
9. Telekomunikacja Polska S.A – Region Katowice , ul. Francuska 101.

IV. Jednostki pomocnicze gminy :

1. Jednostki OSP gminy,
2. Sołtysi.



                                                                                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2012
                                              Wójta Gminy –Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

                                Wręczyca Wielka z dnia 31.10.2012 r.

INSTRUKCJA 

obiegu informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania Gminy Wręczyca Wielka.

 Ośrodkami gromadzenia i przekazywania informacji SWO gminy Wręczyca Wielka 
są :

• w godzinach pracy Urzędu Gminy :
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie Sekretariatu Urzędu,
tel. 34/ 3170245, 34/ 3170227, 34/ 3778429, fax 34/3170215, 
e-mail : ug@wreczyca-wielka.pl,   ewid.lud@wreczyca-wielka.pl

sieć radiowa SW 490 ….
• po godzinach pracy :

                  Stały dyżur  Wójta Gminy oraz Prezesi jednostek OSP : kontakty komórkowe

 Jednostki Systemu Wczesnego Ostrzegania wymienione w Załączniku nr 1
      do Zarządzenia po uzyskaniu informacji o zdarzeniu/zagrożeniu, niezwłocznie 
      przekazują do jednego z w/w Ośrodków wszystkie posiadane wiadomości 
      dotyczące zagrożeń.

 Osoba, która odebrała powiadomienie o zdarzeniu/zagrożeniu niezwłocznie 
powiadamia Wójta lub Sekretarza Gminy i po uzgodnieniu zakresu działania 
pozostałe jednostki zgodnie z siatką bezpieczeństwa ujętą w Planie Zarządzania 
Kryzysowego gminy Wręczyca Wielka.

 O zaistniałym zdarzeniu/zagrożeniu osoba melduje do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
telefon : 34/3173634, fax 343173628, e-mail : pczk-klobuck@katowice.uw.gov.pl,
radio : kryptonim 49000.

mailto:ug@wreczyca-wielka.pl
mailto:pczk-klobuck@katowice.uw.gov.pl
mailto:%20ewid.lud@wreczyca-wielka.pl


                                                                       Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2012 r.
                                          Wójta Gminy –Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

                                          Wręczyca Wielka z dnia 31.10.2012 r.
 

………………………..                                                                  
                                                                                     
Nazwa jednostki
                                                                                           …………………………………….
                                                                                             Miejscowość, dnia, godzina
                                                                                     
                                                                        
                                               MELDUNEK Nr…………………

Rodzaj meldunku * Powiadomienie o zdarzeniu/zagrożeniu

Sytuacyjny

Wniosek o wsparcie

*Zaznaczyć właściwe

KATEGORIA ZDARZENIA /ZAGROŻENIA* :

OPIS ZDARZENIA/ZAGROŻENIA* 
Data , godz. ,miejsce 
zdarzenia /zagrożenia

Przebieg (opis)zdarzenia 
/zagrożenia

Przyczyny zdarzenia /zagrożenia

Podjęte działania

Skutki zdarzenia

Przewidywany rozwój wydarzeń, 
w tym planowane zakończenie 
działań

Potrzeby wsparcia

*wypełnić niezbędne pola

ZAŁACZNIKI:
1…………………………..
2…………………………..

ROZDZIELNIK
1…………………………..
2…………………………..

Sporządził : …………………………………………….
                   (imię i nazwisko,  tel. kontaktowy)


