
 
 

 
ZARZĄDZENIE  Nr  567  /2016 

BURMISTRZA  –  SZEFA  OBRONY  CYWILNEJ MIASTA  TARNOWSKIE GÓRY 

z dnia 15 marca 2016r. 

 

w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania                              
w mieście 

 

     Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r.,poz. 827 z późn. zm.) oraz § 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 § 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. poz. 96), zarządzeniem Nr 589/15 Wojewody Śląskiego-Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu 
wykrywania i alarmowania, a także zarządzenia Nr 3/2016 Starosty Powiatu Tarnogórskiego - Szefa 
Obrony Cywilnej Powiatu z dnia  21 stycznia 2016 roku, w sprawie organizacji i zasad działania 
systemu wykrywania i alarmowania  w powiecie tarnogórskim. 
 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 
 

zarządza: 
 

§ 1 
 

1. Funkcjonowanie Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie miasta, w celu realizacji 
zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu, 
opracowywaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności o zagrożeniach na terenie 
miasta określa załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Uruchamianie i rozwijanie systemu SWA w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, 
awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w przypadku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego tj. stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej, a także w przypadku 
przeprowadzenia ćwiczeń i treningów. 

 

§ 2 
 

1. W skład SWA Miasta Tarnowskie Góry wchodzą zakładowe formacje Obrony Cywilnej, zwane 
dalej „jednostkami organizacyjnymi SWA”, tworzone przez Burmistrza Miasta oraz pracodawców 
wymienionych w  zarządzeniu: 
- drużyna wykrywania i alarmowania (dwa), 
- 4 posterunki alarmowania (pal); 

2. Wykaz i struktury organizacyjne jednostek, o których mowa w pkt 1,  zawiera załącznik nr 2                 
do niniejszego zarządzenia. 

3. Szczegółowe zadania formacji obrony cywilnej tworzonych na potrzeby SWA określa załącznik   
nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Szczegółowy zakres wyposażenia formacji obrony cywilnej SWA, w sprzęt, środki techniczne          
i materiały niezbędne do wykonania zadań zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

5. Organy tworzące formacje obrony cywilnej SWA mogą również zaopatrywać te formacje w inne, 
dodatkowe lub specjalistyczne, wyposażenie nie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 



zarządzenia, a konieczne do realizacji zadań tych formacji. Zalecenie to dotyczy również 
pracodawców tworzących formacje obrony cywilnej systemu SWA. 

6. Ubiór (umundurowanie) członków formacji obrony cywilnej SWA określają tworzący daną 
formację. 

7. Członkowie formacji Obrony Cywilnej SWA opartych na potencjale osobowym służb 
ratowniczych i umundurowanych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
wyposażonych w umundurowanie lub ubrania ochronne stosują ubiór (umundurowanie) 
przewidziane dla tych służb i organizacji. 

8. Członkom formacji obrony cywilnej SWA należy zapewnić oznakowanie międzynarodowym 
znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej zgodnie ze wzorem określonym w I Protokole 
dodatkowym do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczącym ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 roku 
(Dz.U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175). Sposób umieszczenia międzynarodowego znaku obrony 
cywilnej na ubiorze lub umundurowaniu członka formacji obrony cywilnej, o którym mowa w 
ust.7-8 określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

9. W skład SWA włącza się także podmioty tworzące System Wczesnego  Ostrzegania SWO, 
wymienione w Zarządzeniu Nr 565/2013 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie 
Góry z dnia 19.02.2013r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w 
Gminie Tarnowskie Góry. 

10. Włączenie jednostek i instytucji do SWA i SWO, nie zmienia ich służbowego podporządkowania        
i zadań. 

11. Organy tworzące SWA sprawują nadzór nad opracowaniem i aktualizacją niezbędnej dokumentacji 
dla tych formacji SWA, ich wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny oraz szkoleniem. 

12. W przypadku konieczności dokonania zmian w prowadzonej ewidencji dotyczącej jednostek 
organizacyjnych wchodzących w skład systemu SWA należy o powyższym fakcie każdorazowo 
powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Tarnogórskiego. 

 

§ 3 
 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
 

§ 4 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 278/2012 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8.03.2012 
roku w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania w mieście. 

 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
        BURMISTRZ MIASTA 
         
        Arkadiusz CZECH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: Jacek Dawidowicz 
Zatwierdził: Wojciech Żmudziński 

                                                                                                  


