
ZARZĄDZENIE NR 183/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN - SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie organizacji i działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz 
miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Na podstawie art. 138 ust. 3 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 
§ 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) w związku z § 4 pkt 2 lit. b 
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) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 10 zarządzenia Nr 213/2013 
Wojewody Zachodniopomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji i działania 
wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego 
ostrzegania o skażeniach, zarządzam, co następuje :

§ 1. Na obszarze miasta Szczecin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 
tworzy się miejski system wykrywania i alarmowania zwany dalej „SWA”.

§ 2. Zadaniem SWA na obszarze miasta Szczecin jest pozyskiwanie informacji 
umożliwiających podejmowanie działań zmierzających do ochrony życia i zdrowia ludności, 
mienia oraz środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, które 
zaistniały na skutek katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych oraz na 
skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

§ 3. W celu realizacji, w czasie pokoju, zadań ujętych w ramach SWA, na potrzeby 
reagowania kryzysowego, tworzy się miejski system wczesnego ostrzegania zwany dalej 
„SWO”.

§ 4. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) alarmowaniu – należy przez to rozumieć działania mające na celu natychmiastowe 
przekazanie sygnału do właściwych służb i ludności na danym terenie, informującego 
o zagrożeniu skażeniem lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy 
naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia 
wojennego lub wojny;

2) ostrzeganiu – należy przez to rozumieć działania mające na celu przekazanie 
komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach 
i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące 
o sposobach wykonania takich działań;

3) powiadamianiu – należy przez to rozumieć przekazanie, przy użyciu wszelkich 
dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie 
właściwych służb i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub 
ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym 
przypadku;
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4) systemie wykrywania i alarmowania (SWA) - należy przez to rozumieć powszechne 
ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmujące funkcjonujący w czasie 
pokoju system wczesnego ostrzegania, system wykrywania skażeń i alarmowania oraz 
system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, 
rozwijany w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub 
działań terrorystycznych, funkcjonujący w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i wojny;

5) systemie wykrywania i alarmowania o skażeniach – należy przez to rozumieć powiązany 
organizacyjno – techniczne zespół elementów przeznaczony do identyfikacji skażeń, 
wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji o uwolnieniu do 
środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, 
zakaźnych czynników biologicznych i powstawania ognisk zakażeń, a także powstałych 
w następstwach takich zdarzeń skażeniach oraz potencjalnych źródłach tych zagrożeń 
funkcjonujący w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

6) systemie wczesnego ostrzegania (SWO) - należy przez to rozumieć powiązany 
organizacyjno – technicznie zespół elementów przeznaczonych do przekazywania 
informacji uprzedzających o prognozowanych zagrożeniach, zalecających podjęcie 
działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykonania takich 
działań funkcjonujący w czasie pokoju;

7) systemie powszechnego ostrzegania wojsk i ludności o zagrożeniu uderzeniami 
z powietrza – należy przez to rozumieć powiązany organizacyjno – technicznie zespół 
elementów przeznaczony do natychmiastowego i powszechnie odbieranego przekazu 
informacji uprzedzających o prognozowanym zagrożeniu dokonania uderzeniami 
z powietrza, funkcjonujący zarówno w okresie pokoju jak i zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny;

8) formacji obrony cywilnej – należy przez to rozumieć powołaną aktem prawnym formację, 
która po wyposażeniu w stosowne środki, w obliczu stanów nadzwyczajnych może być 
przeznaczona do realizacji między innymi zadań z zakresu wykrywania i alarmowania 
oraz wczesnego ostrzegania przed skażeniami.

§ 5. Na terenie miasta Szczecin SWA oraz SWO w czasie pokoju i kryzysu działają 
w oparciu o Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego a w okresie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny w oparciu o Stanowisko Kierowania Szefa Obrony Cywilnej 
miasta Szczecin.

§ 6. W skład SWA wchodzą następujące elementy:

1) system wykrywania i alarmowania o skażeniach;

2) system wczesnego ostrzegania o skażeniach;

3) system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności o zagrożeniach uderzeniami 
z powietrza.

§ 7. SWA tworzą;

1) formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykrywania zagrożeń

2) formacje obrony cywilnej przeznaczone do zbierania i analizowania informacji

§ 8. SWA i SWO organizuje Szef Obrony Cywilnej miasta Szczecin.

§ 9. Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA następuje na podstawie zarządzenia

Szefa Obrony Cywilnej miasta Szczecin.
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§ 10. W czasie pokoju Szef Obrony Cywilnej miasta Szczecin może zarządzić rozwinięcie 
SWA w przypadku zaistnienia rozległych, nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska 
oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.

§ 11. Po rozwinięciu oraz osiągnięciu gotowości do działania przez SWA, w mieście 
funkcjonuje system SWO.

§ 12. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SWA w wyższych stanach 
gotowości obronnej państwa i wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych, tworzy się formacje 
obrony cywilnej:

1) miejską formację analizy danych i alarmowania;

2) formacje wykrywania zagrożeń;

3) punkty alarmowania.

§ 13. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta 
Szczecin zapewnia opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz organizuje i przeprowadza 
szkolenia formacji obrony cywilnej systemów SWA i SWO.

§ 14. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 15. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2001 Prezydenta Miasta Szefa Obrony Cywilnej 
Szczecina z dnia 13 lutego 2001r w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania 
i Alarmowania na terenie miasta Szczecina.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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