ZARZĄDZENIE Nr 45/2017
Starosty Powiatu Mieleckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w wojewódzkim treningu
systemu wykrywania i alarmowania
Na podstaw ie art. 17 u st 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, zp óźn. zm .), § 3 p k t 6 rozporządzenia Rady M inistrów
z dnia 25 czerwca 2002 r. w spraw ie szczegółow ego zakresu działania Szefa Obrony Cyw ilnej Kraju, szefów obrony
cyw ilnej województw, pow iatów i gm in (Dz. U. N r 96, poz. 850) oraz § 1 0 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady M inistrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. w spraw ie system ów wykrywania skażeń i pow iadam iania o ich w ystąpieniu oraz
w łaściw ości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), zarządzenia n r 14/2017 W ojewody
Podkarpackiego Szefa Obrony Cyw ilnej W ojewództwa w spraw ie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cyw ilnej i bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w 2017
roku oraz zarządzenia n r 72/17 wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cyw ilnej W ojewództwa z dnia 9 m aja
2017 roku w spraw ie przygotow ania i przeprow adzenia wojewódzkiego treningu system u wykrywania i
alarm owania w ram ach ćw iczenia W ojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „ WISŁA 2017" zarządza
się, co następuje:

§ 1. 1. Rozwinięcie systemu wykrywania i alarmowania powiatu mieleckiego w dniu 23 maja 2017 r. w celu udziału
w wojewódzkim treningu nt.: „ Doskonalenie procedur prognozowania zagrożeń, wymiany informacji oraz
ostrzegania ludności w czasie wystąpienia zagrożeń CBRN i katastrofalnych powodzi".
2. Plan przebiegu treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Miejsce rozwinięcia formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania :
1) powiatowych: na bazie pomieszczeń Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu, ul. Skłodowskiej 8;
2) gminnych: zgodnie z zarządzeniami Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin powiatu.
4. W trakcie treningu przyjmuje się następujące cele szkoleniowe:
1) doskonalenie obsad osobowych centrów zarządzania kryzysowego (CZK) i formacji SWA w zakresie
wspomagania procesów decyzyjnych reagowania oraz minimalizacji skutków zdarzeń CBRN i
katastrofalnych powodzi, poprzez opracowywanie prognoz i analiz zaistniałych zagrożeń;
2) praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu
mieleckiego;
3) doskonalenie współdziałania struktur SWA z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie
informowania społeczeństwa o zagrożeniach i procedurach ochronnych;
4) doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej SWA oraz Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w zakresie obsługi: przyrządów wykrywania skażeń promieniotwórczych i chemicznych, środków
łączności oraz urządzeń alarmowych;
5) doskonalenie obiegu informacji o zagrożeniach w wojewódzkim i powiatowym SWA, przy wykorzystaniu
radiowych sieci zarządzania Wojewody Podkarpackiego i Starosty Powiatu Mieleckiego;
6) upowszechnianie wśród społeczeństwa humanitarnych treści obrony cywilnej oraz wiedzy o zasadach
postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń;
7) doskonalenie obsad osobowych Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg
NATO - wskiej normy ATP-45(D).
§ 2. 1. Do udziału w treningu powołuje się formacje obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania:
1)
Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania (POADA);
2)
powiatowy pluton analiz laboratoryjnych (sekcje analiz laboratoryjnych);
3)
gminne i zakładowe drużyny wykrywania i alarmowania (dwa);
4)
drużyny alarmowania (dral).
2. Szefowie obrony cywilnej miast i gmin winni określić w swoich zarządzeniach do treningu:
1) cele szkoleniowe;
2) skład formacji SWA;
3) termin osiągnięcia gotowości do działania i miejsce pracy ćwiczących;
4) zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej;
5) sposób informowania mieszkańców gminy o głośnej próbie uruchomienia systemów alarmowych.
3. Wykaz obsady osobowej powiatowych formacji SWA i PCZK określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
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§ 3 .1 . W ramach treningu, w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 13.00 i 13.15 zostanie przeprowadzona głośna próba
uruchomienia systemów alarmowych na terenie powiatu.
2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) o godz. 13:00 sygnał alarmowy - „ogłoszenie alarmu";
2) o godz. 13:15 sygnał alarmowy - „odwołanie alarmu"
Zgodnie z załącznikiem 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).
3. Do przeprowadzenia próby, o której mowa w ust. 1, zostaną wykorzystane:
1) radiowe systemy włączania syren alarmowych;
2) syreny uruchamiane ręcznie przez drużyny alarmowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.
3. Biuro Promocji i Informacji zapewni obsługę medialną treningu oraz poinformuje społeczeństwo poprzez środki
masowego przekazu o zasięgu regionalnym o głośnej próbie uruchomienia systemów alarmowych.
§ 4. l.Szefowów obrony cywilnej miast i gmin zobowiązuje się do:
1) przygotowania i rozwinięcia formacji, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt.3 i 4 z gotowością do podjęcia działań
23 maja 2017 r. godz. 8.00;
2) zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
3) opracowania i przesłania sprawozdań z przebiegu treningu do dnia 9 czerwca 2017 r. Szefowi Obrony Cywilnej
Powiatu za pośrednictwem Koordynatora Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu.
Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 5. 1. Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierza się Koordynatorowi Biura Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu, którego zobowiązuje się do:
1) kierowania treningiem;
2) wykonania powiatowego sprawozdania z treningu i przesłania go do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do
zarządzenia nr 72/17 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach
wojewódzkiego ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017" w terminie do
30 czerwca 2017 r.;
§

6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia

treningu.

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU
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