
ZARZĄDZENIE NR 100.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego  systemu wykrywania 
i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nt. ”Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie 

i alarmowanie ludności gminy przed skutkami zdarzeń VBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych 
systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 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) oraz zarządzenia Nr 238/21 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia i przygotowania 
treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 
i Alarmowania pk. „Patrol - 21” 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Iwonicz-
Zdrój w dniu 18 listopada 2021 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz 
ostrzeganie i alarmowanie ludności województwa przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu 
nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej”. 

§ 2. Do udziału w treningu powołuję 50 % obsady stanu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania 
– SWA oraz 4 punkty alarmowania. 

§ 3. W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe: 

1. Weryfikacja skuteczności procedur KSWSiA reagowania i uruchamiania działań interwencyjnych w celu 
ochrony ludności przed skutkami zdarzeń CBRN na obszarze gminy. 

2. Praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy poprzez ich 
fizyczne uruchomienie. 

3. Doskonalenie w trybie aplikacyjnym procedur współdziałania między elementami gminnego SWA 
w zakresie przeciwdziałania skutkom zagrożeń ludzi i środowiska na terenie gminy. 

4. Upowszechnienie wśród ludności gminy zasad postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń 
oraz po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów emitowanych przez syreny. 

§ 4. W ramach treningu w dniu 18 grudnia 2021 r. zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia 
systemów i syren alarmowych na terenie gminy w trakcie którego zostaną wyemitowane akustyczne sygnały 
alarmowe: godz. 11.00 – ogłoszenie alarmu, godz. 11 15 – odwołanie alarmu. 

§ 5. Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam Pełnomocnikowi ds. 
ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej 
oraz ewidencji działalności gospodarczej. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania 
i przeprowadzenia treningu. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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