
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 
na terenie Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 zpóźn. 
zm.), art. 19 oraz 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1398 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 2 ust. 1 
pkt 3, § 6 ust. 2, § 7 pkt 3 zarządzenia nr 155/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
5 lipca 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz § 1, § 2 i § 3 Zarządzenia nr 49/2019 Starosty 
Toruńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania 
zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1. Wprowadza się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie Gminy Czernikowo 
Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej SWO.

2. Celem SWO jest:
a. uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu 

ludności, mieniu i środowisku;
b. utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla ludności, mogących 

zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, rządowych i 
samorządowych;

c. szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także zapewnienie w 
razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania i 
Alarmowania.

§ 2.

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach na terenie Gminy Czernikowo sprawuje Wójt Gminy;

2. Zasady funkcjonowania SWO, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia;

3. Funkcjonowanie SWO będzie realizowane za pośrednictwem Toruńskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w ramach zawartych porozumień pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Toruniu, Gminą Miastem Toruń i Gminami Powiatu Toruńskiego ,

4. Uzyskane informacje o zagrożeniach o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia od 
wszystkich jednostek szczebla powiatowego zaistniałych na terenie Gminy Czernikowo



uzyskuje Wójt Gminy Czernikowo oraz wyznaczony pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego od dyżurnego TCZK.

5. Informacje do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy przekazywać 
zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3 .

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernikowo.

§ 4.

Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 grudnia 
2013 r, w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

§ 5 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Celem wydania nowego Zarządzenia jest Zarządzenie Nr 155/19 Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego z dnia 05 lipca 2019r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz Zarządzenie Nr 49./2019 
Starosty Toruńskiego z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie organizacji i systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu toruńskiego.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 19/2020 
z dnia 18 marca 2020 r.

Struktura organizacyjna, zadania oraz zasady alarmowania i przekazywania 
informacji w gminnym systemie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Rozdział I

Struktura organizacyjna

1. W skład SWO wchodzą jednostki podstawowe oraz współdziałające:
2. Do jednostek podstawowych należą:

a. Kierownik Zakładu Komunalnego w Czernikowie;
b. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie;
c. Dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie;
d. Dyrektor szkoły Muzycznej w Czernikowie;
e. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowce;
f. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mazowszu;
g. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Makowiskach;
h. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Steklinie;
i. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie;
j. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział II

Zakres przekazywanych informacji

1. .Zakres przekazywanych informacji przez poszczególne podmioty stosownie do ich 
właściwości rzeczowych dotyczy w szczególności:

1) zagrożeń pożarowych i pożarów;
2) poważnych awarii instalacji komunalnych:

a) gazowych;
b) ciepłowniczych;
c) wodno-kanalizacyjnych;
d) energetycznych.

3) katastrof komunikacyjnych:
a) drogowych;
b) kolejowych;
c) wodnych;
d) lotniczych.

4) skażeń chemicznych powstałych:
a) w wyniku uwolnienia podczas transportu;
b) w obiektach budowlanych;



c) w zbiornikach i ciekach wodnych;
d) w podziemnych zbiornikach wodnych.

5) skażeń radiacyjnych w tym uwolnienia substancji radioaktywnych podczas 
transportu;

6) zagrożeń mikrobiologicznych:
a) epidemii;
b) epizoocji;
c) epifitoz:
d) wszystkich ognisk zatruć pokarmowych (ognisk obejmujących dwie i

więcej osób);
e) niebezpiecznych produktów spożywczych uzyskanych w systemie 

ostrzegania o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (RASFF);
f) ognisk endogennych zakażeń szpitalnych;
g) wydawanych decyzjach przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

zakazujących użytkowania obiektów, urządzeń lub stanowisk.
7) gwałtownych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych;
8) poważnych awarii telekomunikacyjnych;
9) występowania niewypałów i niewybuchów;
10) zbiorowego naruszenia porządku publicznego;
11) rozruchów, zamieszek, protestów społecznych i zgromadzeń;
12) imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenie porządku publicznego;
13) poważniejszych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym;
14) aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej, materiałów 

chemicznych, biologicznych i radiacyjnych ;
15) poważniejszych przestępstw przeciwko organom administracji publicznej;
16) nielegalnej migracji ludności;
17) katastrof budowlanych;
18) zagrożeń ekologicznych;
19) innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa 

i społeczeństwo na terenie powiatu toruńskiego.

Rozdział III

Przekazywanie informacji

1. Przekazywanie informacji następuje za pośrednictwem Toruńskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przy jednoczesnym obowiązku poinformowania Wójta Gminy Czernikowo.

2. Wszystkie informacje o zagrożeniach podmioty wymienione 
w Rozdziale 1 pkt. 2 zobowiązane są przekazywać natychmiast do Toruńskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w trybie:

1) doraźnym telefonicznie na nr 56 611-93-10, następnie w formie pisemnej -  meldunek 
załącznik Nr 2, w czasie możliwie najkrótszym po zaistnieniu zdarzenia na adres 
email: tczk@um.torun.pl lub faksem:566119333,

2) okresowym ustalonym doraźnie w przypadku długotrwałych działań ratowniczych 
lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia;

3) na żądanie dyżurnego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przekazany cli 

zgłoszeń o zagrożeniach opracowuje raporty dobowe oraz doraźne i przekazuje je do



Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy w systemie Centralnej 
Aplikacji Raportującej (CAR).

4. Przekazywane informacje o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych
i innych sytuacjach kryzy sowy cli powinny zawierać ich szczegółowy opis, 
a w szczególności;

1) miejsce i czas zdarzenia (zagrożenia);
2) charakter i zasięg zdarzenia (zagrożenia);
3) przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia (zagrożenia);
4) skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia);
5) użyte siły i środki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych działaniach;
6) wnioski oraz ewentualne prośby w zakresie wsparcia działań przez jednostki 

nadrzędne;
7) dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem dodatkowo 

nazwy służby lub instytucji, którą reprezentuje oraz numer telefonu kontaktowego,
5. W przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu wstępowania 

zagrożenia mogą zostać wprowadzone inne, szczegółowe standardy przekazywania 
informacji, podawane za pośrednictwem dyżurnego Toruńskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

6. Do ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu toruńskiego uprawnieni są:
1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski na obszarze całego województwa lub jego części',
2) Starosta Toruński na obszarze całego powiatu toruńskiego lub jego części;
3) Wójt Gminy Czernikowo na obszarze swojego działania.

Rozdział IV

Ostrzeganie i alarmowanie

1. Do ostrzegania i alarmowania ludności służą:
1) scentralizowane systemy alarmowe i pojedyncze syreny alarmowe;
2) rozgłośnie radiowe i telewizyjne;
3) urządzenia nagłaśniające na pojazdach;
4) pisemne komunikaty i ogłoszenia umieszczane w miejscach publicznych;
5) aplikacje telefonów komórkowych;
6) systemy teleinformatyczne -  strony internetowe
7) łączność radiowa
8) inne urządzenia.



Rodzaj meldunku

Powiadomienie o zdarzeniu/zagrożeniu

Sytuacyjny

Wniosek o wsparcie

Kategoria2 zdarzenia/zagrożenia

Opis zdarzenia/zagrożenia:

Data (dd-nim-rrr) 
zdarzenia/zagrożenia

Miejsce zdarzenia/zagrożenia

Przebieg (opis — powstanie ,
rozwój) zda rzen i a/zagr ożeń i a

Przyczyny (jeśli są nie znane, to 
wpisać „nie znane" lub ustalane 
przez..........................

WZÓR

(jednostka organizacyjna)

(miejscowość, data: dd-mtn-rrrr, godzina)

MELDUNEK Nr.................



Podjęte działania

Skutki zdarzenia/zagrożenia

Potrzebne wsparcie (jeśli trzeba)

Przewidywany/prognozowany 
rozwój zdarzeń

Przewidywane zakończenie 
działań

Załączniki
1 .
2.

Rozdzielnik:
1 .
2.

(imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/ 1 2

1 Zaznaczyć w odpowiedniej kratce
2 Wybrać odpowiednie z katalogu zamieszczonego na końcu dokumentu



Katalog kategorii zjawisk zdarzeń/zagrożeń

Zagrożenia naturalne
1. Powódź, zagrożenie powodziowe, podtopienia, zalania;
2. Pożar, pożar wielkoobszarowy lasu, pożary budynków mieszkalnych, pożary obiektów 

użyteczności publicznej i inne pożary;
3. Zjawiska atmosferyczne (w tym gwałtowne), huragan, trąba powietrzna, wichura, 

bardzo silny i silny wiatr, intensywne opady deszczu, gwałtowne burze, gradobicie, 
intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, silny mróz, upal, susza, 
osuwiska ziemi;

Zagrożenia biologiczne
1. Epidemie, masowe zatrucia pokarmowe, inne zdarzenia sanitarno-epidemiologiczne (w 

tym ogniska endogenne zakażeń szpitalnych)
2. Epizootie (choroby zakaźne zwierząt)
3. Epifitozy (choroby zakaźne roślin)

Zagrożenia chemiczne
1. Skażenia chemiczne: w wyniku uwolnienia substancji chemicznej w czasie transportu, 

w obiektach budowlanych, w zbiornikach i ciekach wodnych, w podziemnych 
zbiornikach wodnych

Zagrożenia radiacyjne
1. Skażenia promieniotwórcze, w tym w wyniku uwolnienia substancji radioaktywnej w 

czasie transportu
2. Zagrożenia w obszarze infrastruktury komunalnej i krytycznej zakłócenia lub 

przerwanie pracy systemów elektro-energetycznych, gazowych, ciepłowniczych, 
wodno-kanalizacyjnych, paliwowych, telekomunikacyjnych

Zagrożenia z powodu wypadków i katastrof
1. Wypadki i katastrofy: komunikacyjne (drogowe, kolejowe, wodne i powietrzne), 

budowlane

Zagrożenia spowodowane celowymi działaniami ludzi
1. Zbiorowe naruszanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zamieszki, rozruchy i 

gwałtowne protesty społeczne, imprezy masowe i zgromadzenia stwarzające 
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego, akty terroru z 
użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej, materiałów chemicznych, 
biologicznych i radioaktywnych, przestępstwa przeciwko organom administracji 
publicznej, nielegalna migracja ludności



Zagrożenia nieujęte powyżej
1. Ze strony niebezpiecznych produktów spożywczych, niebezpiecznych 

i wycofanych leków, środków farmakologicznych i farmaceutycznych oraz suplementów; 
Występowania niewypałów i niewybuchów Inne zagrożenia (wpisać do meldunku jakie)


