
Zarządzenie nr /f.*?.. 
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia .£ . %d-J.%Xf).¡kOr. 2016 r.

w sprawie regulacji zasad funkcjonowania i eksploatacji systemu łączności radiowej 
na terenie województwa dolnośląskiego.

Na podstawie art. 17 w zw. z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 lit b ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013 poz. 1166 z późn. zm.) i § 10 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1855) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń 
Częstotliwości (Dz. U. 2014 r. poz. 161) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia funkcjonowania systemu łączności dla potrzeb zarzadzania w sytuacjach 
kryzysowych, bieżącej koordynacji działań służb ratowniczych, powszechnego alarmowania, 
powiadamiania i ostrzegania, na terenie województwa dolnośląskiego wykorzystuje się system 
łączności radiowej, którego użytkownikami są Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 
podległe mu jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 
województwa dolnośląskiego.

§ 2. W skład systemu łączności radiowej określonego w § 1 wchodzą:

1) sieć zarzadzania Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona do bezpośredniej łączności 

z powiatami;

2) sieć koordynacji ratownictwa, przeznaczona do działań ratowniczych;

3) sieć alarmowania, przeznaczona do sterowania syrenami alarmowymi obrony cywilnej;

4) sieć współdziałania, przeznaczona do koordynacji działań z innymi województwami;

5) sieć obrony cywilnej, przeznaczona do zapewnienia łączności pododdziałom obrony cywilnej;

6) sieć powiatowa, przeznaczona do łączności zarządzania na terenie powiatów.

§ 3. Regulacje dotyczące sieci wymienionych w § 2 pkt 1 do 6 OTaz zasady ich eksploatacji zostały 
zdefiniowane i opisane w załącznikach nr 1 do 8 do przedmiotowego zarządzenia.

§ 4 . Mając na celu zwiększenie niezawodności oraz możliwości technicznych sieci zarządzania 
Wojewody Dolnośląskiego, określonej w § 2 pkt 1, poleca się jej modernizację poprzez zastosowanie 
radiotelefonów pracujących w technologii cyfrowej wraz z kompatybilnym systemem antenowym 
i zasilającym



§ 5. Wszystkich starostów powiatów i prezydentów miast zlokalizowanych na terenie województwa 
dolnośląskiego, zobowiązuję do utrzymania w sprawności dotychczas eksploatowane sieci systemu

§ 6. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad systemami łączności radiowej na terenie województwa 
dolnośląskiego powierzam Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -  
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 7. Uchyla się zarządzenie nr 207/2000 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie 
zorganizowania i wprowadzenia do eksploatacji systemu łączności radiowej na terenie 
województwa dolnośląskiego

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

łączności radiowej.

Paweł Hreniak



POZWOLENIE RADIOWE 
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELETRONICZNEJ 

NA UŻYWANIE RADIOKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ NADAWCZYCH LUB 
NADAWCZO-ODBIORCZYCH PRACUJĄCYCH W SIECI RADIOKOMUNIKACJI

RUCHOMEJ LĄDOWEJ

Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 
Wojewodę Dolnośląskiego - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w pozwoleniu radiowym 
RRL/A/A/0334/2016 z dnia 23.09.2016 r przydzielił Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we 
Wrocławiu, 50-591 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, następujące częstotliwości radiowe dla 
niżej wymienionych sieci:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ....
Wojewody Dolnośląskiego
z d n ia  Q. października 2016 r.

Lp. Nazwa sieci 
radiowej

Użytkownik sieci 
radiowej

Obszar
wykorzystywania

częstotliwości

Częstotliwość 
dolna -  D 

(MHz)

Częstotliwość 
górna -  G 

(MHz)

Rodzaj
pracy

1. Zarządzania
wojewody

Urząd
wojewódzki

województwo
dolnośląskie 147,9750 163,1370 SD

2. Zarządzania
wojewody

Urząd
wojewódzki

województwo
dolnośląskie 148,2000 163,1750 SD

3. Koordynacji
ratownictwa

Urząd
wojewódzki

województwo
dolnośląskie 148,0500 148,0500 S

4. Alarmowania Urząd
wojewódzki

województwo
dolnośląskie 148,3250 148,3250 S

5.

Współdziałania

Urzędy
wojewódzkie,
powiatowe,
gminne

kraj 148,6000 148,6000 S

6. Obrony
Cywilnej

Urząd
wojewódzki

województwo
dolnośląskie 148,6500 148,6500 S

7. Powiatowa Bolesławiec powiat 148,5875 148,5875 S
8. Powiatowa Dzierżoniów powiat 148,3750 148,3750 S
9. Powiatowa Głogów powiat 148,1875 148,1875 S
10. Powiatowa Góra powiat 148,0250 148,0250 s
11. Powiatowa Jawor powiat 148,0750 148,0750 s
12. Powiatowa Jelenia Góra powiat 148,3750 148,3750 s
13. Powiatowa Kamienna Góra powiat 148,4000 148,4000 s
14. Powiatowa Kłodzko powiat 148,0750 148,0750 s
15. Powiatowa Legnica powiat 148,1250 148,1250 s
16. Powiatowa Lubań powiat 148,0750 148,0750 s
17. Powiatowa Lubin powiat 148,0000 148,0000 s
18. Powiatowa Lwówek Śląski powiat 148.1125 148,1125 s
19. Powiatowa Milicz powiat 148,1125 148,1125 s
20. Powiatowa Oleśnica powiat 148,4500 148,4500 s
21. Powiatowa Oława powiat 148,1625 148,1625 s
22. Powiatowa Polkowice powiat 148,4875 148,4875 s
23. Powiatowa Strzelin powiat 148,0875 148,0875 s
24. Powiatowa Środa Śląska powiat 148,4625 148,4625 s
25. Powiatowa Świdnica powiat 148,5500 148,5500 s
26. Powiatowa Trzebnica powiat 148,2875 148,2875 s
27. Powiatowa Wałbrzych powiat 148,2750 148,2750 s
28. Powiatowa Wołów powiat 148,0625 148,0625 s



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ¿¡.6?.
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia Si.... października 2016 r.

Lp. Nazwa sieci 
radiowej

Użytkownik sieci 
radiowej

Obszar
wykorzystywania

częstotliwości

Częstotliwość 
dolna - D  

(MHz)

Częstotliwość 
górn a-G  

(MHz)

Rodzaj
pracy

29. Powiatowa Wrocław powiat 148,0125 148,0125 s
30. Powiatowa Ząbkowice powiat 148.4750 148,4750 s
31. Powiatowa Zgorzelec powiat 148.6125 148,6125 s
32. Powiatowa Złotoryja powiat 148.1750 148,1750 s
33. Powiatowa Kłodzko 

Błędne Skały powiat 158,5000 162,7875 SD

Rodzaj pracy:

S - simpleks
SD - semidupleks

Przydzielone częstotliwości radiowe będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji sieci 
radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, dla zaspokojenia potrzeb jednostek 
administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa dolnośląskiego bez możliwości 
współpracy z sieciami użytku publicznego.

Użytkownik wykorzystywać będzie sieć radiotelefoniczną zgodnie z aktami prawnymi 
obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunkami eksploatacji sieci określonymi 
w załączniku nr 2 do przedmiotowego zarządzenia.

Niniejsze Pozwolenie nie zwalnia użytkownika od uzyskania przewidywanej prawem zgody właściciela 
lub administratora budynku na zakładanie urządzeń sieci objętych Pozwoleniem.



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ,.̂ 'r . .
Wojewody Dolnośląskiego
z d n ia  6  października 2016 r.

WARUNKI
UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIECI RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ LĄDOWEJ

1. Lokalizacje i podstawowe parametry techniczno -  eksploatacyjne zakładanych 
i używanych urządzeń radiotelefonicznych:
1.1. Dane dotyczące stacji ruchomych:

Moc Zysk
Rodzaj stacji nadajnika anteny

(W) (dBAV)
Przewoźna <10 0,0
Noszona < 2 0,0

1.2. Dane dotyczące stacji bazowych i retransmisyjnych

Rodzaj stacji
Moc

nadajnika
Zysk

anteny
(W) (dB/W)

Bazowa w sieci 
zarządzania wojewody <10 14

Bazowa w sieci 
koordynacji ratownictwa < 10 14

Bazowa w sieci 
alarmowania < 10 14

Bazowa w sieci obrony 
cywilnej < 10 14

Retransmisyjna

Wielka
Sowa < 10 12,2

Góra
Szrenica < 10 12,4

Błędne
Skały <9,6 10

2. Warunki wykorzystania przydzielonych częstotliwości
2.1. W sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, której dotyczy Pozwolenie Radiowe 

RRL/A/A/0334/2016 z dnia 23.09.2016 mogą być stosowane wyłącznie urządzenia 
posiadające deklaracje zgodności określające, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania 
określone w  art. 153 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

2.2. Wojewoda Dolnośląski zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości oraz zmniejszenia 
mocy wyjściowej nadajników ze względów technicznych lub w przypadku występowania 
zakłóceń pracy innych sieci radiotelefonicznych.



2.3. Wojewoda Dolnośląski zastrzega sobie prawo do cofnięcia Umowy użyczenia częstotliwości 
radiowej w przypadku zmiany parametrów techniczno -  eksploatacyjnych sieci.

2.4. W przypadku generowania zakłóceń przez urządzenia radiokomunikacyjne wykorzystujące 
przydzieloną częstotliwość, jak również w jakichkolwiek innych zakresach częstotliwości, 
użytkownik zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

2.5. Uprawnienia wynikające z Pozwolenie Radiowego RRL/A/A/0334/2016 
z dnia 23.09.2016 r. nie mogą być przekazywane innym podmiotom lub prawnym następcom.

2.6. Użyczone częstotliwości nie mogą być wykorzystywane do świadczenia usług 
i do celów innych niż określono w niniejszym Zarządzeniu.

2.7. Podmiot, któremu przydzielono częstotliwość zobowiązany jest do zapewnienia kontroli 
wykorzystania częstotliwości na swoim obszarze działania. W przypadku stwierdzenia 
występowania zakłóceń w przydzielonych częstotliwościach należy określić:
• nominały częstotliwości zakłócanych;
• obszar występowania zakłóceń;
• jakie urządzenia są zakłócane (stacjonarne, przewoźne, przenośne);
•  czas występowania zakłóceń;
• charakter zakłóceń;
• o ile to możliwe źródło zakłóceń.

Jeżeli istnieje taka możliwość należy nawiązać łączność ze stacja zakłócającą w celu ustalenia 
jej tożsamości. Informacje w powyższej sprawie należy przesłać do Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (UKE) oraz do wiadomości Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
(Dyrektor WBiZK DUW). Dalsze postępowanie w sprawie należy prowadzić zgodnie 
z zaleceniami przedstawiciela UKE.

3. Eksploatację i obsługę urządzeń radiowych pracujących na częstotliwościach objętych 
Pozwoleniem Radiowym RRL/A/A/0334/2016 z dnia 23.09.2016 mogą prowadzić tylko osoby 
które zostały przeszkolone w zakresie eksploatacji sieci zarzadzania Wojewody Dolnośląskiego 
i otrzymały certyfikat (załącznik nr 8);
3.1. Upoważnienie do certyfikowania ww. osób posiadają:

3.1 .a. wyznaczeni przez Dyrektora WBiZK pracownicy DUW wre Wrocławiu;
3.1 .b. uprawniony pracownik samorządu terytorialnego który odbył specjalistyczne

szkolenie przez uprawnionych pracowników WBiZK DUW we Wrocławiu.
3.2. Fakt odbycia przeszkolenia i WTęczenia certyfikatu podlega ewidencjonowaniu zgodnie 

z Kartą Ewidencji Certyfikacyjnej (załącznik nr 9).
3.3. Kartę Ewidencji Certyfikacyjnej należy prowadzić w:

3.3.a. Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu -  dla pracowników DUW;
3.3 .b. Starostwie powiatowym ziemskim lub grodzkim -  dla pracowników starostwa.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr Z& .f.....
Wojewody Dolnośląskiego
z d n ia  Q.... października 2016 r.



ZASADY

W YKORZYSTYW ANIA PRZYDZIELONYCH CZĘSTOTLIW OŚCI

1. Sieć zarządzania W ojewody Dolnośląskiego.
Częstotliwości 147,9750 MHz i 163,1375 M IIz oraz 148,2000 MHz i 163,1750 MHz 
atakże 158,5300 M Hz i 162,7875 MHz należy wykorzystywać tylko i wyłącznie do pracy 
poprzez przekaźniki retransmisyjne zlokalizowane na górach Wielka Sowa, Szrenica 
i Błędne Skały - zgodnie ze schematem w załączniku nr 7.
Praca innych korespondentów na ww. częstotliwościach jest surowo zabroniona.

2. Sieć koordynacji ratownictwa.
Częstotliwość 148,0500 powinna być wykorzystywana tylko i wyłącznie do stworzenia 
sieci radiowych na terenie dużych aglomeracji m iejskich na terenie województwa 
(Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica).

3. Sieć alarmowania.
Częstotliwość 148,3250 MHz przeznaczona jest do radiowego sterowania 
(uruchomienia) syren alarmowych obrony cywilnej na terenie całego województwa.

4. Sieć współdziałania.
Częstotliwość 148,600 MHz powinna być wykorzystywana do współdziałania pomiędzy 
województwami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych na obszarach obejmujących 
kilka województw oraz w innych ważnych relacjach służbowych.

5. Sieć obrony cywilnej.
Częstotliwość 148,6500 MHz powinna być wykorzystania do tworzenia lokalnych sieci 
radiotelefonicznych dla potrzeb Formacji Obrony Cywilnej a także w  czasie ćwiczeń 
z użyciem pododdziałów OC. Częstotliwość może być wykorzystana także 
do zabezpieczenia pod względem łączności imprez w których udział bierze OC.

6. Sieci powiatowa.
Częstotliwości zostały przydzielone indywidualnie dla każdego powiatu -  zgodnie 
załącznikiem nr 6 do niniejszego rozporządzenia. Sieć powinna być wykorzystana do 
zorganizowania sieci łączności radiotelefonicznej powiatów z gminami znajdującymi się 
terytorialnie na terenie danego powiatu.
Po zorganizowaniu i uruchomieniu jakiejkolwiek sieci radiotelefonicznej na wyżej 
wyszczególnionych częstotliwościach, zobowiązuję się wszystkich odpowiedzialnych za 
pracę tych sieci w  terenie, do pisemnego powiadamiania Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we 
W rocławiu o rozpoczęciu pracy sieci wraz z wykazem  korespondentów oraz ich 
kryptonimów wywoławczych nadanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr .-f:...'...........
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia ....6 .. .  października 2016 r.



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr A-
Wojewody Dolnośląskiego
z d n ia  (p... października 2016 r

7. Raportowanie i realizacja zmian w konfiguracji i lokalizacji elementów sieci 
powiatowych.
W szelkie inform acje dotyczące trw ałych zmian w  pracy sieci, zm iany konfiguracji 
system u, zm iany liczby użytkow ników  sieci, zm iany lokalizacji elem entów  system u 
(stacja lub zasilacz lub antena) należy konsultować pisem nie (m ailow o na adres - 
bz@ duw .pl) z Dyrektorem  W BiZK D olnośląskiego U rzędu W ojew ódzkiego we 
W rocławiu.

mailto:bz@duw.pl


Załącznik nr 4 do zarządzenia nr /V.V.
Wojewody Dplnośląskiego
z d n ia  u  października 2 0 16 r

WYTYCZNE

DO UŻYTKOWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH  
Z ZAKRESU 147,000MHz - 164,00 MHz 
DLA POTRZEB SIECI RADIOWYCH  

DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU

1. Wstęp

Rozdział częstotliwości radiowych dla urzędów wojewódzkich oraz podległych im jednostek 
organizacyjnych w tym samorządowych wykonany został w  celu zapewnienia funkcjonowania 
sieci radiowych ultrakrótkofalowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, bieżącej 
koordynacji działań służb i jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie 
ratownictwa medycznego oraz powszechnego alarmowania, powiadamiania i ostrzegania. 
Rozdziałowi podlegały częstotliwości z zakresu 147,975 148,650 M IIz oraz 163,1374 -*•
163,2000 MHz. W związku z weiściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej tablicy P.rzeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. 2014 r. 
poz. 161) nastąpiła zmiana w użytkowaniu ww. zakresów częstotliwości. W wyniku tej zmiany 
ww. zakresy częstotliwości przestały być użytkowane jako rządowe i zostały zaliczone do 
częstotliwości cywilnych.
Obecnie, w związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, MSWiA nie 
posiada uprawnienia do dalszego dysponowania przedmiotowym zakresem częstotliwości 
i częstotliwości z tego zakresu nie są wykorzystywane przez organy 
i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych wobec czego MSWiA, począwszy od II kwartału 2014 zaprzestało wnoszenia 
opłat wynikających z prawa do dysponowania tymi częstotliwościami.

Realizując zapisy wynikające z przytoczonego wyżej rozporządzenia Wojewoda 
Dolnośląski zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Korespondencji Elektronicznej 
o wydanie pozwoleń radiowych wraz z prawem wykorzystywania częstotliwości. 
Przedmiotowy wniosek został przez Prezesa UKE rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego 
w dniu 28.09.2016 r Wojewoda Dolnośląski, otrzymał Pozwolenie Radiowe 
RRL/A/A/0334/2016 z dnia 23.09.2016 na używranie radiokomunikacyjnych urządzeń 
nadawczych lub nadawczo -  odbiorczych w sieci ruchomej lądowej.

2. Założenia i kryteria wykorzystania częstotliwości

Częstotliwości radiowe zgodnie z otrzymanym przez Wojewodę Dolnośląskiego pozwoleniem 
mogą być wykorzystywane przez organy samorządu terytorialnego pod warunkiem 
przestrzegania zapisów niniejszego zarządzenia.



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Wojewody Dolnośląskiego
z dn ia  & października 2016 r.

3. Kryteria przydziału częstotliwości radiowych:

3.1 W rozdziale częstotliwości radiowych uwzględniono potrzeby w zakresie następujących 
sieci radiowych:
3.1 .a sieć zarządzania Wojewody Dolnośląskiego;
3.1 .b sieć koordynacji ratownictwa;
3.1 .c sieć alarmowania;
3.1 .d sieć współdziałania;
3.1 .e sieć obrony cywilnej;
3.1 .f sieć powiatowa;
3.1.g sieci radiowe do współpracy z siecią telefoniczną;
3.1 .h bezprzewodowe sieci przywoławcze;
3.1 .i sieci radiowe operacyjne niezbędne w czasie zabezpieczenia różnego rodzaju

zgromadzeń, uroczystości itp.

3.2 W rozdziale częstotliwości radiowych dane stacj i radiowych zostały przyj ęte arbitralnie 
z określeniem maksymalnych parametrów stacji radiowych tzn.:
3 .2.a wysokość zawieszenia anten nad poziomem terenu:

•  20 m n. p.t. dla stacji radiowych szczebla gminnego;
• 30 m n. p.t. dla stacji radiowych szczebla powiatowego;
• 40 m n. p.t. dla stacji radiowych szczebla wojewódzkiego.

3.2.b maksymalne moce promieniowane stacji radiowych ERP przyjęto na
poziomie 10 dB;

3.2.c w odniesieniu do sieci radiowych systemów alarmowania w rozdziale
uwzględniono dotychczas wykorzystywane częstotliwości. Dla potrzeb tych 
sieci przyjmuje się docelowo wykorzystanie jednego simpleksowego kanału 
częstotliwościowego w województwie dolnośląskim. Przestrojenie całości 
sieci na jeden docelowy kanał powinno nastąpić w możliwe krótkim czasie. 
W odniesieniu do sieci wykorzystujących częstotliwość 148,600 MHz zaleca 
się jej przestrojenia ze względu na przeznaczenie tej częstotliwości jako 
podstawowej częstotliwości w sieci współdziałania. W związku 
z powyższym ten kanał będzie mial charakter częściowo otwartego przy 
zachowaniu kontroli wykorzystania wyłącznie do celów doraźnego 
współdziałania, powiadamiania itp.;

3.2.d w odniesieniu do sieci radiowych koordynacji ratownictwa dokonano
rezerwacji jednej częstotliwości dla Województwa Dolnośląskiego
z przeznaczeniem dla sieci radiowych koordynacji i działań ratowniczych;

3.2.e w' odniesieniu do sieci radiowych szczebla powiatowego -  z wyjątkiem 
powiatu kłodzkiego - dokonano rezerwacji po jednej częstotliwości dla 
każdego powiatu z tym, że dla powiatów' grodzkich i ziemskich mających 
siedzibę w tym samym mieście przewidziano współużytkowanie jednej 
częstotliwości. Przy wykorzystaniu tej częstotliwości mogą być realizowane 
potrzeby starostw i gmin w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
oraz bieżącej koordynacji działań służb ratowniczych;



3.2.f w celu uzyskania koniecznej jakości działania sieci radiowej szczebla 
powiatowego (ze względu na ukształtowanie terenu), dla powiatu kłodzkiego 
przydzielono trzy częstotliwości w tym:
•  jedną dla sieci radiowej starosty powiatu,
• dwie dla stacji przemiennikowej -  lokalizacja Błędne Skały.

4 Dokumentacja i organizacja łączności radiowej.

Dokumentacja dotycząca organizacji łączności radiowej dzieli się na dokumentację planistyczną 
i eksploatacyjną. Dokumentację planistyczną w zakresie łączności radiowej winien posiadać 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
W rocławiu.
4.1. W skład dokumentacji planistycznej wchodzić powinny następujące dokumenty:

4.1.a. pozwolenia radiowe Prezesa UKE na używanie radiokomunikacyjnych 
urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych pracujących w sieci 
radiokomunikacji ruchomej lądowej;

4.1 .b. schematy i ewentualnie mapy organizacji łączności radiowej;
4.1.c. dane radiowe zawierające nazwy korespondentów radiowych, ich kryptonimy 

oraz kryptonimy określone w załącznikach nr 5 i 11, oznaczenia kanałów 
częstotliwościowych lub nominały częstotliwości radiowych, dane do 
sprawdzania tożsamości korespondentów.

4.2. W skład dokumentacji eksploatacyjnej wchodzić powinny następujące dokumenty:
4.2.a. Certyfikaty użytkowników sieci -  załącznik nr 8;
4.2.b. Karta Ewidencji Certyfikacyjnej -  załącznik nr 9;
4.2.c. Książka serwisowa urządzania radiotelefonicznego -  załącznik 10;
4.2.d. Umowa użyczenia częstotliwości radiowej — załącznik nr 12;
4.2.e. Umowa użyczenia sprzętu radiotelefonicznego -  załącznik nr 13;
4.2.f. Protokół zdawczo -  odbiorczy sprzętu radiotelefonicznego -  

załącznik nr 14;
4.2.g. wyciągi z danych radiowych dostosowane do potrzeb korespondentów 

radiowych.

5. Warunkiem bezawaryjnego użytkowania sprzętu systemu łączności radiowej jest:

- przestrzeganie instrukcji użytkowania sprzętu;

- bieżące kontrolowanie stanu technicznego sprzętu wykonywane w trakcie codziennego 
sprawdzanie jakości połączenia radiowego;

- cykliczne -  planowane sprawdzenie parametrów technicznych sprzętu;

- zlecanie czynności serwisowo- naprawczych wyspecjalizowanym firmom serwisowym.

6. Cykliczne -  planowane sprawdzenie parametrów technicznych sprzętu i urządzeń radiowych 
sieci zarządzania wojewody obywać się będzie nie rzadziej niż 1 x na 24 miesiące (kontrola
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parametrów zestawu nadawczo -  odbiorczego tzn. radiotelefonu, zestawu antenowego
i obwodu zasilającego). Sprawdzenie realizowane będzie przez wyznaczonych przez Dyrektora 
WBiZK DUW pracowników DUW we Wrocławiu.

7. Potwierdzeniem dokonania napraw i przeglądów jest wpis do książki serwisowej obejmujący 
następujące dane:
- datę wykonania naprawy (przeglądu),
- rodzaj wykonanej usługi, - moc wyjściowa z radiotelefonu i zestrojenie anteny dla użyczonej 

częstotliwości radiowej,
- podpis wykonującego naprawy oraz pieczęć firmy serwisującej.

8. Książka serwisowa wydawana jest bezpłatnie przez upoważnionych pracowników WBiZK
DUW. Książka serwisowa musi być okazana na każde żądanie zespołu kontrolnego,
przedstawicielom WBiZK DUW lub innemu wskazanemu przez Dyrektora WBiZK DUW 
podmiotowi w celu kontroli.

9. Wzór książki serwisowej określony jest w załączniku nr 10.

10. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w parametrach technicznych urządzeń 
oraz sprzętu nadawczo -  odbiorczego.

11. Polecani Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zorganizować i realizować systematyczne sprawdzanie 
jakości łączności radiowTej sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego. Sprawdzenie realizować 
w każdy dzień roboczy od godz. 08.30.

12. Kryptonimy do pracy w sieciach radiowych na częstotliwościach przydzielonych dla 
potrzeh Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kryptonimy dla korespondentów do pracy w sieciach radiowych na częstotliwościach których 
dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski zostały ustalone przez Dyrektora WBiZK DUW. 
Wyjątkiem są niżej wymienione kryptonimy które obowiązują we wszystkich sieciach radiowych:

OSKAR
KATON

KOBRA

kryptonim do wywołań okólnikowych;
kryptonim do wywołań okólnikowych w sieciach radiowych 
współdziałania, jeżeli korespondent nie posiada informacji 
o kryptonimach indywidualnych wywoływanych korespondentów. 
W tym przypadku każdy korespondent który odbierze taki sygnał ma 
obowiązek zgłoszenia się na wywołanie tym kryptonimem do momentu 
ewentualnego zgłoszenia się innej stacji radiowej tej sieci, 
kryptonim ogólnikowy stanowiący jednocześnie sygnał zagrożenia. 
Kryptonim ten może być używany przez korespondentów, którzy 
znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.



Jednocześnie zaleca się tworzenie i stosowanie kryptonimów radiowych literowo -  cyfrowych
wg niżej wymienionych zasad:

- kryptonimy radiowe indywidualne -  składają się z jedno lub dwuliterowych indeksów 
i grup 6-cio cyfrowych,

- dla potrzeb urzędów wojewódzkich wydzielone zostają grupy cyfrowe z zakresu 800-000 
do 899-000,

- sposób rozdysponowania indeksów literowych oraz grup cyfrowych przedstawiono 
poniżej w tabelach nr 1 i nr 2.

12.1. Algorytm tworzenia kryptonimów' pełnych w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego
dla abonentów szczebla wojewódzkiego.

Tabela nr 1. Proponowany przydział indeksów literowych dla tworzenia kryptonimów
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radiowych indywidualnych
L.p. Indeks

literowy
Użytkownik indeksu

1. A Jednostki organizacyjne centralnej administracji rządowej
2. W R Województwo dolnośląskie
3. BG Województwo kujawsko -  pomorskie
4. LB Województwo lubelskie
5. GO Województwo lubuskie
6. LD Województwo łódzkie
7. KW Województwo małopolskie
8. WA Województwo mazowieckie
9. OE Województwo opolskie
10. BK Województwo podlaskie
11. KW Województwo podkarpackie
12. GA Województwo pomorskie
13. KT Województwo śląskie
14. KI Województwo świętokrzyskie
15. PN Województwo wielkopolskie
16. OL Województwo warmińsko -  mazurskie
17. SZ Województwo zachodniopomorskie

Tabela nr 2. Proponowany podział grup cyfrowych dla tworzenia kry ptonimów
radiowy ch indyw idualnych

L.p. Grupa cyfrowa Jednostki organizacyjne Uwagi

1. 800-000 -  800-999 Jednostki organizacyjne szczebla 
wojewódzkiego

2. 801-000 + 849-999 Jednostki organizacyjne szczebla 
powiatowego i gminnego

Max. 99 kryptonimów 
dla powiatu

3. 850-000 + 859-999 Inne jednostki organizacyjne



UWAGA :
- Wyłączeniu z użycia podlegają grupy cyfrowe kończące się na „999” 

np. 801 -999 (dotyczy kryptonimów zawierających grupy 6 cyfrowe) -  jest to 
jednocześnie proponowany kryptonim dla stacji kontrolnej urzędu wojewódzkiego;

- stacje radiowe stałe będące stacjami głównymi sieci powinny mieć przypisane grupy 
cyfrowe kończące się na „000” -  np. 800-000, 801-00, 802-000 itd.

W efekcie zastosowania ww. algorytmów, pełny kryptonim abonenta posiada następującą strukturę 
symboli (liter i cyfr)

A1A2 - XiX2X3 -  Y1Y2Y3

Gdzie:
A 1A2 - indeks literowy województwa

X 1X2X3 - grupa cyfr identyfikująca szczebel jednostki organizacyjnej

Yi Y2Y3 - grupa cyfr identyfikująca abonenta/użytkownika radiotelefonu

Przykłady kryptonimów pełnych:

- WR-800-000 - województwo dolnośląskie — urząd wojewódzki — stacja główna

- OE-800-099 - województwo opolskie -  urząd wojewódzki -  stacja kontrolna

- WR- 803-000 - województwo dolnośląskie -  powiat nr 3 — stacja główna

- WR-828-001 -  województwo dolnośląskie -  powiat nr 28 -  stacja starosty

- WR-809-002 -  województwo dolnośląskie -  powiat nr 9 -  stacja wicestarosty
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12.2. Tabela kryptonimów abonentów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
w sieci radiowej zarzadzania Wojewody Dolnośląskiego.

Kryptonim
skrócony Abonent Uwagi

W-00 Dyżurny WCZK stacja bazowa
W-01 Wojewoda Dolnosląski
W-02 Wice woj ewoda Doi nosi ąski
W-03 Dyrektor Generalny
W-04 

W-09

do dyspozycji Wojewody Dolnośląskiego

W-10 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( WBiZK DUW)

W -l 1 Zastępca Dyrektora WBiZK DUW
W-12 Kierownik OZKiSO -  Kierownik WCZK
W -13 Zastępca Kierownika OZKiSO -  Zastępca Kierownika WCZK
W 14 Inspektor ds. SWiA
W 15 Kierownik OLiUSKZ
W 16 Kierownik OCPR
W 17 Kierownik ORM
W 1H 

W 19
do dyspozycji Dyrektora WBiZK DUW

C-00

€-50
Do dyspozycji CPR DUW - BOROWSKA

L-00 Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
W-51

W-60

Samochody służbowe DUW

W-97 Stacja techniczna 1 DUW
W-98 Stacja techniczna 2 DUW
W-99 Stacja kontrolna DUW

12.3 Algorytm tworzenia kryptonimów pełnych w sieci zarzadzania Wojewody Dolnośląskiego dla 
abonentów szczebla powiatowego i gminnego.

W załozcniach ogólnych tworzenie kryptonimów pełnych dla abonentów stacji 
radiotelefonicznych przebiega podobnie jak w algorytmie dla abonentów szczebla 
wojewódzkiego. Jednak w powiatach w których liczba jednostek samorządowych szczebla 
gminnego przekracza 9 zastosowano indywidualną metodologię tworzenia kryptonimów. 
Szczegółowy opis reguł i zasad dotyczących tej tematyki opisano w załączniku nr 6 do 
niniejszego zarządzenia.
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13. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach radiowych Wojewody Dolnośląskiego
13.1. W celu ujednolicenia i uporządkowania nazewnictwa stosowanego w sieci zarządzania 

Wojewody Dolnośląskiego na terenie województwa dolnośląskiego tworzy się jednolity 
wykaz kodów wywoławczych użytkowników sieci stanowiących załącznik 11 do zarządzenia.

13.2. Wywołanie korespondencji głosem następuje poprzez nadanie następującego komunikatu:

13.2.a. jeśli korespondencję rozpoczyna stacja bazowa:

.... (kod abonenta) zgłoś się do .... (kod abonenta wywołującego); 

na przykład:

POI zgłoś się do W00.

13.2.b. jeśli korespondencję rozpoczyna abonent inny niż stacja bazowa:

.... (kod abonenta wywołującego) zgłoś się do .... (kod abonenta); 

na przykład:

W00 zgłoś się do PO2.

13.3. W przypadku niezgłoszenia się korespondenta wywołanie należy powtórzyć.

13.4. Zgłoszenie na wywołanie głosem dokonuje się poprzez nadanie:

Zgłasza się .... (kod abonenta) 

na przykład:

Zgłasza się POI

13.5. W przypadku pozytywnego nawiązania łączności korespondencja prowadzona jest 
w następujący sposób:

.... (kod abonenta) .............treść komunikatu - Odbiór

na przykład:

POI, proszę o przesłanie mailem informacji o sytuacji hydrologicznej na rzece Odra. 
Odczyty z godziny 13.45 -  Jak minie zrozumiałeś -  Odbiór.

13.6. Potwierdzeniem odbioru korespondencji jest nadanie zwrotne komunikatu, potwierdzającego 
najważniejsze informacje:

Ja .... (kod abonenta) zrozumiałem,................. (potwierdzenie najważniejszych
informacji). Bez odbioru.

na przykład:
Ja POI, wysyłam maiłem meldunek hydrologiczny odczyty z  godziny 13.45.
Bez odbioru.



13.7. W przypadku niezrozumienia treści przekazywanej korespondencji należy użyć zwrotu: 
„Powtórz”.

.... (kod abonenta wywołującego), powtórz dla .... (kod abonenta).

na przykład:

W01, powtórz dla POI
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14. Ogólne zalecenia dotyczące wymagań w zakresie sprzętu radiowego

Sprzęt radiowy stosowany do pracy w sieciach wykorzystujących częstotliwości przydzielone dla 
potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu musi spełniać określone wymagania 
wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad gospodarowania przydzielonymi 
częstotliwościami radiowymi. W związku z powyższym sprzęt radiowy musi posiadać Deklarację 
Zgodności wydaną przez producenta sprzętu radiowego. Deklaracj a Zgodności określa, że urządzenie 
spełnia zasadnicze wymagania określone w art. 153 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Dodatkowo sprzęt powinien spełniać powyższe wymagania:
- zakres częstotliwości -  podstawowy -  147 MHz do 164 MHz;
- odstęp międzykanałowy -  12,5 kHz;
- modulacja częstotliwości i dewiacja częstotliwości - +/-2,5 kHz;
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WYKAZ
KRYPTONIMÓW OSÓB FUNKCYJNYCH W SIEC I KOORDYNACJI RATOW NICTW A

L.p. KORESPONDENT KRYPTONIM
PEŁNY

KRYPTONIM
SKRÓCONY

1. Wojewoda WR-800-01 W-Oł
2. Wicewojewoda WR-800-02 W-02
3. Dyrektor Generalny WR-800-0 3 W-03
4. Dyrektor Biura Wojewody WR-800-04 W-04
5 Rzecznik Prasowy Wojewody WR-800-05 W-05
6. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy sowego WR-800-10 W-10
7. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WR-800-11 W -łł
8. Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych WR-800-12 W-12
9 Zastępca Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych WR-800-13 W-13
10. Pomieszczenie SWiA (system wykrywania i alarmowania) WR-800-14 W-14
11. Kierowmk Oddziału Logistyki i Skutków Usuwania Klęsk Żywiołowych WR-800-15 W-15
12. Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego WR-800-16 W-16
13. Kierownik Oddziału Ratownictw Medycznego WR-800-17 W-17
14. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu WR-800-18 W-18
15. Dyrektor Wydziału Infrastruktury WR-800-19 W-19
16. Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju WR-800-20 W-20
17. Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli WR-800-21 W-21
18. Dyrektor Wydziału Nieruchomości. Rolnictwa i Środowiska WR-800-22 W-22
L9. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej WR-800-23 W-2 3
20. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WR-800-24 W-24
21. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności WR-800-25 W-25
22. Dyrektor Biura Administracji i Logistyki WR-800-26 W-2 6
23. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej WR-800-27 W-2 7
24. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego WR-800-28 W-28
25. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego WR-800-29 W-29
26. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych WR-800-30 W-30
27. CPR BOROWSKA -  stacja bazowa WR-800-31 C-00
28. CPR BOROWSKA - Kierownik WR-800-3 2 C-01
29. CPR BOROWSKA -  stacja noszona WR-800-3 3 C-02
30. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego -  stacja ba/.owa WR-800-34 L-00
31. Dołnoślaski Komendant Wojewódzki Policji WR-850 -01 Z-01
32. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WR-850-02 7-02
33. Dolnośląski Kurator Oświaty WR-850-03 Z-03
34. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych WR-850-04 Z-04
35. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny WR-850-05 Z-05
36. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WR-850-06 Z-06
37. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WR-850-07 Z-07
38. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budów lanego WR-850-08 Z-08
39. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego WR-850-09 Z-09
40. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WR-850-10 Z-10
41. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska WR-850-11 Z-l 1
42. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Konserwacji Zabytków WR-850-12 Z -12
43. Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii WR-850-13 Z -13
44. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogow ego WR-850-14 Z-14
45. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu WR-850-15 Z -15
46 Komenda Garnizonu Wrocław WR-850-1Ć Z -16
47. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu WR-850-17 Z-17
48. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu WR-850-18 Z-18
49. Patrol Rozminowania we Wrocławiu WR-850-19 Z-19



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr A-i
W ojewody Dolnośląskiego
z dnia ... Jc.... października 2016 r.

L.p. KORESPONDENT KRYPTONIM
PEŁNY

KRYPTONIM
SKRÓCONY

50. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-8 50-20 Z-20
51. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-850-21 Z-21
52. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-850-22 Z-22
53. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-850-23 Z-23
54. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-850-24 Z-24
55. Do dyspozycji urzędów administracji i służb mundurowych WR-850-25 Z-25
56. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu WR-851-01 N-01
57. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu WR-851-02 N-02
58. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WR-851-03 N-03
59. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu WR-851-04 N-04
60. Urząd Regulacji Energetyki -  Południowo- Zachodni Oddział Terenowy we Wrocławiu WR-851-05 N-05
61. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu WR-851-06 N-06
62. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji we Wrocławiu WR-851-07 N-07
63. Poczta Polska S.A. -  Oddział Regionalny Wrocław WR-851-08 N-08
64. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -  Państwowy Instytut Badawczy - Wrocław WR-851-09 N-09
65. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-10 N-10
66. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-11 N -ll
67. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-12 N-12
68. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-13 N-13
69. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-I4 N-14
70. Do dyspozycji instytucji zarządzającej elementami infrastruktury krytycznej WR-851-I5 N-15
71. Polskie Radio Wrocław S.A. WR-852-01 R-01
72. TVP3 Wrocław WR-8 52-02 R-02
73. Rozgłośnia Radiowa 2 WR-8 52-03 R-03
74. Rozgłośnia Radiowa 3 WR-852-04 R-04
75. Rozgłośnia Radiowa 4 WR-852-05 R-05
76. Rozgłośnia Radiowa 5 WR-852-06 R-06
77. Telewizja 2 WR-852-07 R-07
78. Telewizja 3 WR-852-08 R-08
79. Telewizja 4 WR-852-09 R-09
80. Telewizja 5 WR-852-10 R-10
81. Samochód służbowy DUW -  1 WR-800-51 W-51
82. Samochód służbowy DUW -  2 WR-800-52 W-52
83. Samochód służbowy DUW -  3 WR-800-53 W-53
84. Samochód służbowy DUW — 4 WR-800-54 W-54
85. Samochód służbowy DUW -  5 WR-800-55 W-55
86. Samochód służbowy DUW -  6 WR-800-56 W-56
87. Samochód służbowy DUW -  7 WR-800-57 W-57
88. Samochód służbowy DUW -  8 WR-800-58 W-58
89. Samochód służbowy DUW -  9 WR-800-59 W-59
90. Samochód służbowy DUW -  10 WR-800-60 W-60
91. Dyżurny WCZK WR-800-00 W-00
92. Dyżurny WCZK 1 WR-800-41 D-41
93. Dyżurny WCZK- 2 WR-800-42 D-42
94. Dyżurny WCZK -  3 WR-800-43 D-43
95. Dyżurny WCZK- 4 WR-800-44 D-44
96. Do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu WR-800-61 W-61
97. Do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu WR-800-62 W-62
98. Do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu WR-800-63 W-63
99. Stacja techniczna 1 WR-800-97 W-97
100. Stacja techniczna 2 WR-800-98 W-98
101. Stacja kontrolna WR-800-99 W-99



WYKAZ

KRYPTONIMÓW POWIATÓW ORAZ GMIN W SIECI ZARZĄDZANIA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
W ojew ody Dolnośląskiego
z dnia ...b... października 2016 r.

I . Abonenci w relacji łączności -  urząd wojewódzki - powiat

L.p. Nr
powiatu Nazwa powiatu Kryptonim

pełny
Kryptonim
skrócony

1. W CZK W rocław W R-800-000 W-00
2. Stacja kontrolna DUW W R-800-999 W-99
3. 9301. BOLESŁAW IEC W R -801-000 P-01
4. 9302. DZIERŻONIÓW WrR-802-000 P-02
5. 9303. GŁOGOW W R-803-000 P-03
6. 9304. GORA W R-804-000 P-04
7. 9305. JAW OR W R-805-000 P-05
8. 9306. JELENIA GORA WrR -806-000 P-06
9. 9307. JELENIA GORA -  MIASTO W R-807-000 P-07
10. 9308. KAM IENNA GÓRA WR-808-000 P-08
11. 9309. KŁODZKO W R-809-000 P-09
12. 9310. LEGNICA W R -810-000 P-10
13. 9311. LEGNICA -  MIASTO W R-811-000 P - l l
14. 9312. LUBAŃ W R -812-000 P-12
15. 9313. LUBIN W R -813-000 P-13
16. 9314. LWrOW EK SLĄSKI W R-814-000 P-14
17. 9315. MILICZ W R-815-000 P-15
18. 9316. OLEŚNICA W'R-816-000 P-16
19. 9317. OŁAW A W'R-817-000 P-17
20. 9318. POLKOW ICE W'R-818-000 P-18
21. 9319. STRZELIN W R-819-000 P-19
22. 9320. ŚRODA SLĄSKA W R-820-000 P-20
23. 9321. ŚWIDNICA W'R-821-000 P-21
24. 9322. TRZEBNICA WR-822-000 P-22
25. 9323. WAŁBRZYCH W R-823-000 P-23
26. 9324. W AŁBRZYCH - MIASTO W R-824-000 P-24
27. 9325. WOŁOWr W R-825-000 P-25
28. 9326. WROCŁAW W'R-826-000 P-26
29. 9327. W ROCŁAW  - MIASTO W R-827-000 P-27
30. 9328. ZĄBKOW ICE SLĄSKIE W R-828-000 P-28
31. 9329. ZGORZELEC W R-829-000 P-29
32. 9330. ZŁOTORYJA WR-830-000 P-30



2. Abonenci w relacji łączności-p o w ia t -  gmina

Do zobrazowania zasad nadawania kryptonimów posłużono się podziałem administracyjnym powiatu 
bolesławieckiego

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr f7r.ł$J.....
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia ....(a., października 2016 r.

Nazwa powiatu  
osoby funkcyjne Gmina

Kryptonim
pełny

Kryptonim
skrócony

Ilość stacji do 
dyspozycji

BOLESŁAWIEC WR-801-000 P-01 700 stacji
Starostwo -  stacja bazowa WR-801-000 S-01-000 100 stacji
Starosta powiatu WR-801-001 S-01-001
Wicestarosta powiatu WR-801-002 S-01-002
Sekretarz starostwa WR-801-003 S-01-003

Bolesławiec - miejska WR-801-100 G-01-100 100 stacji
Bolesławiec - wiejska WR-801-200 G-01-200 100 stacji
Osiecznica - wiejska WR-801-300 G-01-300 100 stacji
Gromadka - wiejska WR-801-400 G -01-400 100 stacji
Nowogrodziec -  miejsko - wiejska WR-801-500 G -01-500 100 stacji
Warta Bolesławiecka - wiejska WR-801-600 G -01-600 100 stacji

Kryptonim pełny:

Ai A2- B 1 B2B3- C 1 C2 C3
Gdzie:

Ai A2 - indeks literowy województwa

Bi B2 B3 - grupa cyfr identyfikująca szczebel jednostki organizacyjnej - 801 — powiat lub gmina
B2 oraz B3 -  numer kolejny powiatu (kolejność alfabetyczna)

C i C2 C3 - grupa cyfr identyfikująca abonenta/użytkownika radiotelefonu

000 - stacja bazowa
001 - pierwsza osoba funkcyjna samorządu terytorialnego
002-010 - kolejne osoby funkcyjna samorządu terytorialnego
011 -098 - kolejni abonenci
099 - stacja kontrolna



Kryptonim skrócony:

D — Ei E2 — Fi F2 F3

Gdzie:

D - indeks literowy oznaczający S — powiat, M -  miasto lub G -  gmina

Ej E2 - grupa cyfr identyfikująca kolejny numer powiatu/miasta/gminy (w kolejności
alfabetycznej)

Fi F2 F3 - grupa cyfr identyfikująca abonenta/użytkownika radiotelefonu

000 - stacja bazowa

001 - pierwsza osoba funkcyjna samorządu terytorialnego

002 - 010 - kolejne osoby funkcyjne samorządu terytorialnego

011 - 098 - kolej tli abonenci

099 - stacja kontrolna

3. Wykaz kryptonimów w relacji łączności powiat -  gmina — dla powiatów w których występuję 
więcej niż 9 gmin

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr ..trP........
Wojewodv Dolnośląskiego
i  dnia .....fc.. października 2016 r.

3.1. Powiat Kłodzki

Nazwa powiatu 
osoby funkcyjne

Gm ina Kryptonim
pełny

Kryptonim
skrócony

Ilość stacji 
do

dyspozycji
Powiat Kłodzki WR-809-000 P-09 1000 stacji
Starostwo -  stacja bazowa WR-809-000 S-09-000 100 stacji
Starosta powiatu WR-809-001 S-09-001
Wicestarosta powiatu WR-iS09-002 S-09-002
Sekretarz starostwa WR-809-003 S-09-003

Bystrzyca K łodzka - miejsko-wiejska WR-809-100 G-09-100 100 stacji
Duszniki Zdrój - miejska WR-809-200 G-09-200 100 stac ji
Kłodzko - miejska WR-809-300 G-09-300 100 stacji
Kłodzko - wiejska WR-809-400 G-09-400 100 stacji
K udowa Zdrój - miejska WR-809-500 G-09-500 50 stacji
Lądek Zdrój - miejsko - wiejska WR-809-550 G-09-550 50 stacji
Lewin Kłodzki - wiejska WR-809-600 G-09-600 50 stacji
M iędzylesie - miejsko - wiejska WR-S09-650 G-09-650 50 stacji
Nowa Ruda - miejska WR-809-700 G-09-700 50 stacji
N ow a Ruda - miejsko - wiejska WR-809-750 G-09-750 50 stacji
Polanica Zdrój - miejska WR-S09-800 G-09-800 50 stacji
Radków -wiejska WR-S09-850 G-09-S50 50 stacji
Stronie Śląskie - miejsko - wiejska WR-S09-900 G-09-900 50 stacji
Szczytna - miejsko - wiejska WR-S09-950 G-09-950 50 stacji



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr l i i . . .  
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia października 2016 r.

W gminach w których kryptonimy skrócone zaczynają się liczbami 550; 650; 750; 850; 950

-  stacje bazowe maja kolejno numery: 550, 650, 750. 850, 950.

- stacje kontrolne mają kolejno numery: 599,699, 799, 899, 999.

W gminach w których kryptonimy skrócone zaczynają się liczbami: 500; 600; 700; 800; 900.

- stacje bazowe mają kolejno numery: 500; 600; 700; 800; 900.

- stacje kontrolne mają kolejno numery:549; 649; 749; 849; 949.

4. Zezwalam, aby w miarę istniejących potrzeb do pracy na użyczonych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego częstotliwościach w każdym starostwie ziemskim lub grodzkim, nadawać 
kryptonimy do nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z odpowiednimi terytorialnie 
jednostkami Państwowej Straży Pożarnej (Ochotniczej Straży Pożarnej), Straży Miejskiej itp. 
W tym przypadku kryptonim pełny i skrócony jest identyczny i powinien mieć niżej opisaną 
strukturę:

X X X X X X X X X  998 
lub 

X X X X X X X X X  900

Gdzie:

XXXXXXX - nazwa własna miejscowości w której zlokalizowana jednostka PSP (OSP), SM

998
900

grupa cyfr charakterystyczna dla jednostek PSP 
grupa cyfr charakterystycznych dla SM

Przykłady:

- WROCŁAW 998

- JELENIA GÓRA 998

- BOLESŁAWIEC 900

- KŁODZKO 900

(Komenda Powiatowa PSP we Wrocławiu) 

(Komenda Powiatowa PSP w Jeleniej Górze) 

(Komenda Straży Miejskiej w Bolesławcu) 

(Komenda Straży Miejskiej w Kłodzku)

Nakazuję każdorazowo w przypadku wydzielenia w/w kryptonimów informować drogą pisemną 
o zaistniałym fakcie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.





Załącznik nr 8 do zarządzenia nr .-¡Ź6 f
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia października 2016 r.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU

CERTYFIKAT n r ..................

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE

Imię nazwisko, miejsce zatrudnienia

został/a przeszkolony/a z tematyki opisanej w „Wytycznych do użytkowania częstotliwości radiowych dla potrzeb sieci 
radiowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” i jest upoważniony/a do prowadzenia łączności

radiowej w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego.

DYREKTOR

Wrocław



Załącznik nr 9 do zarządzenia nr
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia października 2016 r.

KARTA EWIDENCJI CERTYFIKACYJNEJ

OSÓB UPOWAŻNIONYCH 
DO KORZYSTANIA Z CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH SIECI ZARZĄDZANIA 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jednostka administracyjna lub samorządowa....................................................................................................

Lp. Imię, nazwisko, stanowisko 
osoby certyfikowanej

Data
otrzymania
certyfikatu

Numer certyfikatu Imię, nazwisko stanowisko 
certyfikującego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.





Załącznik nr 10 do zarządzenia nr
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia października 2016 r.

Dane identyfikacyjne urządzenia radiotelefonicznego 

Radiotelefon - model MOTOROLA DM 4600

- numer seryjny _______________________

- numer inwentarzowy _______________________

-numer ID _______________________

Zasilacz - model MZB200

- numer fabryczny _______________________

Data instalacji _______________________

Wydano użytkownikowi _______________________
(pieczęć użytkownika)

Wrocław data:__________________



Załącznik nr 10 do zarządzenia nr
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia października 2016 r.

CZYNNOŚCI SERWISOWE

L.p. Zakres czynności serwisowych 
lista wymienionych elementów - części

Data 
nazwa serwisanta 
pieczęć serwisanta



Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 

W ojewody Dolnośląskiego 

z dnia ...G ... października 2016 r.

WYKAZ 
KODÓW WYWOŁAWCZYCH 

UŻYTKOWNIKÓW SIECI ZARZĄDZANIA W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

W REALACJI ŁĄCZNOŚCI WOJEWÓDZTWO - STAROSTWO

L.p. Nazwa abonenta Kryptonim
pełny

Kryptonim
skrócony

1. WCZK Wrocław WR-800-00 W-00
2. Stacja kontrolna DUW WR-800-99 W-99
3. BOLESŁAWIEC WR-800-01 P-01
4. DZIERZONIOW WR-800-02 P-02
5. GŁOGOW WR-800-03 P-03
6. GORA WR-800-04 P-04
7. JAWOR WR-800-05 P-05
8. JELENIA GORA WR-800-06 P-06
9. JELENIA GORA -  MIASTO WR-800-07 P-07
10. KAMIENNA GORA WR-800-08 P-08
11. KŁODZKO WR-800-09 P-09
12. LEGNICA WR-800-10 P-10
13. LEGNICA -  MIASTO WR-800-11 P-ll
14. LUBAŃ WR-800-12 P-12
15. LUBIN WR-800-13 P-13
16. LWÓWEK SLĄSKI WR-800-14 P-14
17. MILICZ WR-800-15 P-l 5
18. OLEŚNICA WR-800-16 P-16
19. OŁAWA WR-800-17 P-17
20. POLKOWICE WR-800-18 P-l 8
21. STRZELIN WR-800-19 P-19
22. ŚRODA SLĄSKA WR-800-20 P-20
23. ŚWIDNICA WR-800-21 P-21
24. TRZEBNICA WR-800-22 P-22
25. WAŁBRZYCH WR-800-23 P-23
26. WAŁBRZYCH - MIASTO WR-800-24 P-24
27. WOŁOW WR-800-25 P-25
28. WROCŁAW WR-800-26 P-26
29. WROCŁAW - MIASTO WR-800-27 P-27
30. ZĄBKOWICE SLĄSKIE WR-800-28 P-28
31. ZGORZELEC WR-800-29 P-29
32. ZŁOTORYJA WR-800-30 P-30



Załącznik nr 12 do zarządzenia nr
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia października 2016 r.

UMOWA N r ............................
UŻYCZENIA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

zawarta w dniu .....................................we Wrocławiu

pomiędzy:

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, 
zwanym dalej „Użyczającym”, reprezentowanym przez:

Mirosława Ziajkę -  Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego W'e Wrocławiu,

a

Powiatem XXXXXXXX zwanym dalej „Biorącym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 
w imieniu którego działają:

1. XXXXXXX XXXXX -  Starosta Powiatu XXXXXXX oraz

2. XXXXXXX XXXXX -  Wicestarosta Powiatu XXXXXX

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia są określone w pkt. 2 częstotliwości radiowe będące w gestii Wojewody
Dolnośląskiego. Częstotliwości wykorzystywane będą przez Biorącego do zabezpieczenia 
prowadzenia bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych 
pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej 

2. Użyczone częstotliwości radiowe: 148,XXXX MHz.

§ 2.

1. Użyczający oświadcza, iż otrzymał od uprawnionych organów państwowych zezwolenie 
na użytkowanie przedmiotowych częstotliwości.

2. Zezwolenie na wykorzystanie przedmiotu użyczenia następuje w dniu zawarcia umowy.

§ 3 .

1. Korzystanie przez Biorącego z przedmiotu użyczenia odbywa się na następujących zasadach:

a) Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego 
właściwościom i przeznaczeniu oraz na zasadach opisanych w Zarządzeniu nr 
Wojewody Dolnośląskiego w sprawie w sprawie regulacji zasad funkcjonowania 
i eksploatacji systemu łączności radiowej na terenie województwa dolnośląskiego,
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b) bez pisemnej zgody Użyczającego, Biorący nie może oddać użyczonej częstotliwości osobie 
trzeciej do używania,

c) biorący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewłaściwego korzystania z użyczonych 
częstotliwości.

§4.

Użyczający może żądać zakazu użytkowania użyczonych częstotliwości, jeżeli Biorący używa 
częstotliwości w sposób sprzeczny z umową, jeżeli powierza przedmiot użyczenia innej osobie nie będąc 
do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, albo jeżeli przedmiot użyczenia 
stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§5.

§6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności.

§7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

U ŻY C ZA JĄ C Y BIORĄCY
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UMOWA N r.................................
UŻYCZENIA SPRZĘTU RADIOTELEFONICZNEGO

zawarta w d n iu ......................................... we W rocławiu

pomiędzy:

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we W rocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,

50-153 Wrocław, zwanym dalej „Użyczającym”, reprezentowanym przez:

M irosława Ziajkę -  Dyrektora Generalnego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu,

Powiatem xxxxxxxx, zwanym dalej „Biorącym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w 

imieniu którego działają:

1. xxxxxxx xxxxxxx -  Starosta Powiatu xxxxxxxxx oraz

2. xxxxxxxx xxxxxxx -  W icestarosta Powiatu xxxxxxxx

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana xxxxxxxx xxxxxxxx, działającego na podstawie 

uchwały Nr xxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxx r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 

xxxxxxxx.

SI.
Przedmiotem użyczenia jest:

1. Radiotelefon MOTOROLA DM4600 z zasilaczem -  1 szt., 

nr inwentarzowy 629-000xx 

- wartość początkowa: 4150,64 PEN brutto,

§ 2 .

1. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia stanowi jego własność oraz jest wolny od 

jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Przedmiot użyczenia jest fabrycznie nowy, nieużywany w odpowiednim stanie 

technicznym, z którym Biorący zapoznał się przed podpisaniem umowy.

3. Dowodem przekazania przedmiotu użyczenia jest protokół zdawczo-odbiorczy.



1. Korzystanie przez Biorącego z przedmiotu użyczenia odbywa się na następujących 

zasadach:

a) Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w  sposób odpowiadający 

jego właściwościom i przeznaczeniu,

b) bez pisemnej zgody Użyczającego, Biorący nie m oże oddać przedm iotu użyczenia 

osobie trzeciej do używania,

c) Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewłaściwego korzystania 

z przedmiotu użyczenia,

d) Biorący ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją przedm iotu użyczenia 

przez cały czas trwania umowy,

e) Biorący zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, które 

okażą się konieczne w czasie trwania umowy.

§ 4 .

1. Użyczający może żądać zwrotu przedm iotu użyczenia, jeże li Biorący używa przedmiotu 

użyczenia w sposób sprzeczny z umową albo właściwościami lub przeznaczeniem 

przedmiotu użyczenia, jeżeli powierza przedmiot użyczenia innej osobie nie będąc do 

tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, albo jeżeli 

przedmiot użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych 

w chwili zawarcia umowy.

2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z  zachowaniem jednom iesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Użyczający 

może wypowiedzieć umowę wr razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§5 -

W szelkie koszty związane z odbiorem, jak  i zwrotem  przedmiotu użyczenia zostaną poniesione 

przez Biorącego.
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§ 3 .
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§ 6 .

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 7 .

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w  postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.

§ 8 .

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

§ 9 .

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.

UŻYCZAJĄCY BIORĄCY




