
ZARZĄDZENIE Nr A h Ą
Wojewody Dolnośląskiego z dnia  ̂ czerwca 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pod 
kryptonimem „Wrzesień-2017” w dniach 26-28 września 2017 r.

Na podstawie art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) i art. 20 ust. 2 pkt. 7 ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz 1534 z późn. 
zm.), w związku z § 10 ust. 1 pkt 5) lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 
2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015 poz. 1829) oraz „Planu Szkolenia Obronnego 
Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok”

zarządzam

przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego kompleksowego 
ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Wrzesień-2017” na temat -  „Realizacja zadań obronnych 
przez administrację publiczną w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie 
wojny.”

§ 1. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dniach 26 - 28 września 2017 r. w godzinach pracy
urzędów i instytucji wskazanych w § 3.

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:
1) zgrywanie wsparcia przemieszczenia sojuszniczych sił wzmocnienia przez obszar 

województwa dolnośląskiego przez administrację rządową i samorządową, w ramach 
realizacji zadania państwa gospodarza (HNS);

2) doskonalenie funkcjonowania systemu stałych dyżurów, w celu utrzymywania stałej 
gotowości do aktywowania i realizacji zadań operacyjnych na potrzeby podwyższania 
gotowości obronnej państwa;

3) doskonalenie umiejętności obsad stanowisk kierowania w zakresie realizacji zadań 
obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

4) przygotowanie kadry kierowniczej podmiotów leczniczych do wsparcia procesu 
przemieszczania sojuszniczych sił wzmocnienia przez obszar województwa 
dolnośląskiego w zakresie medycznym;

5) doskonalenie ćwiczących obsad podmiotów uczestniczących w ćwiczeniu w realizacji 
procedur podnoszenia gotowości obronnej państwa;

6) doskonalenie nieetatowych zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
teleinformatyczne w reagowaniu na incydenty i ataki cybernetyczne;

7) doskonalenie obiegu informacji pomiędzy układem militarnym i niemilitamym, w tym 
pomiędzy podmiotami różnych szczebli organizacyjnych (gmina, powiat, województwo);

8) sprawdzenie skuteczności rozwiązań przyjętych w dokumentach planistycznych z zakresu 
przygotowania podmiotów do realizacji zadań obronnych.

§ 3. W ćwiczeniu udział wezmą :
1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
3) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu;
4) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;
5) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;



6) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu;
7) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei;
8) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu;
9) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu;
10) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu;
11)Nadodrzański Oddział Straży Granicznej;
12) Starostowa powiatowe z obszaru województwa dolnośląskiego -  wszystkie;
13) Urzędy miast na prawach powiatu z obszaru województwa dolnośląskiego -  wszystkie;
14) Urzędy Gmin z obszaru województwa dolnośląskiego -  wszystkie;
15) Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Zgorzelcu;
16) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
17) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
18)4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ;
19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
20) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
21) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

§ 4.Wyznacza się następujące osoby i zespoły w celu przygotowania i przeprowadzenia 
ćwiczenia:
1) kierownik ćwiczenia -  Wojewoda Dolnośląski;
2) zastępca kierownika ćwiczenia -  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwanego dalej 
„Urzędem”;

3) zespół autorski przygotowujący koncepcję ćwiczenia w składzie:
a. kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;
b. zastępca kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;
c. starszy informatyk w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych Biura Administracji 

i Logistyki Urzędu;
4) Zespół podawania wiadomości w składzie:

a) starszy specjalista ds. Systemu Wczesnego Ostrzegania w Oddziale Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu;

b) inspektor ds. całodobowego monitorowania zagrożeń w Oddziale Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu;

5) Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe w składzie:
a. starszy informatyk w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych Biura Administracji 

i Logistyki Urzędu;
6) Zespół Stałego Dyżuru i HNS - przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu w składzie :
a) starszy specjalista ds. świadczeń na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej w Oddziale 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;

b) starszy specjalista ds. szkolenia obronnego stanowisk kierowania oraz stałego dyżuru 
w Oddziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;

c) specjalista ds. organizacyjno-operacyjnych i HNS w Oddziale Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu;



7) Zespół Prasowy -  doradca - rzecznik prasowy Wojewody Dolnośląskiego.

§ 5. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w siedzibach uczestników ćwiczenia o których mowa
w § 3 oraz w planowanych rejonach prowadzenia Akcji Kurierskiej -  dla przeprowadzenia 
epizodów praktycznego rozwinięcia Akcji Kurierskiej.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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