
ZARZĄDZENIE NR / 2019 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

-  SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA 

z dnia j j  lutego 2019 roku

w sprawie utworzenia wojewódzkiej formacji obrony cywilnej -  Dolnośląskiej Formacji 

Ratownictwa Wodnego.

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.j i § 3 pkt 7, 14 

i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów’ i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W celu realizacji na obszarze województwa dolnośląskiego zadań obrony cywilnej 

powołuje się wojewódzką formację obrony cywilnej -  Dolnośląską Formację Ratownictwa 

Wodnego, zwaną dalej „Formacją” w ramach struktury Dolnośląskiego Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na 

Grobli 40-44, 50-421 Wrocław.

2. Do zadań Formacji w szczególności należy:

1) rozpoznanie i ocena zagrożenia dla życia i zdrowia;

2) niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych), poprzez 

dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia 

-  poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego;

3) ratowanie życia ludzi na obszarach zalanych w wyniku powodzi, poprzez 

dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych osób oraz udzielenie im 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia;

4) zabezpieczenie działań ratowniczych na obszarach wodnych (lodzie)

z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas prowadzenia przez nich 

akcji ratowniczej, prowadzonych przez inne podmioty;

5) ewakuowanie ludzi z terenów zalanych, kry lodowej i obszarów wodnych;

6) ewakuowanie zwierząt z terenów zalanych (pokrywy lodowej);



7) zabezpieczenie na obszarach wodnych, obszarach objętych powodzią działań 

technicznych, chemicznych i ekologicznych związanych z usuwaniem lub 

ograniczaniem zagrożeń;

8) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 

wodnego.

3. Strukturę organizacyjną oraz obsadę osobową Formacji określa załącznik nr 1 do 

zarządzenia.

4. Sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań 

Formacji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.1. W ramach realizacji nałożonych zadań Formacja współdziała z Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

2. Zakres oraz zasady współpracy określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad działaniem Formacji sprawuje w imieniu Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa 

Obrony Cywilnej Województwa Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Paweł Hreniak

Paweł Hreniak



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr i - f j  /2019 

Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony Cywilnej_Województwa
z dnia ly j lutego 2019 r.

Schemat 
struktury organizacyjnej 

Dolnośląskiej Formacji Ratownictwa Wodnego

Ratownik sterowania 
łodziami z napędem 

silnikowym

Lp. Nazwa stanowiska
Ilość

stanowisk
1. Komendant 1
2. Ratownik ratownictwa lodowego 2

Ratownik ratownictwa na rzekach górskich i szybko płynących 2
4. Ratownik ratownictwa w czasie powodzi 2
5. Ratownik sterowania łodziami z napędem silnikowym 2

Razem: 9



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr '-/'¿J /2019 

Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony CywilneiWojewództwa
z dnia * U  lutego 2019 r.

Tabela należności sprzętu wojewódzkiej formacji obrony cywilnej -  Dolnośląskiej

Formacji Ratownictwa Wodnego.

l.p. Wyposażenie
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1. 2. 3. 4. 5.

Sprzęt ochrony osobistej

1. Maska p/gaz. z komorą foniczną. szt. 20% 100%

2. Odzież ochronna lekka. szt. 20% 100%

3. Indywidualny pakiet p/chemiczny. szt. 20% 100%

4. Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń. szt. 20% 100%

5. Dozymetr indywidualny. szt. 20% 100%

6. Indywidualny pakiet medyczny. szt. 20% 100%

Sprzęt ratowniczy

1. Ubranie 'wypornościowe / suchy skafander ratowniczy szt. oJ 8
2 Kamizelka asekuracyjna z uprzężą szt. 3 8
3 Rzutka ratownicza szt. 3 8
4. Sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania) zestaw 3 8

5. Kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z 
przeznaczeniem do ratownictwa wodnego szt. 3 8

6. Nóż ratowniczy zawieszany szt. 3 8
7. Gwizdek zawieszany szt. 3 8
8. Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz” szt. 2 4
9. Lina ratownicza o długości min. 5 Om szt. 2 2

10. Megafon (tuba głośnomówiąca) szt. 2 2

11.
Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź Jacek 2, 
deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna -  wraz 
z wyposażeniem).

zestaw 1 1

12. Łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym / ponton z silnikiem 
zaburtowym szt. 1 2

Sprzęt łączności
1. Radiotelefon szt. 2 4
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1. 2. 3. 4. 5.
Umundurowanie

1. Umundurowanie letnie kpi. 9 9
2. Umundurowanie zimowe kpi. 9 9

Środki transportu
1. Samochód 4 x 4 szt. 1 2
2. Przyczepa do przewozu sprzętu pływającego szt. 1 2



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Nr '¡ J  /2019 

Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony Cywilnej Województwa
z dnia lutego 2019 r.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Ustala się zasady współpracy w realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności pomiędzy 

Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu, 

działającym w imieniu Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony Cywilnej Województwa 

oraz Prezesem Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (DWOPR) 

we Wrocławiu:

1. Współdziałanie w zakresie obejmującym między innymi:

a) zapobieganie i reagowanie na występujące zagrożenia (udział w realizacji zadań 

mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, w tym w sytuacjach wystąpienia 

powodzi i zjawisk lodowych);

b) szkolenie teoretyczne i praktyczne członków formacji obrony cywilnej;

c) opiniowanie projektów uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących realizacji 

przedsięwzięć związanych z obroną cywilną i ochroną ludności;

d) wzajemną wymianę informacji.

2. Wojewódzka formacja obrony cywilnej -  Dolnośląska Formacja Ratownictwa 

Wodnego jest samodzielną formacją obrony cywilnej, operacyjnie podporządkowaną 

Wojewodzie Dolnośląskiemu -  Szefowi OC Województwa.

3. Prezes Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (DWOPR) 

we Wrocławiu zapewnia warunki organizacyjne i techniczne do funkcjonowania 

wojewódzkiej formacji obrony cywilnej w oparciu o własny personel, sprzęt i własną 

bazę lokalową, a także sprzęt użyczony lub przekazany przez Dolnośląski Urząd 

Wojewódzki we Wrocławiu, przeznaczony do realizacji zadań formacji.

4. Prezes DWOPR we Wrocławiu odpowiada za działanie, szkolenie oraz utrzymanie 

techniczne sprzętu formacji (jego właściwe przechowywanie, obsługę, konserwację 

i naprawy).

5. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW opracowuje 

i przekazuje do 31 grudnia każdego roku wytyczne do szkolenia w zakresie działalności 

bieżącej na następny rok kalendarzowy wojewódzkiej formacji obrony cywilnej -  

Dolnośląskiej Formacji Ratownictwa Wodnego.



6. Prezes DWOPR we Wrocławiu z Komendantem Dolnośląskiej Formacji Ratownictwa 

Wodnego we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

DUW we Wrocławiu opracowuje „Plan działania dla wojewódzkiej formacji obrony 

cywilnej”. Plan podpisuje Prezes DWOPR we Wrocławiu oraz Komendant DFRW, 

a zatwierdza Wojewoda Dolnośląski -  Szef OC Województwa.

7. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu, 

a także Prezes DWOPR we Wrocławiu zapewniają na potrzeby DFRW sprzęt 

techniczno-specjalistyczny wg ustalonych norm (załącznik nr 2 do zarządzenia

Nr ....... /2019 Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony Cywilnej Województwa

z d n ia   lutego 2019 roku w sprawie utworzenia wojewódzkiej formacji obrony

cywilnej -  Dolnośląskiej Formacji Ratownictwa Wodnego. W razie konieczności 

stosuje się uzupełnienie brakującego sprzętu w oparciu o przepisy w sprawie świadczeń 

na rzecz obrony. Ponadto, na potrzeby szkoleniowe zezwala się na nieodpłatne 

wykorzystywanie sprzętu przez DFRW będącego w zasobach wojewódzkiego 

magazynu przeciwpowodziowego.

8. Wojewoda Dolnośląski -  Szef Obrony Cywilnej Województwa wspólnie z Prezesem 

Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (DWOPR) 

we Wrocławiu ustalają okres 4 lat, jako perspektywę czasową, w miarę posiadanych 

środków finansowych Wojewody -  Szefa Obrony Cywilnej Województwa 

na doposażenie wojewódzkiej formacji obrony cywilnej w sprzęt. 

Wypowiedzenie lub zmiana treści zasad współpracy mogą być dokonane wyłącznie 

w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

9. Niniejsze zasady współpracy wchodzą w życie z dniem podpisania.

Prezes
Dolnośląski« lotniczego
Pogotowia R Vrocławiu

Dyrektor 
Wydziału ieczeństwa

i Zarządzs ryzysowego

Kr: Rafał Wolanowski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
SZEF OBRONY CYWILNEJ 

WOJEWÓDZTWA

Paweł Hreniak


