
ZARZĄDZENIE NR M Ź .  
WOJEWOttY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dniay. z !. listopada 2019 roku

w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów 
na obszarze Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1541), art. 17 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 
z 2019 poz. 1464), w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) oraz § 8 ust. 1 i 2 pkt 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, 
poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych 
do uruchomienia realizacji zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości 
obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych 
podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, tworzy się w stanie stałej gotowości 
obronnej państwa System Stałych Dyżurów na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

2. W skład Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Województwa Dolnośląskiego wchodzą:
1) stały dyżur Wojewody Dolnośląskiego -  w siedzibie Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu;

2) stały dyżur Marszałka Województwa Dolnośląskiego -  w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu;

3) stałe dyżury starostów -  w siedzibach starostw;
4) stałe dyżury prezydentów miast na prawach powiatu -  w siedzibach urzędów;
5) stałe dyżury wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) -  w siedzibach urzędów;
6) stały dyżur organów zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w swoich 

siedzibach;
7) stały dyżur podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego jednostek 

organizacyjnych i przedsiębiorców dla których Wojewoda Dolnośląski jest organem 
właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz 
obronności państwa -  w siedzibach tych jednostek zlokalizowanych na terenie 
województwa dolnośląskiego;

8) stały dyżur jednostek organizacyjnych (zakładów, przedsiębiorstw, spółek) podległych 
starostom i wójtom (prezydentom, burmistrzom) realizujących zadania obronne -  
w siedzibach tych jednostek.

3. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru obejmują w szczególności:
1) przekazywanie decyzji uruchamiania realizacji zadań ujętych w Tabeli Realizacji Zadań 

Operacyjnych (TRZO) na terenie województwa dolnośląskiego;
2) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym zadań HNS;
3) powiadamianie kadry kierowniczej o uruchomieniu systemu stałych dyżurów;
4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji 

dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa;
5) ewidencjonowanie i przekazywanie informacji, ustalonych meldunków i sprawozdań 

(doraźnych i dobowych) zgodnie z przyjętym obiegiem informacji.
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§ 2.1. System Stałych Dyżurów na obszarze Województwa Dolnośląskiego uruchamia 
Wojewoda Dolnośląski.

2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwany dalej „Dyrektorem BZ”, jest odpowiedzialny 
za koordynowanie procesu uruchamiania systemu stałych dyżurów w województwie 
dolnośląskim.

3. Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w zakresie uruchomienia systemu lub jego wybranej 
części przekazywane jest poprzez System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 
województwa dolnośląskiego, drogą radiową, fax-ową, elektroniczną lub telefoniczną.

4. Zadania w zakresie uruchamiania stałych dyżurów realizują odpowiednio: Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe 
i sprawy obronne szczebla powiatowego i gminnego lub centra zarządzania kryzysowego 
(jeżeli zostały utworzone).

5. Stały dyżur uruchamia się:
1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa na polecenie Prezesa Rady Ministrów:

a) Wojewoda Dolnośląski w całości lub w części systemu;
b) organ tworzący stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach 

organizacyjnych ujętych w systemie.
2) w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w celu realizacji procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa - na polecenie Wojewody 
Dolnośląskiego, w celu przekazania decyzji, o których mowa w § 1 ust.l.

3) w celu realizacji zadań szkoleniowych na podstawie decyzji:
a) Wojewody Dolnośląskiego - w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, 

w podległych i nadzorowanych jednostkach samorządu terytorialnego, administracji 
zespolonej i niezespolonej oraz przedsiębiorstwach dla których Wojewoda 
Dolnośląski jest organem właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru 
nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa - na terenie województwa 
dolnośląskiego;

b) kierownika jednostki - w kierowanej jednostce oraz w jednostkach organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych.

7. Za prawidłowe przygotowanie i funkcjonowanie stałych dyżurów odpowiedzialne są organy 
administracji publicznej oraz kierownicy jednostek wchodzących w skład systemu stałych 
dyżurów o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. W celu sprawnego i szybkiego przekazywania informacji ustala się następujące 
ogniwa:

1) Ogniwo główne -  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla terenowych 
organów niezespolonej administracji rządowej, organów rządowej administracji 
zespolonej w województwie dolnośląskim oraz nadzorowanych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców dla których Wojewoda 
Dolnośląski jest organem właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad 
realizacją zadań na rzecz obronności państwa (ogniwa końcowe);

2) Ogniwa pośrednie:
a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dla podmiotów, których 

organem założycielskim jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego (ogniwa 
końcowe);

b) starostwa powiatowe dla urzędów gmin, miast i gmin oraz miast znajdujących się 
na obszarze danego powiatu (ogniwa końcowe);



c) miasta na prawach powiatu dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych 
samorządowi (ogniwa końcowe).

§ 4.1. Organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz kierowników jednostek, 
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-8, zobowiązuje się do:

1) zorganizowania i przygotowania stałego dyżuru według zasad określonych w niniej szym 
zarządzeniu;

2) określenia wszystkich podmiotów będących ogniwami końcowymi na obszarze 
działania oraz opracowania szczegółowych zasad ich organizacji i zasad działania;

3) opracowania dokumentacji stałego dyżuru według obowiązującego wzoru ujętego 
w załączniku do zarządzenia;

4) aktualizowania, potwierdzenia i przekazywania danych teleadresowych stałego dyżuru, 
zgodnie z przyjętym układem przekazywania informacji i sygnałów ujętym w § 3;

5) szkolenia obsad stałego dyżuru;
6) kontroli prowadzenia przygotowań stałych dyżurów w podległych i podporządkowanych 

jednostkach organizacyjnych;
7) przesłania do Dyrektora BZ, w terminie do 30 dni od wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia wykazu podległych i nadzorowanych jednostek zobowiązanych 
do utworzenia stałego dyżuru wraz z aktualnymi danymi teleadresowymi.

2. Przekazywanie danych teleadresowych stałych dyżurów realizuje się:
1) niezwłocznie -  po każdej zmianie danych;
2) nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 28 lutego, w przypadku nie wystąpienia 

zmian w danych teleadresowych.

§ 5.1. Stały dyżur, o którym mowa w § 1 ust 2 organizuje się przy wykorzystaniu 
pracowników poszczególnych jednostek, z wyłączeniem osób posiadających przydziały 
mobilizacyjne, organizacyjno-mobilizacyjne lub pracownicze przydziały mobilizacyjne.

2. Stały dyżur pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym.

3. Obsadę stałego dyżuru stanowią:
1) kierownik zmiany -  osoba wyznaczona przez kierownika jednostki spośród 

pracowników zatrudnionych w komórkach podmiotów odpowiedzialnych za realizację 
zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;

2) dyżurny zmiany -  osoba wyznaczona przez kierownika jednostki spośród pracowników 
jednostek tworzących stały dyżur.

4. Obsadę jednej zmiany Stałego Dyżuru stanowią:
1) nie mniej niż 3 osoby, w tym kierownik zmiany -  w przypadku j ednostek wymienionych 

w § 1 ust. 2 pkt 1-4.
2) nie mniej niż 2 osoby, w tym kierownik zmiany -  w przypadku jednostek wymienionych 

w § 1 ust. 2 pkt 5-8.

5. Stały Dyżur pełnią przeszkoleni pracownicy, legitymujący się poświadczeniem 
bezpieczeństwa, uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych.

6. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru podlegają corocznemu szkoleniu 
obronnemu. Za organizację szkolenia odpowiadają osoby wyznaczone w urzędach organów 
administracji publicznej oraz w pozostałych jednostkach wchodzących w skład systemu stałych 
dyżurów o których mowa w § 1 ust. 2.

8. Miejsca pełnienia stałego dyżuru powinny być wyposażone w środki łączności przewodowej, 
radiowej, teleinformatycznej, niezbędny sprzęt kwaterunkowy i biurowy.



9. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, starostowie, wójtowie (prezydenci,
burmistrzowie), kierownicy jednostek o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 - 8 ,  określą:

1) zasady organizacyjne pełnienia dyżurów w macierzystej jednostce oraz ustalą jednostki 
podległe, w których powinien funkcjonować stały dyżur;

2) osoby odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz sposób 
sprawdzania jego gotowości do działania.

10. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, starostowie, wójtowie (prezydenci,
burmistrzowie), kierownicy jednostek o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6-8, obowiązani 
są opracować dokumentację stałego dyżuru i utrzymywać ją  w stałej aktualności.

§ 6.1. Uruchomienie systemu stałego dyżuru w jednostkach następuje niezwłocznie 
po otrzymaniu decyzji o jego uruchomieniu.

2. Stały dyżur pełniony jest w sposób ciągły, od momentu uruchomienia do czasu otrzymania 
decyzji o jego zakończeniu.

3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje kierownik jednostki po otrzymaniu 
sygnału.

§ 7. Za funkcjonowanie stałego dyżuru w poszczególnych jednostkach odpowiedzialni 
są kierownicy tych jednostek.

§ 8. System stałych dyżurów, według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu należy 
zorganizować do dnia 31.01.2020 r.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 r. 
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru województwa dolnośląskiego.

§ 10.1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

2. Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z zarządzenia podlega kontroli 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

'OJEWODA DOLNOŚLĄSKI

paw el Hreniak


