
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA 
z dnia C7Z- listopada 2019 r. 

w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku 
na obszarze województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 i 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), w związku 
z art. 17 ust. 6 i ust 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) oraz § 4 pkt 2 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) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania wytyczne Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 roku na obszarze 
województwa dolnośląskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
SZEF OBRONY CYWILNEJ 

WOJEWÓDZTWA s



UZASADNIENIE

Podstawą opracowania Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku jest art. 17 
ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541), w związku z § 4 pkt 2 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 
Nr 96 poz. 850) oraz „Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 września 2019 r. do 
działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r.” .

Delegacja zawarta w § 4, pkt 2 obliguje szefa obrony cywilnej województwa do 
ustalenia zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowania i kierowania działalnością 
w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej -  w stosunku do szefów 
obrony cywilnej powiatów.

Załącznikiem do przedmiotowego zarządzenia są Wytyczne Wojewody Dolnośląskiego 
- Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 
roku, w których wyznaczono zasadniczy kierunek działania obrony cywilnej, oraz określono 
na czym będzie skoncentrowana realizacja zadań obrony cywilnej w województwie 
dolnośląskim.



Załącznik nr 1 do zarządzenia n r ..........
W ojewody Dolnośląskiego - Szefa Obrony Cywilnej 
W ojewództwa z d n ia ............................................ 2019 r.

WYTYCZNE

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ
WOJEWÓDZTWA

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 roku 
na obszarze województwa dolnośląskiego

Uwzględniając zakres zadań zawartych w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 
11 września 2019 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r. oraz wyniki 
osiągnięte w realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w 2019 roku, określa się poniższe 
wytyczne, ustalające ogólne zasady realizacji zadań obrony cywilnej w województwie 
dolnośląskim w 2020 roku.

Zasadniczym kierunkiem działania obrony cywilnej w 2020 roku będzie 
wzmacnianie przygotowania struktur obrony cywilnej w województwie dolnośląskim do 
prowadzenia działań ratowniczych na bazie sil i środków jednostek organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności 
i obrony cywilnej oraz wdrażanie nowych regulacji dotyczących ochrony ludności 
i obrony cywilnej.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ 
w 2020 r. skoncentrowana będzie na:

1) wdrażaniu nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych dotyczących ochrony ludności 
i obrony cywilnej;

2) angażowaniu jednostek, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych w przygotowania 
struktur obrony cywilnej;

3) kształtowaniu właściwych zachowań ludności na wypadek wystąpienia klęsk 
żywiołowych, awarii technicznych oraz innych zagrożeń;

4) doskonaleniu funkcjonowania wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności o zagrożeniach, w tym dążeniu do modernizacji systemu ostrzegania 
i alarmowania;

5) przeprowadzeniu procesu analizy i planowania realizacji zadań, w tym opracowaniu 
„Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2021-2035 Województwa 
Dolnośląskiego”.



W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ 
OBRONY CYWILNEJ w 2020 r. należy:

. W zakresie organizacyjnym:

1) na szczeblu wojewódzkim i powiatowym - opracować ocenę stanu przygotowań ochrony 
ludności i obrony cywilnej za 2019 rok według Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
z  dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony 
cywilnej',

2) koordynować i monitorować stan przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej 
na obszarze województwa, powiatu i gminy;

3) prowadzić działania kontrolne na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym 
w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, w tym kontrolować:

a) podmioty przewidziane w planie obrony cywilnej do realizacji zadań OC, zgodnie 
z kartą realizacji zadania OC (KRZOC),

b) przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań 
ratowniczych;

4) dokonać analizy realizacji Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa 
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.

. W zakresie planowania:

1) opracować „Program Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2021-2035 Województwa 
Dolnośląskiego”, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków 
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego (Dz. U. 2004 nr 152poz. 1599 zpóźn. zm.)\

2) opracować plany działania w zakresie obrony cywilnej (szefów obrony cywilnej powiatów 
/ miast na prawach powiatu) na rok 2020 i przekazać do uzgodnienia z Szefem Obrony 
Cywilnej Województwa w terminie do 11 grudnia 2019 roku -  zgodnie 
z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 roku w sprawie 
opracowywania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej;

3) opracować wieloletnie plany działania w zakresie obrony cywilnej (szefów obrony 
cywilnej powiatów / miast na prawach powiatu) na lata 2021-2026 i przekazać 
do uzgodnienia z Szefem Obrony Cywilnej Województwa w terminie do 16 listopada



2020 roku — zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z  dnia 27 września 
2019 roku w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie 
obrony cywilnej',

4) dokonać przeglądu założeń planów ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia oraz 
przeprowadzić niezbędną aktualizację wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów 
obrony cywilnej;

5) kontynuować prace związane z aktualizacją, doskonaleniem i wdrażaniem 
wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów obrony cywilnej;

6) prowadzić bieżącą ocenę formacji obrony cywilnej pod względem ich zdolności 
do wykonywania zadań OC;

7) dokonać aktualizacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych 
podmiotów oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących odpowiednio na 
terenie województwa, powiatu i gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań 
i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;

8) na bieżąco prowadzić prace związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej 
służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie „W”, osób przewidzianych do 
realizacji zadań obrony cywilnej.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania należy:

1) na terenie województwa prowadzić stały monitoring lokalnych zagrożeń oraz być 
w gotowości do ostrzegania i alarmowania mieszkańców zagrożonych rejonów - zgodnie 
z kompetencjami organów (podmiotów);

2) na wszystkich szczeblach administracji publicznej utrzymywać w stałej gotowości systemy 
informowania i ostrzegania ludności oraz, w miarę potrzeb i możliwości finansowych, 
kontynuować rozbudowę i modernizację tych systemów;

3) zaplanować i przeprowadzić co najmniej jeden trening zgrywający Systemu Wczesnego 
Ostrzegania (SWO) na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Treningi 
zgrywające na szczeblu powiatu i gminy należy zaplanować i przeprowadzić w pierwszym 
półroczu 2020 r., a trening wojewódzki w III kwartale 2020 r.;

4) wykorzystywać jako zasadniczy kanał komunikacyjny - informatyczny system ostrzegania, 
alarmowania i informowania województwa dolnośląskiego - do zapewnienia właściwego 
obiegu informacji o zagrożeniach;



5) aktualizować na bieżąco bazę danych w informatycznym systemie ostrzegania, 
alarmowania i informowania województwa dolnośląskiego;

6) informować Szefa Obrony Cywilnej Województwa o dokonaniu przeglądu i aktualizacji 
bazy danych w informatycznym system ostrzegania, alarmowania i informowania 
województwa dolnośląskiego do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;

7) w treningach SWO wykorzystywać Aplikację Treningową systemu ostrzegania, 
alarmowania i informowania województwa dolnośląskiego -  do zapewnienia właściwego 
obiegu procesu ostrzegania, alarmowania i informowania wszystkich podmiotów 
funkcjonujących w systemie;

8) na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) wdrażać i wykorzystywać system 
SI PROMIEŃ -  w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania w ramach Krajowego 
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA);

9) zapewnić na szczeblu wojewódzkim i powiatowym udział w comiesięcznych treningach 
KSWSiA prowadzonych przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA.

4. W zakresie edukacji:

1) organizować szkolenia podstawowe i doskonalące zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z  zakresu obrony cywilnej',

2) zapewnić realizację ćwiczeń struktur i organów OC zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz poradnikiem metodycznym 
przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;

3) na bieżąco doskonalić wśród pracowników OC umiejętności posługiwania się programami 
i systemami informatycznymi służącymi do zarządzania informacjami 
w sytuacjach kryzysowych;

4) zwiększać świadomość społeczną w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz zadań obrony cywilnej poprzez działalność publikacyjną w formie papierowej lub 
elektronicznej;

5) prowadzić bieżący nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń z problematyki ochrony 
ludności i obrony cywilnej;

6) kontynuować sporządzanie sprawozdań (zgodnie z załącznikiem nr 1) z przeprowadzonych 
na obszarze powiatu, szkoleń i ćwiczeń w cyklu kwartalnym i przekazywać je do Wydziału



Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

1) utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w sprawności technicznej poprzez konserwację, 
naprawy i remonty, natomiast sprzęt przestarzały i nieprzydatny sukcesywnie wycofywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) analizować i weryfikować na poszczególnych poziomach administracyjnych, istniejące 
oraz ujęte w dokumentach planistycznych zasoby budownictwa ochronnego, 
w szczególności w zakresie ich ilości, stanu technicznego i możliwości wykorzystania 
w warunkach zagrożeń.

SZEF OBRONY CYWILNEJr n w p ł  H r p n i /  i i r;
WOJEWÓDZTWA





Załącznik nr 1
do Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego -  Szefa Obrony Cywilnej Województwa 

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r. na obszarze województwa dolnośląskiego

Szkolenia i ćwiczenia z zakresu OC przeprowadzone w powiecie .... w  kwartale 2020 r.

L p. Organizator
szkolenia

Temat szkolenia Grupa*
szkoleniowa

Ilość osób 
przeszkolonych 
w danej grupie

Data
szkolenia

Źródło
finansowania

Uwagi

! 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

* Określenie grupy szkoleniowej zgodnie z załącznikiem do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 
opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie (14. Szkolenia i ćwiczenia obrony cywilnej, 
14.1 Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji szkoleń i ćwiczeń”).




