
ZARZĄDZENIE NR

WO JE W OW , DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia  stycznia 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego
pk. „SUDETY-20”.

Na podstawie art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1464) i art. 20 ust. 2 pkt. 7 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 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), „Planu Szkolenia Obronnego 
Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok” oraz „Programu Szkolenia Obronnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2019—2024”.

zarządzam

przygotowanie i przeprowadzenie, na terenie województwa dolnośląskiego, ćwiczenia 
obronnego pod kryptonimem „SUDETY-20” na temat - „Realizacja zadań obronnych przez 
organy administracji publicznej na rzecz Sił Zbrojnych i Wojsk Sojuszniczych w czasie 
podwyższania gotowości obronnej państwa w zakresie wybranych elementów systemu 
obronnego”.

§1.1. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dniach 20-22 kwietnia 2020 r. w formie 
ćwiczenia wieloszczeblowego.

2. Celem głównym ćwiczenia jest doskonalenie współdziałania organów administracji 
rządowej i samorządowej z organami administracji zespolonej i niezespolonej na rzecz 
wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

3 . Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:

1) doskonalenie kadry kierowniczej administracji publicznej województwa 
w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych;

2) doskonalenie realizacji procedur zarządzania kryzysowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji przez Wojewodę w ramach 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3) doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej w wykonywaniu zadań 
obronnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

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

5) doskonalenie umiejętności realizacji zadań związanych z rozwijaniem zastępczych 
miejsc szpitalnych przez wybrane podmioty lecznicze na potrzeby obronne państwa;

6) zgrywanie ćwiczących organów i jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie 
Dolnośląskiemu oraz innych ćwiczących elementów w wykonywaniu zadań 
obronnych zgodnie z ustalonym zakresem działania oraz stosownie do zmieniającej się 
sytuacji;



7) sprawdzenie funkcj onowania wybranych elementów systemu kierowania administracj i 
samorządowej oraz wydzielonych służb, inspekcji i straży podczas wystąpienia 
zdarzeń o charakterze dywersyjnym;

8) sprawdzenie przygotowania organów administracji samorządowej do realizacji zadań 
wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS);

9) sprawdzenie skuteczności działania wyspecjalizowanych służb administracji 
zespolonej podczas likwidacji skutków działania grup dywersyjno-rozpoznawczych;

10) sprawdzenie przygotowania wybranych podmiotów leczniczych do realizacji zadań 
związanych z rozwijaniem zastępczych miejsc szpitalnych na potrzeby obronne 
państwa.

4. W ćwiczeniu udział wezmą:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
3) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu (WSzW);
4) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (KWP);
5) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (KW PSP);
6) starostowa powiatowe z obszaru województwa dolnośląskiego - wszystkie;
7) urzędy miast na prawach powiatu z obszaru województwa dolnośląskiego - wszystkie;
8) urzędy gmin z obszaru województwa dolnośląskiego - wszystkie;
9) wyznaczone podmioty lecznicze realizujące zadania obronne państwa na terenie powiatu 

legnickiego i powiatu lubińskiego.

5. Do udziału w ćwiczeniu Wojewoda Dolnośląski może zaprosić również kierowników 
innych jednostek organizacyjnych, jeżeli podczas procesu przygotowania ćwiczenia uzna ich 
udział za zasadny.

§ 2 .1. W celu prawidłowego opracowania i przygotowania ćwiczenia wyznaczam Zespół 
autorski w składzie:

1) Szef Zespołu Autorskiego -  kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK DUW 
we Wrocławiu;

2) członkowie zespołu autorskiego:
a) kierownik Oddziału Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego WBiZK 

DUW;
b) kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności WBiZK DUW;
c) kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego WBiZK DUW;
d) kierownik Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych WBiZK 

DUW;
e) przedstawiciel Biura Administracji i Logistyki DUW;
f) przedstawiciel KWP we Wrocławiu;
g) przedstawiciel KW PSP we Wrocławiu;
h) przedstawiciel WSzW we Wrocławiu;
i) inspektor wojewódzki do spraw gotowości obronnej i systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym WBiZK DUW;
j) inspektor wojewódzki do spraw planowania szkolenia obronnego oraz 

przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa WBiZK
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DUW;
k) starszy inspektor do spraw technicznego zabezpieczenia łączności WBiZK DUW; 
1) starszy specjalista do spraw militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony WBiZK DUW; 
m) specjalista do spraw planowania operacyjnego i programowania obronnego, 

wsparcia państwa gospodarza i współpracy cywilno-wojskowej WBiZK DUW.

2. Do zadań Zespołu Autorskiego należy:
1) prowadzenie spotkań i konferencji zespołu autorskiego;
2) opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego zawierającego:

a) Harmonogram prac Zespołu Autorskiego;
b) Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia wielo szczeblowego ćwiczenia 

obronnego;
c) Sytuację wyjściową wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20” 

na pierwszy dzień ćwiczenia;
d) Plan podawania wiadomości;
e) Plan pracy kierownictwa ćwiczenia i plan przebiegu ćwiczenia;
f) Plan szkolenia kierownictwa ćwiczenia;
g) Plan zabezpieczenia teleinformatycznego kierownictwa ćwiczenia;
h) Plan rozmieszczenia kierownictwa ćwiczenia oraz ćwiczących;
i) Organizację zabezpieczenia działania kierownictwa ćwiczenia pod względem 

logistycznym i administracyjnym (wyżywienie, transport, wyposażenie, 
umiejscowienie).

3) przekazanie wytycznych do opracowania dokumentów wchodzących w skład planu 
przeprowadzenia ćwiczenia oraz innych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia 
procesu przygotowania do ćwiczenia jednostek biorących w nim udział na wszystkich 
szczeblach;

4) przygotowanie rozstrzygnięć pozwalających na realizację przedsięwzięć związanych 
z funkcjonowaniem w trakcie ćwiczenia systemu kierowania i łączności;

5) przygotowanie i zapoznanie ćwiczących z innymi dokumentami normatywnymi 
dotyczącymi ćwiczenia;

6) uzgodnienie z zespołami podgrywającymi zasad współpracy w zakresie 
przygotowania dokumentów wykonawczych do ćwiczenia;

7) określenie wymagań stawianych poszczególnym ćwiczącym;
8) rozesłanie uczestnikom wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

ćwiczenia.
§ 3. W celu przeprowadzenia ćwiczenia oraz właściwego koordynowania jego przebiegu 

wyznaczam i określam zadania:
1) Kierownictwo ćwiczenia:

a) Kierownik ćwiczenia -  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu;

b) Zastępca kierownika ćwiczenia-Szef sztabu kierownictwa ćwiczenia -  Kierownik 
Oddziału Spraw Obronnych WBiZK DUW;
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la) Do zadań kierownictwa ćwiczenia należy:
a) określenie głównych założeń koncepcji przygotowania i przeprowadzenia 

ćwiczenia;
b) dokonanie analizy kosztów ćwiczenia;
c) przeprowadzenie rekonesansu rejonów ćwiczeń;
d) przeprowadzenie szkolenia dla zespołów wchodzących w skład kierownictwa 

ćwiczenia;
e) określenie wymogów w zakresie warunków bezpieczeństwa i ochrony informacji 

niejawnych.
f) przeprowadzenie omówienia ćwiczenia.

2) Zespół podawania wiadomości:
a) Kierownik Oddziału Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

WBiZK DUW;
b) Pracownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego WBiZK DUW;
c) Pracownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego WBiZK DUW.

2a) Do zadań zespołu podawania wiadomości należy:
a) podawanie wiadomości dla ćwiczących zgodnie z opracowanym „Planem 

podawania wiadomości”;
b) koordynowanie przebiegu ćwiczenia zgodnie z planem przeprowadzenia ćwiczenia 

oraz wytycznymi Kierownika ćwiczenia lub Zastępcy kierownika ćwiczenia - 
Szefa sztabu kierownictwa ćwiczenia.

3) Zespół podgrywający:
a) Specjalista do spraw planowania operacyjnego i programowania obronnego, 

wsparcia państwa gospodarza i współpracy cywilno-wojskowej WBiZK DUW;
b) Inspektor wojewódzki do spraw akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony 

WBiZK DUW.
3a) Do zadań zespołu podgrywającego należy:

a) przyjmowanie informacji i pism od ćwiczących, kierowanych do jednostek, 
instytucji oraz organów administracji publicznej niebiorących udziału 
w ćwiczeniu;

b) udzielanie odpowiedzi na pisma otrzymane od ćwiczących, kierowane 
do jednostek, instytucji oraz organów administracji publicznej niebiorących 
udziału w ćwiczeniu.

4) Zespół koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu:
a) Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności WBiZK DUW;
b) Inspektor wojewódzki do spraw gotowości obronnej i systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym WBiZK DUW;
c) Inspektor wojewódzki z Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk 

Żywiołowych WBiZK DUW;
d) przedstawiciel KWP we Wrocławiu -  zgodnie z decyzją Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
e) przedstawiciel KW PSP we Wrocławiu -  zgodnie z decyzją Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
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4a) Do zadań zespołu koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu należy:
a) koordynowanie przebiegu ćwiczenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 

we Wrocławiu zgodnie z planem przeprowadzenia ćwiczenia;
b) zbieranie informacji i materiałów do omówienia ćwiczenia i przekazania ich 

do zespołu omówienia ćwiczenia w terminie 5 dni po zakończeniu ćwiczenia.

5) Zespół koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych na terenie powiatu 
legnickiego:
a) Starszy specjalista do spraw militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony WBiZK 
DUW;

b) Inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego WBiZK DUW;
c) Przedstawiciel KWP we Wrocławiu -  zgodnie z decyzją Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
d) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legnicy -  zgodnie z decyzją Starosty 

Legnickiego;
e) Przedstawiciel KW PSP we Wrocławiu -  zgodnie z decyzją Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
i) Przedstawiciel WSzW we Wrocławiu -  zgodnie z decyzją Szefa Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego we Wrocławiu;
5a) Do zadań zespołu koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych na terenie 

powiatu legnickiego należy:
a) koordynowanie przebiegu ćwiczenia i realizacji części praktycznych na terenie 

powiatu legnickiego;
b) zbieranie informacji i materiałów do omówienia ćwiczenia i przekazania ich 

do zespołu omówienia ćwiczenia w terminie 5 dni po zakończeniu ćwiczenia.

6) Zespół koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych na terenie powiatu 
lubińskiego:
a) Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego WBiZK DUW;
b) Inspektor wojewódzki do spraw planowania szkolenia obronnego oraz 

przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
c) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubinie -  zgodnie z decyzją Starosty 

Lubińskiego;
6a) Do zadań zespołu koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych na terenie 

powiatu lubińskiego należy:

a) koordynowanie przebiegu ćwiczenia i realizacji części praktycznych 
w wyznaczonych podmiotach leczniczych na terenie powiatu lubińskiego;

b) zbieranie informacji i materiałów do omówienia ćwiczenia i przekazania ich 
do zespołu omówienia ćwiczenia w terminie 5 dni po zakończeniu ćwiczenia.

7) Zespół zabezpieczenia logistycznego:
a) Kierownik Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 

WBiZK DUW;
b) Przedstawiciel Biura Administracji i Logistyki DUW;
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c) Starszy inspektor do spraw technicznego zabezpieczenia łączności 
WBiZK DUW;

d) Pracownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego WBiZK DUW.

7a) Do zadań zespołu zabezpieczenia logistycznego należy:
a) rozwinięcie i wyposażenie miejsc pracy w środki łączności i sprzęt informatyczny 

dla kierownictwa ćwiczenia i ćwiczących w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim;

b) zabezpieczenie pojazdów dla kierownictwa ćwiczenia oraz nadzór nad ich 
eksploatacją;

c) zapewnienie łączności dla kierownictwa ćwiczenia na czas trwania ćwiczenia 
i przebiegu epizodów praktycznych;

d) organizacja zabezpieczenia sanitamo-medycznego ćwiczenia.

8) Zespół omówienia ćwiczenia:
a) Starszy specjalista do spraw systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz 

systemów łączności i teleinformatyki WBiZK DUW;

b) Inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego WBiZK DUW;

c) Inspektor wojewódzki Oddziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 
WBiZK DUW;

8a) Do zadań zespołu omówienia należy:
a) zbieranie informacji i materiałów do omówienia ćwiczenia od kierowników 

zespołów funkcyjnych;
b) opracowanie i przedstawienie Wojewodzie Dolnośląskiemu, w terminie 14 dni 

po zakończeniu ćwiczenia, sprawozdania wstępnego z ćwiczenia;
c) opracowanie i przesłanie do ćwiczących, w terminie 30 dni po zakończeniu 

ćwiczenia, omówienia końcowego;
d) opracowanie i przedstawienie Wojewodzie Dolnośląskiemu, w terminie 90 dni 

po zakończeniu ćwiczenia, sprawozdania końcowego z ćwiczenia.

9) Zespół likwidacji szkód:
a) Inspektor wojewódzki Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk 

Żywiołowych WBiZK DUW;
b) Inspektor wojewódzki Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk 

Żywiołowych WBiZK DUW;
9a) Do zadań zespołu likwidacji szkód należy:

a) ocena rozmiaru szkód w rejonie ćwiczenia;
b) sporządzenie protokołu rozmiaru szkód, wnioskowanie do kierownika ćwiczenia 

o powołanie biegłych rzeczoznawców i komisji, w przypadku gdy rozmiaru 
szkody nie można jednoznacznie określić;

c) prowadzenie ewidencji szkód;
d) wnioskowanie do Kierownika ćwiczenia o sposobie likwidacji szkód.

§ 4.1. Dyrektorów właściwych wydziałów i biur Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Starostę Legnickiego, Starostę Lubińskiego, Komendanta Wojewódzkiego

6



Policji we Wrocławiu, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu zobowiązuje 
się do wyznaczenia osób funkcyjnych do pracy w poszczególnych zespołach ujętych 
w § 2 i § 3.

2. Wykazy imienne oraz numery telefonów kontaktowych osób wyznaczonych do pracy 
w poszczególnych zespołach należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego DUW, w terminie 7 dni od wydania powyższego zarządzenia.

§ 5.1. Kierownik ćwiczenia jest przełożonym wszystkich uczestników ćwiczenia 
w ramach ćwiczenia i ma prawo wydawać wytyczne i zarządzenia w sprawach dotyczących 
ćwiczenia.

2. Zastępca kierownika ćwiczenia - Szef sztabu kierownictwa ćwiczenia, w ramach ćwiczenia, 
jest przełożonym wszystkich osób funkcyjnych sztabu kierownictwa ćwiczenia i ma prawo 
wydawać wytyczne i polecenia w sprawach dotyczących jego przygotowania, przebiegu 
i realizacji.

§ 6. System łączności oparty będzie na jawnej łączności telefonicznej (stacjonarnej 
i komórkowej), radiotelefonicznej i poczcie elektronicznej.

§ 7. Szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa należy przeprowadzić 
w ramach instruktażu do ćwiczenia.

§ 8 .1. Zabezpieczenie finansowe i administracyjno-socjalne ćwiczenia realizowane 
będzie w ramach posiadanych przez Wojewodę Dolnośląskiego środków finansowych 
na szkolenie obronne w 2020 roku.

2. Rozliczenie finansowe kosztów związanych z przeprowadzeniem epizodów praktycznych 
odbędzie się na zasadach ogólnych obowiązujących w szkoleniu obronnym.

3. Za realizację zabezpieczenia finansowego ćwiczenia odpowiada Kierownik Oddziału 
Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych WBiZK DUW.

§ 9 . Wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie dokumentów 
realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Dokumenty ćwiczenia 
opatrywane będą kryptonimem „SUDETY-20”.

§ 10. W terminie dwóch tygodni od zakończenia ćwiczenia, wszystkie dokumenty 
opisowe należy przekazać do Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 11.1. Podmioty, o których mowa w § 1 w ust. 4, pkt 2-9 zarządzenia, określą w drodze 
własnych zarządzeń zasady przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniu 
podległych komórek organizacyjnych uwzględniając w szczególności:

1) powołanie w powiecie, mieście, gminie -  na etapie przygotowania ćwiczenia -  
dwuosobowych grup organizacyjnych ćwiczenia i wyznaczenie w ich ramach 
koordynatorów, którzy uczestniczą, na zaproszenie Szefa Zespołu Autorskiego, w jego 
pracach;

2) wyznaczenie zastępcy starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta do pełnienia funkcji 
organów ćwiczących.
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2. Kopię zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, podmioty zobowiązane są do przesłania do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od wydania ww. zarządzenia.
3. Podmioty, o których mowa w § 1 w ust. 4, pkt 2-9 zarządzenia, otrzymają od Wojewody 
Dolnośląskiego wyciąg z „Planu przeprowadzenia ćwiczenia”, w celu właściwego 
przygotowania się do udziału w ćwiczeniu.

4. Uwzględniając terminy wynikające z zarządzenia oraz wskazane w wyciągu z „Planu 
przeprowadzenia ćwiczenia”, podmioty o których mowa § 1 w ust. 4, pkt 2-9 zarządzenia, 
zorganizują szkolenia przygotowawcze do udziału w ćwiczeniu dla kierowników 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych i ich komórek oraz kierowników innych jednostek 
organizacyjnych istotnych w realizacji zadań określonych we właściwych planach 
operacyjnych.
5. Zastępca kierownika ćwiczenia - Szef zespołu autorskiego odpowiada za zorganizowanie 
konferencji planistycznych, których terminy przeprowadzenia oraz tematy zostaną wskazane 
w „Harmonogramie Pracy Zespołu Autorskiego”.

§ 12. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW 
odpowiedzialny jest za zorganizowanie szkolenia przygotowawczego dla dyrektorów 
właściwych wydziałów i biur Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz dla 
kierowników jednostek organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej 
i niezespolonej biorących udział w ćwiczeniu.

§ 13. Za współpracę z mediami odpowiada Rzecznik Prasowy Wojewody 
Dolnośląskiego.

§ 14. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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