
ZARZĄDZENIE NR 

WOJEWODY^DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia. ( > września 2020 roku

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2019r. poz.1464) w związku z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r. , poz. 
1541 ze zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) oraz § 3 pkt 6 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. Nr 96, poz. 850) i § 4 pkt 1 lit. d ) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, zarządza się, co 
następuje:

§ 1 Tworzy się na terenie województwa dolnośląskiego zintegrowany system wykrywania 
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i Alarmowania 
(SOA). Ww. system obejmuje swoim obszarem organy administracji publicznej, kierowników 
jednostek organizacyjnych i instytucji oraz zakładów zwiększonego ryzyka realizujących zadania 
czasu pokoju (czasu „P”) w ramach SWO (Systemu Wczesnego Ostrzegania), a po ogłoszeniu 
wyższych stanów gotowości (czasu „W”), realizację dodatkowych zadań w ramach SWiA 
(Sytemu Wykrywania i Alarmowania). Zintegrowany system wykrywania i alarmowania 
w sposób płynny realizował będzie przejście do kolejnych faz wyższych stanów gotowości czasu 
„W”.

§ 2.1. Do zadań realizowanych w ramach działania Systemu należą:
1) kierowanie monitorowaniem zagrożeń;
2) wykrywanie i rozpoznawanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów 

szczególnych;
3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami 

wynikającymi z przepisów szczególnych;
4) ocena zagrożeń występujących na terenie województwa;
5) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń;
6) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach 

zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
7) realizowanie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów 

szczególnych;
8) gromadzenie, przetwarzanie danych i udzielanie informacji o zagrożeniach, w tym w ramach 

funkcjonujących informatycznych systemów ostrzegania, alarmowania i informowania.
2. Zadania wymienione w § 2 ust. 1 realizowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

1) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 realizują Wojewoda Dolnośląski oraz starostowie 
zgodnie z właściwością miejscową;

2) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 realizują placówki organizacyjne publicznej 
i niepublicznej służby zdrowia, służby, inspekcje i straże, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 
4-10;

3) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 , 4 - 5 , 7 - 1 0 , 1 5 ;



4) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 4 realizuje Wojewoda Dolnośląski poprzez WCZK;
5) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 realizują placówki organizacyjne publicznej

i niepublicznej służby zdrowia, organy, instytucje, inspekcje, służby i straże, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-16;

6) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 realizują organy, instytucje, inspekcje, służby
i straże, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 -  13, 15-16;

7) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 realizują placówki organizacyjne publicznej
i niepublicznej służby zdrowia, oraz organy, instytucje, inspekcje, służby i straże o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - 6, 8, 10, 12 -  13, 15-16;

8) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 realizują placówki organizacyjne publicznej
niepublicznej służby zdrowia, organy, instytucje, inspekcje, służby i straże, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1-10, 12-13, 15-16.

§3.1 Zadania zintegrowanego systemu wykrywania i alarmowania realizują następujące organy 
administracji publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji oraz zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

1) Wojewoda Dolnośląski poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(WCZK) oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR);

2) starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu poprzez powiatowe/miejskie centra 
zarządzania kryzysowego (PCZK, MCZK);

3) wójtowie, burmistrzowie/ prezydenci miast poprzez gminne/miejskie centra zarządzania 
kryzysowego (GCZK, MCZK)), jeżeli zostały utworzone, lub komórki organizacyjne 
urzędów gmin (miast) właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;

4) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu poprzez podległe sobie 
jednostki organizacyjne policji;

5) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu poprzez 
podległe sobie jednostki organizacyjne straży pożarnej przyjmuje zgłoszenia alarmowe oraz 
prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń;

6) dysponenci systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” poprzez dyspozytorów 
medycznych przyjmujących zgłoszenia alarmowe;

7) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poprzez Centrum 
Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej;

8) Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poprzez Wojewódzką Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu oraz nadzorowane powiatowe stacje sanitarno 
- epidemiologiczne;

9) Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poprzez Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii we Wrocławiu oraz nadzorowane podległe Inspektoraty Weterynarii;

10) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

11) nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz redaktorzy naczelni dzienników 
w ramach realizacji obowiązku określonego w art. 5 ust. 4 i art. 26 ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1897) i art. 34 ust. 1-3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018r. poz. 1914);

12) kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zakładów stwarzających zagrożenie 
wstąpienia poważnej awarii przemysłowej zobowiązanych w myśl przepisów o ochronie 
środowiska do sporządzania zewnętrznych planów ratowniczych i realizacji procedur 
określonych w tych planach;

13) Naczelnik Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. we Wrocławiu;

14) osoby kierujące podmiotami działalności leczniczej;
15) kierownicy podmiotów realizujących działania istotne dla funkcjonowania infrastruktury, 

w szczególności dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz realizujących odbiór



ścieków i śmieci.
16) zarządzający Portem Lotniczym Wrocław -  Starachowice poprzez służbę dyżurnego portu 

lotniczego.

2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład Zintegrowanego System Ostrzegania 
zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej 
działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem 
zagrożeń ludności lub środowiska.
3. Włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji i podmiotów gospodarczych do 
zintegrowanego systemu ostrzegania nie zmienia ich służbowego podporządkowania 
i zakresu realizowanych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Wszystkie podmioty SOA mają obowiązek wykorzystywania informatycznego systemu 
ostrzegania alarmowania i informowania w realizacji procesu ostrzegania, alarmowania 
i informowania;
Schemat organizacyjny SOA oraz obiegu informacji, przedstawia załącznik nr 1.

4.1. Terenowi szefowie obrony cywilnej zapewnią nieprzerwaną pracę SOA z chwilą jego 
uruchomienia, na obszarach swoich właściwości;

2. Dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, obsady PCZK i GCZK należy 
reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny.

3. Informacje uzyskane w ramach działania SOA dotyczące występowania zagrożeń 
wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, 
organy i jednostki organizacyjne wymienione w §3 niezwłocznie przekazują 
do właściwego centrum zarządzania kryzysowego.

4. Organy administracji publicznej przekazują uzyskane informacje organom 
funkcjonującym na wyższym i (lub) niższym szczeblu.

5. Koordynację działań w ramach SOA przejmuje WCZK, przy wystąpieniu zdarzenia 
wykraczającego poza obszar jednego powiatu.

6. Koordynację działań w ramach SOA przejmuje PCZK, przy wystąpieniu zdarzenia 
wykraczającego poza obszar jednej gminy.

7. Szef Obrony Cywilnej Województwa, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, współdziała ze środkami masowego przekazu, o zasięgu regionalnym.

5. Za przygotowanie elementów organizacyjnych zintegrowanego SOA do realizacji zadań, 
o których mowa w § 2, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki 
organizacyjne je tworzące, w szczególności przez:

1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach Planu Zarządzania 

Kryzysowego;
b) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do 

poziomu zagrożeń;
c) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, 

prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń;
d) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach 

w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych;
e) tworzenia warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach.

2) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy
0 właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów
1 metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych 
rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;



3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających 
i doskonalących funkcjonowanie systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach 
i treningach.

§ 6. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi integralną część składową 
stanowisk kierowania Wojewody Dolnośląskiego.

§ 7. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego 
oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących 
funkcjonowanie systemu przez:

1) Wojewodę Dolnośląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa - na terenie, co 
najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;

2) Starostę - szefa obrony cywilnej powiatu - na terenie, co najmniej dwóch gmin lub 
obszarze całego powiatu;

3) Wójta (burmistrza/ prezydenta miasta) - szefa obrony cywilnej gminy/miasta - na terenie 
gminy/miasta.

§ 8.1. Do przekazywania ustalonych dla syren, dźwiękowych sygnałów alarmowych, należy 
wykorzystywać radiowe systemy włączania syren (RSWS) oraz pojedyncze syreny 
alarmowe.

2. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach 
treningów i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe 
terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, 
w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 
Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym 
prowadzonego treningu i ćwiczenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemu oraz organizację treningów 
dla jego elementów, powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 10. Starostowie (Prezydenci miast na prawach powiatu), Wójtowie, Burmistrzowie określą 
w drodze zarządzeń, szczegółowe zadania i struktury SWO i SWA na administrowanym 
terenie - w terminie do trzech miesięcy od daty wydania zarządzenia przez Wojewodę 
Dolnośląskiego.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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