
ZARZĄDZENIE Nr WV/2015

Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia \  \  września 2015 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wojewódzkiego 
z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „Bardo 2015”

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) oraz „Planu Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok” zarządza się, co 
następuje:

§1.1. Ustala się, że w dniach 6-9 października 2015 r. zostanie przeprowadzone szkolenie 
wojewódzkie z zakresu zarządzania kryzysowego na temat: „Symulacja akcji ratowniczej 
spowodowanej katastrofą naturalną o znacznych rozmiarach, prognozowanie zagrożenia 
powodziowego, ostrzeganie ludności, organizacja ewakuacji pk. „Bardo 2015”, zwane dalej 
„szkoleniem wojewódzkim”.

2. Szkolenie wojewódzkie odbędzie się na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego. 
Obejmować będzie część teoretyczną oraz aplikacyjno-praktyczną.

§ 2. Celem szkolenia wojewódzkiego będzie:
1) sprawdzenie przygotowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej, w tym 

służb, inspekcji i straży, do wykonywania zadań w zakresie ratownictwa i zarządzania 
kryzysowego oraz ich wzajemnej współpracy;

2) doskonalenie umiejętności administracji rządowej oraz administracji samorządowej, w tym 
służb, inspekcji i straży w prowadzeniu działań ratowniczych i humanitarnych, wywołanych 
katastrofą naturalną o znacznych rozmiarach;

3) poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności uczestników szkolenia, 
realizujących zadania z zakresu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

§ 3. W szkoleniu wojewódzkim udział wezmą:
1) Wojewoda Dolnośląski;
2) Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
3) Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej;
4) Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
5) Przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
6) Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
7) Dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów 

wojewódzkich;
8) Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu;
9) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
10) Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
11) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
12) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
13) Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -  Państwowego Instytutu 

Badawczego;



14) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
15) Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu;
16) starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) województwa dolnośląskiego;
17) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.

§ 4. Szkolenie wojewódzkie przygotowuje i przeprowadza Zespół, zwany dalej „Zespołem” 
w składzie:
1) Wojewoda Dolnośląski -  kierownik Zespołu;
2) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwanego dalej „WBiZK” -  zastępca kierownika szkolenia;
3) Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych WBiZK -  zastępca 

kierownika szkolenia;
4) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 

-  członek zespołu;
5) Kierownik Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych WBiZK -  członek

§ 5. W celu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wojewódzkiego Zespół opracuje 
następuj ącą dokumentacj ę :
1) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wojewódzkiego;
2) plan przeprowadzenia szkolenia wojewódzkiego.

§ 6. Podmioty uczestniczące w ćwiczeniach praktycznych, przygotują podległe siły i środki 
do działań oraz opracują własną dokumentację do ćwiczeń, uwzględniając przyjęte założenia do 
szkolenia.

§ 7. Na koordynatora przygotowania szkolenia wojewódzkiego, wyznaczam Dyrektora WBiZK.
§ 8. Zabezpieczenie finansowe szkolenia wojewódzkiego realizowane będzie przez dyrektora 

Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczonego na szkolenie z zakresu zarządzania 
kryzysowego na 2015 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zespołu.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI


