
ZARZĄDZENIE Nr A 3 C

Wojewody Dolnośląskiego z dnia maja 2016 r.

w sprawie przygotowania i udziału w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym 2016 w dniach 

7-17 czerwca 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525) w związku z § 10 ust. 1 pkt 2), lit. b) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015 poz. 

1829)

zarządzam

udział w wieloszczeblowym ćwiczeniu obronnym pod nazwą „Regionalne Ćwiczenie Obronne 

2016” -  „Realizacja zadań obronnych przez organy administracji publicznej, w tym 

wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) podczas reagowania na współczesne 

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”.

§ 1. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w godzinach służbowych pracy urzędów i instytucji 

w dniach od 7 do 17 czerwca 2016 r.

§ 2. Celami szkoleniowymi w ćwiczeniu będzie:

1) sprawdzenie zdolności reagowania wydzielonych struktur podsystemu 

niemilitamego (służb inspekcji i straży, administracji rządowej i samorządowej) 

na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,

2) sprawdzenie i doskonalenie procedur wydzielania zasobów w ramach realizacji 

zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS),

3) sprawdzenie przygotowania służb, inspekcji i straży do wykonywania zadań 

w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) sprawdzenie funkcjonowania systemu kierowania administracji rządowej 

i samorządowej podczas wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym,



5) sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony

i zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenia 

warunków do jej przetrwania w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego,

6) sprawdzenie aktualności przyjętych procedur realizacji przez samorządy zadań 

wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) w sytuacji kryzysu 

militarnego poniżej progu wojny, jak również w czasie wojny,

7) sprawdzenie możliwości wykorzystania różnych kanałów przekazywania

kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców województwa 

w warunkach zakłóceń,

8) doskonalenie współdziałania administracji rządowej i samorządowej służb

inspekcji i straży w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach konfliktu 

hybrydowego i zagrożeń asymetrycznych,

9) doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej z organami

dowodzenia Sił Zbrojnych oraz terenowymi organami wykonawczymi Ministra 

Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych w zakresie uzupełniania 

potrzeb i wsparcia wojsk prowadzących operację obronną na części terytorium 

państwa,

10) ocena zdolności realizacji zadań przez administrację publiczną w środowisku 

konfliktu hybrydowego,

11) weryfikacja przyjętych rozwiązań dotyczących uruchamiania zadań HNS w ramach 

systemu kierowania obroną państwa,

12) zgrywanie ćwiczących organów i jednostek organizacyjnych wykonywani u zadań 

obronnych zgodnie z ustalonym zakresem działania oraz stosownie do zmieniającej 

się sytuacji strategiczno-operacyjnej,

13) zgrywanie obsad stałego dyżuru w realizacji zadań wynikających z podwyższania 

gotowości obronnej państwa.

§ 3. W ćwiczeniu udział biorą :

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;

2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

3) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu;

4) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;

5) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

6) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław;



7) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei;

8) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu;

9) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu;

10) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu;

11) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

12) Izba Celna we Wrocławiu;

13)Nadodrzański Oddział Straży Granicznej;

14) Starostwa powiatowe z obszaru województwa dolnośląskiego -  wszystkie;

15) Urzędy Miast na prawach powiatu -  wszystkie.

16) Urzędy Gmin - wszystkie.

§ 4. Do kierowania ćwiczeniem na szczeblu wojewódzkim powołuję grupę w składzie:

1) Wojewoda Dolnośląski;

2) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK);

3) Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (WBiZK);

§ 5. Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia ćwiczenia powierzam Dyrektorowi 

WBiZK.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pawei Hreniak


