
ZARZĄDZENIE NR ^
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia^Q lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie
województwa dolnośląskiego

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

(Dz.U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) w związku z § 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) oraz 

§ 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz.U. poz. 96)

zarządzam

przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2016 r. 

wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania.

§1. W treningu udział biorą:

1) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2) Starostwa Powiatowe -  wszystkie;

3) Miasta na prawach powiatu — wszystkie;

4) Gminy -  wszystkie;

§2. Celem treningu jest:

1) sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;

2) doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym;

3) ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

§3. W ramach treningu:

1) o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia 2016 r. -  należy wyemitować z wykorzystaniem 

wszystkich posiadanych syren akustycznych sygnał „Ogłoszenie alarmu”;

2) o godz. 17.10 w dniu 1 sierpnia 2016 r. -  należy wyemitować z wykorzystaniem 

wszystkich posiadanych syren akustycznych sygnał „Odwołanie alarmu”.



§4. Szefów Obrony Cywilnej Powiatów i Szefów Obrony Cywilnej Gmin zobowiązuję 

do ogłoszenia z 24 godzinnym wyprzedzeniem informacji o rozpoczęciu treningu 

w środkach masowego przekazu i w' sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

§5. Po zakończeniu treningu zobowiązani zostają do sporządzenia i przesłania sprawozdania:

1) Szefowie Obrony Cywilnej Gmin - do Szefów' Obrony Cywilnej Powiatów zgodnie 

z właściwością miejscową - w terminie do 8 sierpnia 2016 r.;

2) Szefowie Obrony Cywilnej Powiatów' (dotyczy miast na prawach powiatu) 

- do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w terminie do 12 sierpnia 2016 r.,

3) Szefowie Obrony Cywilnej Powiatów7Starostowie (za siebie i zbiorczo za wszystkie 

gminy na administrowanym terenie), - do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do 17 sierpnia

§6. Opracowanie dokumentacji do treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu.

§7. Nadzór nad realizacją i prowadzeniem treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w ó  Wrocławiu.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2016 r.
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