
ZARZĄDZENIE NR £{)
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia X) marca 2022 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
zmienionego zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego nr 228 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 76 z dnia 21 marca 2017 r., nr 132 z dnia 12 maja 2017 r., 
nr 139 z dnia 18 maja 2017 r., nr 186 z dnia 23 czerwca 2017 r., nr 242 z dnia 25 lipca
2017 r., nr 328 z dnia 19 września 2017 r., nr 338 z dnia 29 września 2017 r., nr 492 z dnia 
29 grudnia 2017 r., nr 42 z dnia 29 stycznia 2018 r., nr 65 z dnia 12 lutego 2018 r., nr 82 
z dnia 28 lutego 2018 r., nr 131 z dnia 27 kwietnia 2018 r., nr 158 z dnia 24 maja 2018 r., 
nr 375 z dnia 27 lipca 2018 r., nr 428 z dnia 31 sierpnia 2018 r., nr 475 z dnia 27 września
2018 r., nr 494 z dnia 11 października 2018 r., nr 512 z dnia 29 października 2018 r., nr 540 
z dnia 15 listopada 2018 r., nr 560 z dnia 6 grudnia 2018 r., nr 48 z dnia 14 lutego 2019 r., 
nr 185 z dnia 31 maja 2019 r., nr 520 z dnia 30 września 2019 r., nr 572 z dnia 31 października
2019 r., nr 629 z dnia 20 grudnia 2019 r., nr 105 z dnia 27 marca 2020 r., nr 151 z dnia 
1 czerwca 2020 r., nr 242 z dnia 28 sierpnia 2020 r., nr 285 z dnia 7 października 2020 r., 
nr 432 z dnia 22 grudnia 2020 r., nr 21 z dnia 15 stycznia 2021 r., nr 64 z dnia 
15 lutego 2021 r., nr 113 z dnia 24 marca 2021 r., nr 134 z dnia 2 kwietnia 2021 r., nr 161 
z dnia 23 kwietnia 2021 r., nr 212 z dnia 14 maja 2021 r., nr 300 z dnia 29 lipca 2021 r., nr 349 
z dnia 15 września 2021 r., nr 428 z dnia 18 listopada 2021 r. oraz nr 493 z dnia 24 grudnia 
2021 r. w § 38 w ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne, ze służbą poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR, oddziałami Sił 
Zbrojnych RP oraz podmiotami infrastruktury krytycznej w wykonywaniu zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego;”;

2) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21-30 w brzmieniu:

„21) uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
22) realizowanie zadań w zakresie niezwłocznego powiadamia społeczeństwa oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, w sposób zwyczajowo przyjęty, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 
alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz 
o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub 
docelowego substancji w powietrzu;

23) sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania 
z realizacji działań krótkoterminowych, określonych w planie działań krótkoterminowych, 
o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;



24) przekazywanie otrzymanych sygnałów do realizacji procedur wynikających 
z wprowadzenia stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP do jednostek samorządu 
terytorialnego, organów administracji zespolonej, organów administracji niezespolonej, 
operatorów telekomunikacyjnych i innych podmiotów oraz raportowanie stanu realizacji 
wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w województwie;

25) przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej 
i niezespolonej sygnałów do realizacji zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć 
i procedur systemu zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem zobowiązań 
wynikających z członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów;

26) sporządzanie wniosków do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o uruchomienie Alertu 
RCB dla obszarów województwa objętych zagrożeniem;

27) obsługa infolinii dla osób bezdomnych na obszarze województwa dolnośląskiego;
28) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w zakresie ciągłości działania i wymiany informacji, możliwości pracy 
w przypadku braku zasilania zewnętrznego, uszkodzenia systemów łączności czy 
wystąpienia innych awarii;

29) monitorowanie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach związanych z epidemią lub 
wystąpieniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

30) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w prowadzaniu kontroli 
w zakresie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach przez szefów obrony cywilnej 
powiatów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


