
ZARZĄDZENIE NR \Slo 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dni® IX lipea 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania 
na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655) w zw. z § 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. z 2013 r. poz. 96) 
zarządzam, co następuje

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wojewódzldego treningu systemu wczesnego 
ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2022 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

§ 2. W treningu udział biorą:
1) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) starostwa powiatowe - wszystkie;
3) urzędy miast i gmin -  wszystkie.

§ 3. Celem treningu syren jest:
1) sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;
2) doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
3) ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

§ 4. W ramach treningu, o godz. 17.00, w dniu 1 sierpnia 2022 r. należy wyemitować 
z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych akustyczny sygnał alarmowy/ 
ogłaszam alarm/ trwający 1 min.

§ 5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieści informację o treningu 
w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) z 24 godzinnym wyprzedzeniem o treści: 
„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego 
upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 
nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłaszam alarm) trwający 1 min”.

§ 6. Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów zobowiązuje się do ogłoszenia 
z 24 godzinnym wyprzedzeniem informacji o rozpoczęciu treningu w środkach masowego 
przekazu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie (treść komunikatu ujęta w §4).

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

1) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (z zastrzeżeniem pkt 2) do Starostwa 
Powiatowego zgodnie z właściwością miejscową -  w terminie do 8 sierpnia 2022 r.;

2) prezydenci miast na prawach powiatu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - w terminie do 12 sierpnia 2022 r.;



3) starostowie (za siebie i zbiorczo za wszystlde gminy na administrowanym terenie) 
do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego -  w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

§ 8. Opracowanie dokumentacji do treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

§ 9. Nadzór nad realizacją i prowadzeniem treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


