
Zarządzenie Nr ..ZH.J2Ol9
Wojewody Swiętokrzyskiego

z dnia .JJAp.co- 2019 r

iy sprawie przeprowadzenia na terenie wojeiyództwa świętokrzyskiego

treningu systemu alarmowania ludności.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 208 r.
POZ. 1401 z późn. zm.), 5 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Krąju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz.U .z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz 510 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) zarządza się, co następuje:

* 1.

W dniu sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 zostanie przcprowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego
trening wojewódzki systemu alannowania ludności, zwany dalej treningiem. przy wykorzystaniu akustycznego
systemu alarmowego.

5 3.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenia
uruchamiania i działania syren alarmowych, który jednocześnie będzie upamiętnieniem 75 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.

5 4.

Udzial w treningu wezmą:
a) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Kielcach,
b) elementy systemu atarmowania miasta Kielce, wszystkich powiatów i gmin oraz struktur

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ogłoszenie o rozpoczęciu treningu, podać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w regionalnych środkach masowego
przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie oraz za pośrednictwem Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO). Proponuje się następującą treść komunikatu: „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących
systemów atanoxyania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
w dniu I sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)”.

5 6.

Świętokl7yski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starostowie, prezydenci miast,
burmistrzowie oraz wójtowie podejmą stosowne działania organizacyjne. mające na celu sprawne
przeprowadzenia treningu wg wiaśeiwości miej scowej.



8.

Sprawozdania dotyczące przeprowadzonego treningu, w tym ilości uruchomionych syren i przyczyn
niesprawności pozostałych syren, w terminie do dnia:

a) 09.08.2019 r. prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie prześlą do właściwych starostw,
b) 20.08.2019 r. Swiętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starostowie

i prezydent miasta Kielce prześlą do Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Koordynowanie przedsięwzięć oraz nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzani
Dyrektorowi Wydzialu Bezpieczeństwa iZarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
W Kielcach.

10.

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.
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