
Zarządzen!e Nr .1.12O22
Wojewody Swiętokrzyskiego

z dnia 5?W2$022 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach

ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-22

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) oraz * 10
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia? 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 9 maja 2022 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa
świętokrzyskiego trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza, zwany dalej treningiem, przy wykorzystaniu akustycznego systemu
alarmowego.

* 2. W ramach treningu wyemitowane zostaną dwa sygnały:
1) ogłoszenie alarmu: sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut;
2) odwołanie alarmu: sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

3. Trening będzie elementem ćwiczenia taktyczno - specjalnego pk.
RENEGADEISAREX-22 organizowanego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych
w dniach: 09-13 maja 2022 r.

* 4. W treningu udział wezmą:
1) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK);
2) podmioty i elementy systemu ostrzegania i alarmowania miasta Kielce, wszystkich powiatów

i gmin oraz struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

* 5. Zarządzanie systemem ostrzegania i alarmowania (na każdym szczeblu) należy
realizować według procedury SPO-13 dotyczącej ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności
cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza zawartej w Krajowym Planie Zarządzania
Kryzysowego (część B).

* 6. 1. Ogłoszenie o treningu, należy 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).

2. Komunikat przekazany za pośrednictwem Regionałnego Systemu Ostrzegania będzie
następującej treści: „CWICZENIE RENEGADEISAREX-22 - w dniach: 09-13 maja 2022 r.
odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W dniu
9 maja 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego nadane zostaną sygnały alarmowe
(syrena) dotyczące zagrożenia z powietrza”.
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* 7. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie podejmą stosowne działania organizacyjne,
mające na celu sprawne przeprowadzenie treningu wg właściwości miejscowej.

8. Sprawozdania dotyczące przeprowadzonego treningu, w tym ilości uruchomionych
syren i przyczyn niesprawności pozostałych syren. w terminie do dnia:
1) ł9.05.2022 r. - Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie prześlą do właściwych

starostw;
2) 2605.2022 r.- Swiętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

Starostowie i Prezydent Miasta Kielce. po zebraniu informacji z podległego terenu, prześlą
do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Swiętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach.

* 9. Koordynowanie przedsięwzięć oraz nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem
treningu powierzam Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Swiętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

* 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zbigniew Koni ust
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