
 

 

ZARZĄDZENIE  NR 131/2022 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

 z dnia 18 lipca 2022 r. 

 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego 

treningu systemu wykrywania i alarmowania 

 

  

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 i 655), art. 14 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), § 8 pkt 3 i § 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) oraz § 13 pkt 2 zarządzenia Nr 420/2014  Szefa  Obrony Cywilnej 

Województwa, Wojewody Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji 

wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego, zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. W celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowania, 

polecam w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 przeprowadzić trening systemu.  

2. Treningiem należy objąć urządzenia włączone do central alarmowych obrony cywilnej. 

 

§ 2. Trening ma polegać na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren 

usytuowanych na terenie województwa łódzkiego. System alarmowy uruchamiać należy 

z central pozostających we właściwości Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. 

§ 3. 1. Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi oraz kierowników jednostek samorządu terytorialnego posiadających 

systemy alarmowe, zobowiązuje się do ogłoszenia z 24-godzinnym wyprzedzeniem w środkach 

masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie zamiaru 

przeprowadzenia treningu.  

2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 



Wojewódzkiego w Łodzi, zobowiązany jest do ogłoszenia informacji, o której mowa             w 

§ 3 ust. 1, również za pośrednictwem Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Łodzi „Radio 

Łódź” Spółka Akcyjna oraz Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna Oddział Terenowy w Łodzi.  

3. Informację o planowanym treningu należy przekazać kierownikom administracji zespolonej, 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w 

Łodzi. 

§ 4. W trakcie emisji dźwięku należy przeprowadzić test słyszalności syren, polegający 

na sprawdzeniu zasięgu odbioru sygnałów.  

§ 5. Starostów zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przebiegiem treningu na szczeblu 

gminnym. 

§ 6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia treningu, kierownicy jednostek samorządu 

terytorialnego szczebla gminy/miasta, uczestniczący w treningu systemu, prześlą na adres 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Łodzi oraz właściwych terytorialnie starostw powiatowych informację o przebiegu treningu. 

§ 7. Nadzór nad przebiegiem treningu, powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

WOJEWODA ŁÓDZKI 

 

Tobiasz Bocheński    

 

  

  

  


