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Znak sprawy:
WB-I.647.21.2021

                                                              KIEROWNICY

Komórek organizacyjnych realizujących
zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego
w starostwach powiatowych i miastach na
prawach powiatu, województwa małopolskiego

   /wszyscy/

Dotyczy: ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21

Informuję, że zgodnie z programem ćwiczeń Sił Zbrojnych RP w dniach 17-21 maja br. 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie 

RENEGADE/SAREX-21. Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia 

przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie 

RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W czwartek 20.05.2021r w godz. 8:00-11:00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa 

Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego 

statku. Działania, w związku z powyższym, powinny być podejmowane zgodnie z procedurą 

SPO-13 dotyczącą ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu 

uderzeniami z powietrza, zawartą w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego (część B) 

przyjętym przez Radę Ministrów 22 sierpnia 2019 r, w dniu tym należy prowadzić nasłuch 

w wojewódzkiej sieci ostrzegania. 

Na podstawie §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), proszę o umieszczenie w środkach 

masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, 

z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o przeprowadzanym ćwiczeniu systemu 

ostrzegania i alarmowania.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA 
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
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Proponowana treść informacji:

„ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX – informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 r. 
odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem 
systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 
20 maja 2021 r. w godz. od 8.00 do 11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych 
(sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza”.

Podstawa prawna.
Zgodnie 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), komunikat o przeprowadzanym 
ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania z wykorzystaniem systemu alarmowania wojsk 
i ludności cywilnej, należy umieścić w środkach masowego przekazu, z 24 – godzinnym 
wyprzedzeniem. 

Sprawę z ramienia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie prowadzi inspektor wojewódzki Pan Krzysztof Gruś, dane 

kontaktowe: tel. 12 392 10 76; e-mail: kgru2@malopolska.uw.gov.pl.

W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy.

Dyrektor Wydziału

Andrzej Pasek
                                                                                                                                                                                                                                        
/podpis elektroniczny/

Załącznik:
Procedura realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- standardowe procedury 

operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej.

Otrzymują:
1. Adresaci – za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – e PUAP.
2. A/a.
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