
ZARZĄDZENIE NR 49/2019
STAROSTY POLKOWICKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie powiatu polkowickiego 
pk.:"Październik 2019"

Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 2019r. poz. 1541),  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1829), § 3  pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
2002r. . w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województwa i powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), w celu przygotowania i przeprowadzenia 
ćwiczenia obronnego oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Programem szkolenia Obronnego województwa dolnośląskiego na lata 2019-2024,                       
" Wytycznymi  Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na 2019 r.„ oraz Planem szkolenia obronnego 
Powiatu Polkowickiego na 2019 r., w dniach 29-30 października 2019 r. na terenie powiatu polkowickiego 
przeprowadzić ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Październik 2019" na temat ” Współdziałanie organów 
samorządowych powiatu i gmin, służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych przy realizacji zadań 
obronnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Kierownikowi Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Polkowicach,

2) Komendantowi Powiatowemu Policji w Polkowicach,

3) Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,

4) Burmistrzowi Polkowic,

5) Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów,

6) Burmistrzowi Przemkowa,

7) Wójtowi Gminy Gaworzyce,

8) Wójtowi Gminy Grębocice,

9) Wójtowi Gminy Radwanice.

§ 3. Celem ćwiczenia jest:

1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego powiatu,

2) sprawdzenie przyjętych procedur wynikających z planów dotyczących uruchamiana stałych dyżurów,

3) doskonalenie umiejętności składów osobowych stałych dyżurów, zabezpieczenia logistycznego, prowadzenia 
dokumentacji, rozkodowania sygnałów, przesyłania komunikatów i zadań wynikających z kart realizacji zadań 
operacyjnych,

4) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników, bezpośrednio wykonujących zadania 
obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych, wynikających            
z planów obronnych,

5) doskonalenie przyjętych procedur jednostek samorządowych oraz właścicieli obiektów zabytkowych 
dotyczących oznakowania zabytków oraz ich zabezpieczenia w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa         
w sytuacjach kryzysowych w i w czasie wojny,

6) doskonalenie procedur organizacji stanowisk kierowania oraz ich przygotowania do przeniesienia na 
zapasowe miejsce pracy,
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7) sprawdzenie przygotowania sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań ratowniczych w procesach 
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności,

8) praktyczne sprawdzenie przyjętych rozwiązań w przypadku ewakuacji ludności z zagrożonych obiektów,

9) sprawdzenie funkcjonowania posiadanych systemów łączności.

§ 4. 1. Ćwiczeniem kieruje Starosta Polkowicki.

2. Na zastępcę kierownika ćwiczeń wyznaczam Wicestarostę Polkowickiego.

3. Powołuję zespół autorski ćwiczenia, którego skład i zadania określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję kierownika zespołu autorskiego do:

1) przedstawienia do zatwierdzenia kierownikowi ćwiczenia koncepcji i planu ćwiczenia do dnia 26 .08. 2019 r.

2) Przesłania do uzgodnienia koncepcji, planu i rozliczenia kosztów ćwiczenia wraz z wymaganą dokumentacją
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
do dnia 29 sierpnia 2019 r.

§ 6. Zobowiązuję członków zespołu autorskiego do:

1) Sporządzania szczegółowej dokumentacji realizowanych przez siebie epizodów ćwiczenia ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych.

2) Przekazania sporządzonej dokumentacji określonej w pkt. 1 kierownikowi zespołu do dnia 15.09.2019 r.

3) Sporządzenia sprawozdania z przebiegu ćwiczenia i przekazanie go kierownikowi zespołu do 10.11.2019 r.

§ 7. Ćwiczenia należy przeprowadzić metodą zajęć teoretycznych i praktycznych z częściowym udziałem stanu 
osobowego struktur organizacyjnych w oparciu o posiadane dokumenty planistyczne uczestników ćwiczenia.

§ 8. Koszty ćwiczenia ponoszą ćwiczący w oparciu o środki własne oraz przyznane na ten cel przez Wojewodę 
Dolnośląskiego dotacje celowe.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Zarządzania 
Kryzysowego I spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia i rozliczenia 
ćwiczenia.

 

Starosta Polkowicki

Kamil Ciupak

Id: E1266ECF-D29B-43C7-8DCD-EC636879761F. Podpisany Strona 2 z 2



Załącznik do zarządzenia Nr 49/2019

Starosty Polkowickiego

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zespół Autorski
Zadania zespołu autorskiego ćwiczenia "Październik 2019"

1) Artur Ciupa - kierownik

2) Emilia Stranc - zastępca

3) Grzegorz Kardyś - przedstawiciel Urzędu Gminy w Polkowicach - członek

4) Waldemar Falarczyk - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie - członek

5) Małgorzata Kołtuń - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Przemkowie - członek

6) Renata Dziurman - przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaworzycach - członek

7) Daniel Czajkowski - przedstawiciel Urzędu Gminy w Grębocicach - członek

8) Martyna Szylko - przedstawiciel Urzędu Gminy w Radwanicach - członek

9) mł. insp. Waldemar Cichocki - Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach - członek

10) st. bryg. Sylwester Jadczak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach - członek

11) Magdalena Mikołajewska - Rzecznik Prasowy  Starostwa Powiatowego w Polkowicach - członek

Zadania zespołu autorskiego ćwiczenia "Październik 2019"

1) Opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego,

2) Opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z dokumentami pomocniczymi,

3) Przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień dotyczących sposobu i miejsca przeprowadzenia ćwiczenia,

4) Przygotowanie i zabezpieczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego,

5) Przygotowanie i kierowanie poszczególnymi epizodami ćwiczenia obronnego,

6) Sporządzenie sprawozdania z ćwiczenia obronnego,

7) Rozliczenie finansowe kosztów ćwiczenia obronnego

 

Starosta Polkowicki

Kamil Ciupak
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