
ZARZĄDZENIE NR 12/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony 
cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami 

samorządu terytorialnego z terenu powiatu rawskiego

Na podstawie art. 2, art 17 ust.7 i art.139 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461z pózn. zm.), 
§ 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad 
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz.152), § 3 ust.1 pkt 
1 lit. b, pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 lit. a, § 4 i § 5 pkt 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 
2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004r. Nr 16 , poz. 150 z pózn. zm.), art.3 pkt.4 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin( Dz.U. z 2002 r. Nr 
96,poz. 850 ) zgodnie z Program szkolenia obronnego województwa łódzkiego na lata 2013 - 2018, 
oraz Planem Szkolenia Obronnego powiatu rawskiego i Planem Działania Obrony Cywilnej na 
2014 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W dniach 19 i 20 sierpnia 2014 roku na terenie powiatu rawskiego przeprowadzone będzie 
w ramach szkolenia obronnego i obrony cywilnej ćwiczenie powiatowo-gminne pod kryptonimem 
„Rawa 2014” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 
przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny- kierowanie organizacją zadań 
obrony cywilnej”

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:

- sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego powiatu oraz w Systemie Stałych Dyżurów;

- sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących 
zadania obronne i zadania obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego do 
wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań w związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych 
Dyżurów;

- sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań 
w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań 
ratowniczych i ochrony ludności;

- sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów organów powiatu, gmin oraz 
powiatowych służb, inspekcji i straży do przekazywania zdań związanych z osiąganiem wyższych 
stanów gotowości obronnej państwa;

- sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur 
Wojewody, Stały Dyżur Starosty i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz uczestniczących 
w ćwiczeniach gmin;

- sprawdzenie przygotowania jednostek samorządu terytorialnego i służby zdrowia do realizacji 
zadań związanych z rozwinięciem zapasowych miejsc szpitalnych.

- sprawdzenie umiejętności współpracy i wypracowania decyzji przez Powiatowy i Gminne Zespoły 
Zarządzania Kryzysowego.

- sprawdzenie przygotowania jednostek obrony cywilnej gmin do prowadzenia akcji ratowniczej

§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział :
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1) kierownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu ,

2) komendanci i kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży,

3) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu ,

4) inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne, obrony cywilnej i reagowania 
kryzysowego na terenie powiatu,

6) dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Rawskiego oraz organów gmin z terenu powiatu,

8) członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni 
pracownicy starostwa oraz urzędów miast i gmin realizujący zadania obronne,

9) jednostki PSP, Policji, Ratownictwa Medycznego, OSP,

10) przedstawiciele NZOZ ,oraz inne podmioty szczegółowo wskazane w Koncepcji Przygotowania 
i Przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Obronnego i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu 
Rawskiego „Rawa 2014”

§ 4. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.

1. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę.

2. Powołuje się Zespół Autorski ćwiczenia w składzie:

1) Andrzej Sabaturski – Kierownik Zespołu

2) Jan Idzikowski - członek

3) Elżbieta Dobrowolska- członek

4) Jadwiga Rozpara - członek

3. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia  Koncepcję 
Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 18 lipca 2014 roku oraz Plan Przeprowadzenia 
Ćwiczenia do dnia 08 sierpnia 2014 roku.

4. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje niżej 
wymienioną dokumentację:

- koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

- plan przeprowadzenia ćwiczenia;

- założenia do ćwiczenia;

- inne dokumenty robocze.

5. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego 
uzgodni z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 5. 1. Podstawę opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi koncepcja uzgodniona 
z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego

2. Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym 
udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu 
o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przyjętych w koncepcji założeniach.

§ 6. Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia 6500,00 złotych (słownie sześć tysięcy 
pięćset złotych), w tym:

- ćwiczenia obronne – 3 500,00

- ćwiczenia obrony cywilnej – 3000,00 zł
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§ 7. Skarbnika Powiatu we współpracy z Kierownikiem Oddziału Zarządzania Kryzysowego 
zobowiązuję do rozliczenia środków finansowych uzyskanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi.

§ 8. Sekretarza Powiatu ,w oparciu o uzgodnienia z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej. 
zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych, transportowych i wyżywienia 
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 9. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania 
przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych

§ 10. Zarządzenie zostanie przekazane kierownikom jednostek samorządu terytorialnego na terenie 
powiatu, kierownikom i komendantom powiatowych służb inspekcji i straży oraz pozostałym 
jednostkom biorącym udział w ćwiczeniu celem realizacji zamierzonych zadań zgodnie z koncepcją 
i planem przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki 
Społecznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia 
i podsumowania ćwiczenia.

 

 Starosta

Józef Matysiak

Id: 02144A64-B7D7-4110-9EEA-F406E9C03C30. Przyjęty Strona 3




