
ZARZĄDZENIE NR 45/2020
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego - kryptonim „WRZESIEŃ 
2020”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. 
), oraz § 10 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829 t.j.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2020 rok w gminie Bojanów zostanie przeprowadzone 
ćwiczenie obronne o kryptonimie „Wrzesień 2020” na temat: „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw 
wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa na 
administrowanym terenie. 

§ 2. Ćwiczenie obronne przeprowadzić w dwóch etapach: 

1) Etap I – część teoretyczna – omówienie szkolenia (konferencja szkoleniowa) - sala nard UG 

2) Etap II - część praktyczna – ewakuacja pracowników UG, przeniesienie GSK w zapasowe miejsce pracy 

§ 3. Jako cele szkoleniowe w gminnym ćwiczeniu obronnym przyjmuje się: 

1) sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów systemu obronnego gminy do zapoczątkowania 
realizacji zadań w czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu. 

2) kierowanie gminą i podległymi jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji zadań w czasie osiągania 
gotowości obronnej czasu kryzysu. 

3) przygotowanie jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań operacyjnych 

4) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Gminy do realizacji zadań związanych 
z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa. 

5) doskonalenie obsady stałego dyżuru i stanowiska kierowania, w realizacji zadań związanych z procesem 
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej czasu kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 
przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji. 

6) zgrywanie działań podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych w realizacji zadań ochronno-
ratowniczych na terenie gminy. 

§ 4. Spodziewany efekt szkoleniowy to poszerzenie wiedzy i zdobycie większego doświadczenia operacyjnego, 
a także pewności w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 

§ 5. Do udziału w gminnym ćwiczeniu obronnym powołuję grupę szkoleniową: 

 W-1 (z-cę wójta, sekretarz gminy), 

 P-3 (inspektor ds. obronnych)

 SD (obsadę Stałego Dyżuru Wójta Gminy)

 SK (obsadę Stanowiska Kierowania Wójta), 

 P-4 (kierowników jednostek organizacyjnych)

§ 6. W celu przygotowania i właściwego kierowania ćwiczeniem wyznaczam: 

1. Kierownika ćwiczenia – ćwiczeniem będę kierował osobiście, 

2. Szefa sztabu ćwiczenia – Z-cę wójta, 

3. Zespół autorski ćwiczenia w składzie: 

- Sekretarz gminy, 

- Inspektor ds. obronnych, 
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§ 7. 1. Dokumentację ćwiczenia obronnego stanowi: 

1. Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego, 

2. Ramowy plan przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego. 

§ 8. Sekretarza gminy oraz inspektora ds. obronnych czynię odpowiedzialnym za: 

 przygotowanie i zatwierdzenie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia”, 

 opracowanie i zatwierdzenie planu przeprowadzenia ćwiczenia, 

 uzgodnienie planu i koncepcji ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 

 powiadomienia uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu przeprowadzenia ćwiczenia, w tym 
przygotowanie i przeprowadzenie głównej konferencji planistycznej, 

 dokonania przeglądu i skompletowania dokumentacji ćwiczebnej, 

 przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia, 

 przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia obronnego, 

 zabezpieczenie materiałowe i logistyczne, 

 opracowanie i przedstawienie sprawozdania z prowadzonego ćwiczenia obronnego, z uwzględnieniem 
wniosków uczestników ćwiczenia. 

§ 9. Zobowiązuję wszystkich uczestników ćwiczenia do przestrzegania przepisów BHP i ochrony informacji 
niejawnych. 

§ 10. Termin i gotowość do ćwiczenia ustalam na dzień 28 września 2020 roku na godzinę 7.30. 

§ 11. Sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia należy opracować i przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w terminie 15 dni od jego 
zakończenia. 

§ 12. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i prowadzenia 
ćwiczenia obronnego. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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