
ZARZĄDZENIE NR 30/2018
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego 
i obrony cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami 

i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu rawskiego

Na podstawie art. 2 i art. 17, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), § 5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr 16 poz. 152), § 6, ust. 1, pkt 7, 11, 13, 15, § 
10, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), § 3, pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850), zgodnie z  Programem 
szkolenia obronnego województwa łódzkiego na lata 2013-2018, Planem szkolenia obronnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na 2018 rok oraz Rocznym planem działania 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w zakresie obrony cywilnej na 2018 rok zarządza się 
co następuje:

§ 1. W dniu 20 września 2018 roku na terenie powiatu rawskiego przeprowadzone zostaną 
powiatowo-gminne ćwiczenia obronne pod kryptonimem „RAWA 2018" na temat: „Osiąganie 
wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów 
operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie powiatu rawskiego”.

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:

1) Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Rawskiego.

2) Określenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących 
zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych 
oraz zadań związanych z funkcjonowaniem w systemie stałych dyżurów.

3) Sprawdzenie stanu gotowości Powiatu Rawskiego do mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych 
w ramach akcji kurierskiej, we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

4) Doskonalenie systemu łączności oraz obiegu informacji w relacji stałego dyżuru: Wojewody 
Łódzkiego, Starosty Rawskiego, gmin Powiatu oraz służby dyżurnej Wojskowej Komendy 
Uzupełnień.

5) Doskonalenie umiejętności obsad osobowych stanowisk kierowania i stałych dyżurów 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, urzędach gmin z terenu powiatu oraz 
podmiotach biorących udział w ćwiczeniu, w ramach wykonywania zadań związanych 
z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

6) Doskonalenie umiejętności systemu ratowniczego Powiatu Rawskiego w zakresie osiągania 
wyższych stanów gotowości obronnej oraz ochrony ludności i prowadzenia działań ratowniczych.

7) Doskonalenie umiejętności w zakresie:

a) postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego,

b) informowania ludności o zagrożeniach.

§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział:

1. Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu.
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2. Komendanci i kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

4) Dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Rawskiego oraz organów gmin z terenu powiatu.

5) Kurierzy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy łącznicy Akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego.

6) Członkowie Powiatowego raz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni 
pracownicy Starostwa oraz urzędów miast i gmin realizujący zadania obronne.

7) Jednostki PSP, KPP, Ratownictwa Medycznego, OSP.

8) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach - w ramach współdziałania.

§ 4. 1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.

2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę.

3. Powołuje się Zespół Autorski ćwiczenia w składzie:

1) Krzysztof Gawot - Kierownik Zespołu,

2) Sławomir Stefaniak - Kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego,

3) Edyta Trębacz - Kierownik Zespołu Prasowego.

4. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Staroście, Koncepcję 
Przygotowania i Przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Obronnego do dnia 20 sierpnia 2018 roku 
oraz Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do 31 sierpnia 2018 roku.

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

1) Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2) Plan przeprowadzenia ćwiczenia;

3) Inne dokumenty robocze.

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

7. Podstawę opracowania Planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi uzgodniona Koncepcja 
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 5. 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 wynosi 7.000,00 złotych (słownie: siedem 
tysięcy złotych), w tym:

1) ćwiczenia obronne - 4.000,00 zł;

2) ćwiczenia obrony cywilnej - 3.000,00 zł.

§ 7. Zobowiązuję Skarbnika Powiatu do rozliczenia środków finansowych uzyskanych 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 8. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu, w oparciu o uzgodnienia z Kierownikiem Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego, do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych, transportowych 
i wyżywienia niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 9. Zobowiązuję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania 
przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
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§ 10. Wykonanie zarządzenia powieżam 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 Kierownikowi Oddziału Zarządzania 
Kryzysowego.

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

wz. Starosty
Wicestarosta

Jacek Otulak
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