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ZARZĄDZENIE NR  56/2021 
Starosty Stalowowolskiego 
z dnia 24 września 2021 r. 

  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego  
nt. „Doskonalenie realizacji procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych, 
osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających  
z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu”. 
 

Na podstawie art. 2, art. 17 ust. 7 i art. 139 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony (Dz. U. z 2021 r. Nr 372), art. 4 ust 1 pkt 20 ustawy o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. 2020, poz. 920), § 10 ust 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 8 paz dziernika  
2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015, poz. 1829); zarządzenia nr 145/2020 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2020 r. sprawie szkolenia obronnego, Wytycznych Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2021 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie wojewo dztwa 
podkarpackiego w 2021 r., Planu szkolenia obronnego powiatu stalowowolskiego w 2021 r. oraz 
Programu szkolenia obronnego Starosty Stalowowolskiego na lata 2021-2023 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Przeprowadzic  w dniu 28 paz dziernika 2021 r. powiatowe c wiczenie obronne. 
Dane ogólne: 

1) Temat ćwiczenia: „Doskonalenie realizacji procedur kierowania wybranymi obszarami 
przygotowań obronnych, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 
przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu”. 

2) Kryptonim ćwiczenia: „JESIEŃ 2021”. 
3) Termin ćwiczenia: 28 października 2021 r. 

4) Forma i rodzaj ćwiczenia: Powiatowe ćwiczenie obronne – polegające na pogłębieniu 
umiejętnos ci c wiczących 

5) Cele szkoleniowe ćwiczenia – uczyc , doskonalic , zgrywac , sprawdzac , badac . 

6) Cel ćwiczenia – doskonalenie w organizowaniu i kierowaniu w ro z nych sytuacjach 
planistycznych, zgrywanie oso b funkcyjnych i poszczego lnych zespoło w, wypracowywanie 
koncepcji niezbędnych do podjęcia decyzji przez Starostę Stalowowolskiego wynikających  
z planu operacyjnego powiatu. 

7) Istota ćwiczenia – kaz dy c wiczący usprawnia i doskonali swą pracę zgodnie z przyjętymi 
procedurami, przy czym kaz dy pełni swoją funkcję zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.  

8) Miejsce ćwiczenia: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 

9) Przebieg ćwiczenia – c wiczenie będzie prowadził osobis cie Starosta Stalowowolski. 
10) Uczestnicy ćwiczenia: 

 Starosta Stalowowolski 

 Stały Dyz ur Starosty Stalowowolskiego 

 Zespo ł Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli 

 Radni Powiatu Stalowowolskiego 

 Sekretarz Powiatu 
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§ 2. 

Osoby funkcyjne ćwiczenia: 
1) C wiczeniem będzie kierował Starosta Stalowowolski. 
2) Na zastępcę Kierownika C wiczenia postanawiam wyznaczyc  Wicestarostę. 
3) Na Szefa Sztabu C wiczenia postanawiam wyznaczyc  Jakuba Andresa – pracownika, kto ry  

w Starostwie Powiatowym  w Stalowej Woli zajmuje się sprawami obronnymi i obrony cywilnej. 
4) Na Rzecznika Prasowego C wiczenia postanawiam wyznaczyc  Sekretarza Powiatu. 

 

§ 3. 

Powołuję jeden dwuosobowy Zespo ł Kontroli i Oceny C wiczenia w składzie: 

1) Katarzyna Myszka 
2) Magdalena Sołtys-Kurek  

§ 4. 

1) S rodki finansowe ujęte w planie wydatko w WBiZK Podkarpackiego Urzędu Wojewo dzkiego 
zostały zabezpieczone do dyspozycji Starosty Stalowowolskiego i pokryte z dotacji celowej 
Wojewody Podkarpackiego. 

2) Skarbnika Powiatu zobowiązuję do rozliczenia s rodko w finansowych dotacji celowej Wojewody 
Podkarpackiego w terminie do 5 dni po zakon czeniu c wiczenia. 

§ 5. 

Proces przygotowania c wiczenia realizuje Szef Sztabu C wiczenia, kto ry koordynuje przygotowanie 
c wiczenia i odpowiada za wartos c  merytoryczną opracowywanych dokumento w. Dokumentację 
planistyczno – organizacyjną c wiczenia Przewodniczący Zespołu Autorskiego przedłoz y do uzgodnienia 
Dyrektorowi Wydziału Bezpieczen stwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu 
Wojewo dzkiego na co najmniej 30 dni przed ustaloną datą c wiczenia. 

§ 6. 

1) Wszystkich uczestniko w c wiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepiso w o ochronie 
informacji niejawnych oraz zasad bezpieczen stwa i higieny pracy. 

2) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania 
przez uczestniko w c wiczenia przepiso w w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

3) Dokumenty wytworzone na potrzeby c wiczenia nalez y opatrywac  nagło wkiem „JESIEN  2021”. 
4) Gotowos c  do c wiczenia wyznaczam na dzien  28 paz dziernika 2021 r., na godz. 8.30. 

 

§ 7. 

Sprawozdanie kon cowe Przewodniczący Zespołu Autorskiego C wiczenia w terminie do 15 dni 
po zakon czeniu c wiczenia przes le do Dyrektora Wydziału Bezpieczen stwa i Zarządzania Kryzysowego 
Podkarpackiego Urzędu Wojewo dzkiego w Rzeszowie. 

§ 8. 

Nadzo r nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w z ycie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania 
oraz przeprowadzenia c wiczenia „JESIEN  2021”. 
 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


