
ZARZĄDZENIE NR 25/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia elementów ćwiczenia obrony cywilnej w ramach Powiatowych 
ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pk. „Kurier-2017„

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 2002 r. 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) oraz Zarządzenia nr 24/2017 
Starosty Nowosądeckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego zarządzam co następuje:

§ 1. Zgodnie z Harmonogramem szkoleń organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 r. oraz 
"Planem Działania Powiatu Nowosądeckiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej /ochrony 
ludności/ zarządzania - reagowania kryzysowego, państwowego ratownictwa medycznego i spraw obronnych 
w 2017 r.", w dniu 28 września 2017 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie elementów obrony cywilnej na temat: 
"Doskonalenie umiejętności rozwijania Formacji Obrony Cywilnej, prowadzenie działań leczniczych oraz 
organizacji tymczasowych miejsc zakwaterowania w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny".

§ 2. W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim wysokich 
efektów szkoleniowych zarządzam:

1. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjąć:

1) doskonalenie umiejętności rozwijania Formacji Obrony Cywilnej w stanie gotowości obronnej państwa czasu 
wojny na terenie Powiatu Nowosądeckiego w celu realizacji zadań związanych z ochroną obiektów 
użyteczności publicznej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy związanego z awarią Zapory 
Wodnej.

2) doskonalenie umiejętność rozwinięcia Punktu Medycznego obsługiwanego przez Formację Pierwszej Pomocy 
Medycznej - Drużynę Przyjęć i Segregacji w celu wzmocnienia stałej obsady Zastępczego Miejsca Szpitalnego.

3) doskonalenie umiejętności organizacji tymczasowego miejsca zakwaterowania dla ewakuowanej ludności 
z rejonów prowadzenia działań militarnych.

2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję:

1) Drużynę Przyjęć i Segregacji - SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju,

2) Drużynę Ratownictwa Przeciwpowodziowego - Urząd Gminy Łososina Dolna.

3) Drużynę Porządkowo - Ochronną:

a) Urząd Gminy Łącko,

b) Urząd Miejski w Starym Sączu,

c) Urząd Gminy Podegrodzie,

d) Urząd Gminy Rytro,

e) Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój,

f) Urząd Gminy Łabowa,

g) Urząd Gminy Nawojowa.

4) Organizacja tymczasowego miejsca zakwaterowania - Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
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3. Do kierowania przebiegiem elementów ćwiczenia powołuję Pana Ryszarda Wąsowicza - Kierownika 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz koordynatora 
epizodu w zakresie obrony cywilnej Pana Michała Raka - Samodzielnego Referenta Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i powierzam wykonanie:

1) koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,

2) planu przeprowadzenia ćwiczenia,

3) założeń wyjściowych zawierających zadania dla ćwiczących,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia.

§ 3. Kierowników jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu zobowiązuje do:

1) wyznaczenia przedstawicieli grup operacyjnych do udziału w ćwiczeniu,

2) zapewnienia właściwego przygotowania osób wyznaczonych do udziału w ćwiczeniu,

§ 4. Dokumentację ćwiczenia należy opracować jako jawną.

§ 5. Szczegóły dotyczące organizacji elementów obrony cywilnej znajdują się w „Planie przygotowania 
i przeprowadzenia Powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
na terenie Powiatu Nowosądeckiego".

§ 6. Jednostki określone w niniejszym Zarządzeniu zobowiązuję do osiągnięcia gotowości na dzień
27 września 2017 r. 

§ 7. Jednostki określone w niniejszym Zarządzeniu zobowiązane są do opracowania sprawozdania
z przeprowadzonego ćwiczenia do dnia 19 października 2017 r. 

§ 8. Upoważniam kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu do koordynowania prac związanych z przygotowaniem ćwiczenia oraz dokonania niezbędnych 
uzgodnień z kierownikami podmiotów biorących w nich udział.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania
i przeprowadzenia ćwiczenia. 

STAROSTA NOWOSĄDECKI 
- Szef Obrony Cywilnej 

Powiatu

Marek Pławiak
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