
ZARZĄDZENIE NR 32/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych z elementami obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie 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.) § 2 oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 listopada 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), Wytycznych Wojewody 
Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. do organizacji szkolenia obronnego w województwie małopolskim 
w 2017 r., Planu Działania Powiatu Nowosądeckiego w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej 
(Ochrony Ludności), Zarządzania - Reagowania Kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Spraw 
Obronnych w 2017 roku oraz na podstawie Planu Szkolenia Obronnego Powiatu Nowosądeckiego na rok 
2017 zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 26 września 2017 roku przeprowadzenie ćwiczenia obronnego z elementami obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. "Kurier - 2017" na temat: "Doskonalenie kierowania realizacją zadań 
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego w czasie 
występowania zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych oraz wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej 
państwa".

§ 2. Do udziału w ćwiczeniach powołuje pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, jednostki 
samorządowe Powiatu Nowosądeckiego, służby, inspekcje i straże oraz jednostki organizacyjne, które zostały 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ćwiczenie odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku w godzinach od 08:00 do 16:00 według scenariusza 
określonego w "Planie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego pk. "Kurier - 2017", stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Ćwiczenie będzie miało na celu: ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej 
państwa, funkcjonowanie w nich struktur urzędu określonych w dokumentach planowania obronnego, a także 
doskonalenie działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i likwidację wtórnych skutków zagrożeń na 
terenie Powiatu Nowosądeckiego, ich współpraca i współdziałanie ze strukturami systemu zarządzania 
kryzysowego Powiatu Nowosądeckiego i jednostek samorządowych w przypadku zaistnienia rożnej skali 
nakładających się wzajemnie na siebie zagrożeń. Jako cele szkoleniowe należy przyjąć:

- rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności w kwestii problemów dotyczących obszaru zagrożeń 
pokojowych i wojennych,

- ugruntowanie wiedzy  na temat systemu obronnego oraz istoty wyższych stanów gotowości obronnej państwa 
jak również funkcjonowania w nich struktur Powiatu Nowosądeckiego określonych w dokumentach planowania 
obronnego,

- doskonalenie, zgranie obiegu i wymiany informacji pomiędzy Stałym Dyżurem Starosty Nowosądeckiego 
a stałymi dyżurami Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz służb, inspekcji i straży,

- sprawdzenie umiejętności obsady osobowych Stałych Dyżurów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, SP 
ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju i jednostek samorządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego,

- sprawdzenie umiejętności obsad osobowych wchodzących w skład Akcji Kurierskiej podczas jej uruchamiania 
i rozwinięcia w jednostkach samorządowych Powiatu Nowosądeckiego,

- doskonalenie umiejętności rozwijania Głównego Stanowiska Kierowania Wójtów, Burmistrzów Powiatu 
Nowosądeckiego,

- doskonalenie działania służb, inspekcji i straży funkcjonujących w systemie obronnym i zarządzania 
kryzysowego Powiatu Nowosądeckiego jako jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców 
Powiatu,

- sprawdzenie realności przyjętych rozwiązań planistycznych dotyczących systemu obronnego, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu Nowosądeckiego,
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- doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym
w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych,

- doskonalenie umiejętności rozwinięcia Formacji Pierwszej Pomocy Medycznej - Drużyny Przyjęć
i Segregacji podczas zabezpieczenia Zastępczego Miejsca Szpitalnego,

- doskonalenie umiejętności rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych w jednostkach samorządowych Powiatu 
Nowosądeckiego oraz w SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju,

- doskonalenie działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia różnych 
nadzwyczajnych zagrożeń,

- doskonalenie umiejętności w zakresie likwidacji zagrożenia chemicznego i pożarowego przez służby
i siły ratownicze we współdziałaniu z innymi podmiotami,

- doskonalenie umiejętności podczas prowadzenia działań pościgowo - blokadowych,

- doskonalenie umiejętności podczas prowadzenia działań zmierzających do eliminacji grup dywersyjnych.

§ 5. Wykonując funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - ćwiczeniem kierował będę osobiście przy 
współudziale:

- Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

- Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,

- Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

§ 6. 1. W celu właściwego przygotowania ćwiczenia i opracowania dokumentacji powołuje zespół autorski 
w składzie:

- Kierownik Zespołu: Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- Członkowie: Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Zespół autorski opracuje i przedłoży do zatwierdzenia zbiorczą dokumentację do ćwiczenia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, w terminie do dnia  31 sierpnia 2017 r.

3. Szczegółowe zadania dla poszczególnych członków Zespołu określi Kierownik Zespołu, którego 
zobowiązuję do przekazania dokumentacji do ćwiczenia wszystkim zainteresowanym uczestnikom oraz 
zorganizowania narad i odpraw poprzedzających organizację ćwiczenia.

4. Podmioty uczestniczące w ćwiczeniu praktycznym przygotowują podległe siły i środki do działań oraz 
opracują własną dokumentację ćwiczenia wg ich merytorycznej odpowiedzialności, uwzględniając przyjęte 
założenia - tło ćwiczenia, termin i czas z pełnym zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa.

5. W okresie przygotowawczym należy przeprowadzić naradę planistyczną oraz niezbędny rekonesans terenu 
i miejsc wyznaczonych do przeprowadzenia praktycznych epizodów ćwiczenia.

§ 7. Osoby funkcyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia zobowiązuję do:

- udziału w naradach szkoleniowych organizowanych w okresie przygotowawczym do ćwiczeń,

- przestrzegania w okresie przygotowawczym oraz w czasie przebiegu ćwiczenia zasad ochrony informacji 
niejawnych zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 8. Za organizację bezpieczeństwa w czasie ćwiczenia odpowiedzialnym czynię Komendanta Miejskiego 
Policji w Nowym Sączu, natomiast za ochronę informacji niejawnych Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

§ 9. Za zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia czynię odpowiedzialnym Kierownika Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

§ 10. Uczestnikom ćwiczenia należy zapewnić gorący posiłek.

§ 11. Uczestników ćwiczenia należy objąć ubezpieczeniem grupowym.
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§ 12. Termin osiągnięcia pełnej gotowości do ćwiczenia ustala się na dzień 25 września 2017 r.  na     godz. 
15:00.

§ 13. Nadzór nad realizacją i wykonaniem treści niniejszego Zarządzenia sprawował będę osobiście.

§ 14. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Komendantowi 
Miejskiemu Policji w Nowym Sączu.

§ 15. Traci moc Zarządzenie 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.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki - Szef 
Obrony Cywilnej Powiatu

Marek Pławiak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2017

Szef Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wykaz jednostek samorządowych, organizacyjnych, służb, inspekcji i straży Powiatu Nowosądeckiego 
wyznaczonych do udziału w ćwiczeniu pk. "Kurier - 2017"

1) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu,

2) Jednostki Samorządowe Powiatu Nowosądeckiego,

3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

4) Podmioty - jednostki wchodzące w skład KSRG (zgodnie z decyzja Komendanta Miejskiego PSP),

5) Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

6) SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,

7) SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju,

8) Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,

9) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu,

10) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Sączu,

11) Powiatowy Zarząd Dróg w Nowy Sączu,

12) Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

13) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,

14) Rzecznik Prasowy Starosty Nowosądeckiego,

15) Obsada Stałego Dyżuru Starosty Nowosądeckiego,

16) Obsada osobowa Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego,

17) Obsady Stałych Dyżurów Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego oraz SP ZOZ Szpital im. dr

J. Dietla w Krynicy - Zdroju,

18) Składy osobowe Akcji Kurierskiej jednostek samorządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego,

19) Składy osobowe Głównych Stanowisk Kierowania Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego,

20) Skład osobowy Drużyny Przyjęć i Segregacji,

21) Składy osobowe Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
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