
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego 

w ramach wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego „WISŁA 17”

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 b 
i § 11 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), zarządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 
nr 350/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu 
stałych dyżurów w województwie, zarządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 
nr 73/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania wojewódzkiego 
kompleksowego ćwiczenia obronnego pk „WISŁA 17” i zarządzenia Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego nr 296/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „WISŁA 17”, zarządza 
się co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie w dniu 23.10.2017 r. na terenie Gminy Czernikowo 
w ramach szkolenia obronnego pk. „WISŁA 17”, ćwiczenia w zakresie uruchomienia Akcji 
Kurierskiej.

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:

1. Szkolenie doskonalące obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Czernikowie;
2. Praktyczne sprawdzenie wykonywania zadań przez pracowników biorących 

udział w Akcji Kurierskiej;
3. Sprawdzenie systemu obiegu informacji w relacji gmina/starostwo/wojewoda, 

współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Toruniu oraz Komendą 
Miejską Policji w Toruniu.

§ 3. W ćwiczeniu udział wezmą:

1. Wójt Gminy Czernikowo;
2. Obsada Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Czernikowie;
3. Obsada Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy w Czernikowie;
4. Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i wyznaczeni 

pracownicy Urzędu gminy w Czernikowie.

§ 4. Ćwiczenie należy przeprowadzić metodą praktycznego rozwinięcia struktur:
Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej Urzędu gminy w Czernikowie.

§ 5. Ćwiczeniem będzie kierował Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego UG Czernikowo.

§ 6. Zobowiązuję Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych do zapewnienia
przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony



informacji niejawnych.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzani Sekretarzowi Gminy 

Czernikowo.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia i


