
ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO 
z dnia 22 LISTOPADA 2019 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we 
współdziałaniu jednostkami organizacyjnymi podległymi Wójtowi Gminy Czernikowo 
pk. „CZERNIKOWO 2019”.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) § 3, § 6 ust 1 pkt 7 i 11 § 10 
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829), Wytycznych Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r, do działalności w zakresie szkolenia obronnego na 
terenie województwa kujawsko- pomorskiego w 2019 roku, Planu szkolenia obronnego 
Wójta Gminy Czernikowo na 2019 r oraz Programu Szkolenia Obronnego Gminy Obrowo 
na lata 2019-2021 zarządza się co następuje:

§ 1. W dniach 18 — 19.12.2019 na terenie Gminy Czernikowo przeprowadzone zostanie 
gminne ćwiczenie obronne na temat: „Sprawdzenie gotowości działania osób wchodzących 
w skład Stałego Dyżuru i jego wybranych elementów oraz Akcji Kurierskiej w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa”, zwane dalej „Ćwiczeniem”.

§ 2. Istotą Ćwiczenia jest:

Kontynuacja cyklu szkoleń przygotowujących/utrwalających znajomość realizacji zadań 
obronnych przez pracowników Urzędu Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy 
przewidywanych do wykonania zadań w sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić na 
terenie gminy. Głównymi problemami rozpatrywanymi w ćwiczeniu są sprawdzenie 
przygotowania zespołów Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej do realizacji zadań w sytuacji 
zagrożenia. Oczekiwane efekty szkoleniowe- właściwe realizowanie zadań w ramach Stałego 
Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej a także praktyczne obsługiwanie radiotelefonu przez członków 
Stałego Dyżuru.

§ 3. Ćwiczenie należy prowadzić metodą praktyczną w oparciu o ustalenia planu
operacyjnego funkcjonowania Gminy Czernikowo w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

§ 4. W ćwiczeniu udział wezmą pracownicy Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Czernikowo:
1. Wójt Gminy Czernikowo,
2. Sekretarz Gminy,
3. Podinspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego ,
4. Inspektor ds. Inwestycji Gminnych,
5. Kierownik Referatu Inwestycyjno- Promocyjnego Gminy,
6. Pracownicy UG i jednostek organizacyjnych wyznaczeni do obsady Stałego dyżuru,



7. Informatyk z UG Czernikowo,
8. Obsada służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czernikowo.

§ 5. Na koordynatora działań w gminnym ćwiczeniu obronnym pk. „Czernikowo 
2019” wyznaczam podinspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w 
Urzędzie Gminy Czernikowo.

§ 6. Ustalenia porządkowe w zakresie:
1. Ochrony informacji niejawnych:
Ochronę informacji niejawnych podczas przygotowania i prowadzenia ćwiczenia 
realizować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r, o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ). Ogólny nadzór nad przestrzeganiem 
zasad ochrony informacji w czasie ćwiczenia sprawować będzie pełnomocnik ds. ochrony 
informacji;
2. Organizacji szkoleń:
Zaplanować i przeprowadzić szkolenie przygotowujące do ćwiczeń.
3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
Do czasu rozpoczęcia ćwiczenia przeprowadzić szkolenie instruktażowe z obsadami 
stanowisk kierowania - z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Kontaktów z mediami;
Zasady współpracy z mediami realizować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie.

A :§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Czernikowo.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do dnia zakończenia 
i podsumowania ćwiczenia.

Zgodnie z „Planem Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

2019 rok” oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Czernikowo na 2019 rok” w 

dniach 18 -  19 grudnia 2019 r zostanie przeprowadzone ćwiczenie gminne pod 

kryptonimem „ Czernikowo 2019”.

Instrukcja Organizacji i Prowadzenie Zajęć praktycznych ze Szkolenia Obronnego 

zatwierdzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r zawiera wykaz 

dokumentów, które należy wykonać w ramach opracowywania ćwiczenia. Jednym 

z zasadniczych dokumentów wymaganych w celu przygotowania ćwiczenia jest 

Zarządzenie Wójta w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

Wydanie niniejszego zarządzenia jest zrealizowaniem postanowień zawartych w/w 

instrukcji.

Uzasadnienie


