
Zarządzenie Nr  24/2017 

Wójta Gminy Somianka 

z dnia 19.06.2017 r. 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie gry decyzyjnej 

z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

 

          Na podstawie § 10ust. 1 pkt. 7 lit. a rozporządzenia rady Ministrów z dnia               

8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829), działu II pkt. 

7 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie 

organizacji ćwiczeń obrony cywilnej oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 1166 z późn. zm.) 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zgodnie z planem szkolenia obronnego Gminy Somianka na 2017r.  

i harmonogramem szkolenia z zakresu obrony cywilnej na 2017 r. w dniach 21-22 

czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzone ćwiczenie w formie gry decyzyjnej na temat: 

„Realizacja zadań obronnych, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w sytuacji 

zagrożenia mieszkańców powiatu wyszkowskiego”. 

 

§ 2 

Jako cele szkoleniowe gry decyzyjnej przyjmuje się: 

1) podnoszenie efektywności planowania i organizowania działań przez 

pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych Gminy 

Somianka; 

2) praktyczne sprawdzenie gotowości do działania wybranych jednostek 

organizacyjnych w sytuacji zagrożenia mieszkańców administrowanego terenu; 

3) utrwalenie znajomości zasad i procedur dotyczących wykonywania zadań 

obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych; 

4) sprawdzenie systemów łączności i obiegu informacji; 

 

§ 3 

W grze decyzyjnej będą brali udział: 

1) kierownicy wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Somianka; 

2) pracownicy realizujący zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i 

zrządzania kryzysowego szczebla gminnego i powiatowego 

3) wyznaczeni pracownicy gminnych straży oraz podległych i nadzorowanych 

jednostek; 

4) komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych: 

a) Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA)  



5) W ramach współdziałania – wyznaczeni pracownicy Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Wyszkowie. 

 

§ 4 

Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej powierza się Inspektorowi ds. 

obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków. 

 

§ 5 

1. Grę decyzyjna należy przeprowadzić metodą aplikacyjną z częściowym udziałem 

stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych. 

2. Przesłanie założeń do gry decyzyjnej zgodnie z „Harmonogram podawania 

wiadomości” 

3. Miejsce gry decyzyjnej: 

a) 21 czerwca 2017 r. – Urząd Gminy w Somiance 

b) 22 czerwca 2017 r. – miejsce wskazane przez Starostę Powiatu 

Wyszkowskiego. 

 

§ 6 

Koszty organizacji gry decyzyjnej pokrywa się ze środków własnych Gminy Somianka. 

 

§ 7 

Uczestników gry decyzyjnej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

§ 8 

Termin osiągnięcia gotowości do działania w grze decyzyjnej ustala się na 21 czerwca 

2017 r. o godz. 8:00. 

 

§ 9 

Całość opracowanej dokumentacji z przebiegu gry decyzyjnej przekazana zostanie do 

Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

§ 10 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych, obrony 

cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia 

podsumowania gry decyzyjnej. 

 

Wójt Gminy Somianka 

  /-/ Andrzej Żołyński 


