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ZARZĄDZENIE NR 112/2022 

Starosty Kieleckiego 

z dnia 8 lipca 2022 r. 

 
w sprawie przygotowania ćwiczenia obronnego w 2022 roku pk. Zamek 22. 

 
 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 528), § 10 ust. 1, pkt 6 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. 2021 poz. 2259) oraz Załącznika Nr 1 do Wytycznych do realizacji 
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 
województwie świętokrzyskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12/2022 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań 
obronnych  
w województwie świętokrzyskim w 2022 r., w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia 
obronnego oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza, co 
następuje: 

§1 

Zgodnie z „Programem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Kielcach na lata 2021 – 
2023”, pkt 4 poz. 2 (Znak: OR-VI.5560.24.2021) zostanie przeprowadzone powiatowe ćwiczenie 
obronne pod kryptonimem Zamek 22, temat: „Kierowanie osiąganiem gotowości obronnej 
czasu kryzysu w powiecie, w warunkach zagrożenia terrorystycznego i militarnego". 

§2 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu obronnym przyjąć: 
1. Cel Główny: zgranie wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych 

szczeblach administracji samorządowej. 
2. Cele Szczegółowe:  

a) sprawdzenie w ćwiczeniu procesu uruchamiania stałego dyżuru oraz 
natychmiastowego stawiennictwa określonych osób funkcyjnych w miejscu pracy, 

b) doskonalenie znajomości zasad i procedur stosowanych w czasie podnoszenia 
gotowości obronnej oraz umiejętności podejmowania i przekazywania decyzji 
Starosty, 

c) zgrywanie obsady stanowiska kierowania Starostwa Powiatowego oraz gminnych 
do realizacji zadań obronnych oraz podejmowania decyzji i kierowania podległymi 
jednostkami organizacyjnymi, 

d) kształtowanie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków 
działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz 
skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi, 

e) skoordynowanie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji 
samorządowej różnych szczebli w realizacji zadań obronnych, 

f) doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych administracji 
samorządowej z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 



Ćwiczenie pk. Zamek 22 

Ćwiczenie pk. Zamek 22 
Strona 2 z 11 

Polskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz podmiotami leczniczymi. 

§3 

Ćwiczenie obronne doskonalące zostanie przeprowadzone w jednym etapie i dwóch fazach  
w terminie: 26.10.2022 r. w godzinach od 07.00 do 15.00. 
Skład ćwiczących: 

1. Pierwszoplanowy ćwiczący: 
a) Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
b) Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, 
c) Urząd Gminy i Miasta Chęciny, 
d) Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, 
e) Urząd Miasta i Gminy Morawica, 
f) Urząd Gminy Górno, 
g) Urząd Gminy Mniów, 
h) Urząd Gminy Nowiny, 
i) Urząd Gminy Zagnańsk. 

2. Drugoplanowi ćwiczący: 
a) Komenda Miejska Policji w Kielcach, 
b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
c) 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, 
d) Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. 

3. Przebieg ćwiczenia: 
a) Faza I - sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów podsystemu 

obronnego powiatu, organizacja pracy nad wypracowaniem decyzji Starosty, 
b) Faza II – zajęcia praktyczne wydzielonych służb i środków w sytuacji zagrożenia 

terrorystycznego i militarnego: 
- Starostwo Powiatowe w Kielcach – praktyczna realizacja zadań związanych  

z koordynacją działań na terenie powiatu; 
- Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn – praktyczna realizacja zadań związanych  

ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /zniszczenie, zanieczyszczenie ujęcia 
wody pitnej/; 

- Urząd Gminy i Miasta Chęciny – praktyczna realizacja zadań związanych  
ze zniszczeniem dóbr kultury; 

- Urząd Miasta i Gminy Chmielnik – praktyczna realizacja zadań związanych  
z przygotowaniem placówki medycznej do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

- Urząd Miasta i Gminy Morawica – praktyczna realizacja zadań związanych  
ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /stacja elektroenergetyczna/; 

- Urząd Gminy Górno – praktyczna realizacja zadań związanych ze zniszczeniem 
infrastruktury krytycznej /zanieczyszczenie urządzenia hydrotechnicznego/; 

- Urząd Gminy Mniów – praktyczna realizacja zadań związanych z likwidacją 
skutków pożaru wielkopowierzchniowego lasu; 

- Urząd Gminy Nowiny – praktyczna realizacja zadań związanych z planowanym 
masowym atakiem terrorystycznym podczas imprezy sportowej o znaczeniu 
krajowym; 

- Urząd Gminy Zagnańsk – praktyczna realizacja zadań związanych  
ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /zniszczenie, zanieczyszczenie ujęcia 
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wody pitnej/. 

§4 

W powiatowym ćwiczeniu obronnym udział wezmą: 
1. dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego, 
2. kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, 
3. obsady personalne stałego dyżuru Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Miasta  

i Gminy Bodzentyn, Chmielnik, Morawica, Gminy i Miasta Chęciny oraz Gmin Górno, 
Mniów, Nowiny i Zagnańsk, 

4. obsady powiatowego oraz gminnych stanowisk kierowania (ćwiczących urzędów 
powiatu kieleckiego), 

5. szefowie Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Bodzentyn, Chmielnik, Morawica, Gminy  
i Miasta Chęciny oraz Gmin Górno, Mniów, Nowiny i Zagnańsk, 

6. przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, 
7. przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
8. przedstawiciel 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
9. przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego. 

§5 

Na kierownika ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę. 

§6 

1. Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego czynię odpowiedzialnym za: 
a) nadzór nad przygotowaniem i realizacją ćwiczenia według moich wytycznych, 
b) koordynację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją ćwiczenia, 

opracowanie dokumentacji ćwiczenia obronnego, 
c) przeprowadzenie ćwiczenia zgodnie z planem „Plan przeprowadzenia ćwiczenia 

obronnego”, 
d) powiadomienie uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu prowadzenia 

ćwiczenia, 
e) przeprowadzenie instruktażu oraz szkoleń z uczestnikami ćwiczenia, 
f) przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia, 
g) opracowanie w terminie do dnia 3 listopada 2022 r. sprawozdania z ćwiczenia 

obronnego, uwzględniającego: 
- ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz 

zespołów funkcjonalnych  zaangażowanych  w realizację poszczególnych zadań; 
- ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia; 
- zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie 

kryzysowe z podziałem na rodzaje i realizowane zadania; 
- kalkulację faktycznie poniesionych kosztów przeprowadzonego ćwiczenia 

obronnego, 
h) przedstawienia mi do akceptacji w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. sprawozdania  

z ćwiczenia obronnego, 
i) przesłania sprawozdania, o którym mowa w pkt. 2, ppkt. f do Wojewody 



Ćwiczenie pk. Zamek 22 

Ćwiczenie pk. Zamek 22 
Strona 4 z 11 

Świętokrzyskiego w terminie do 9 listopada 2022 r . 
2. Skarbnika Starostwa Powiatowego czynię odpowiedzialnym za rozliczenie środków 

finansowych uzyskanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
przeznaczonych na realizację zadań obronnych w 2022 r. 

3. Kierownika Zespołu informacji i promocji czynię odpowiedzialnym za współpracę  
z mediami w trakcie przygotowania ćwiczenia oraz jego realizacji.  

4. Kierownika Referatu Infrastruktury czynię odpowiedzialnym za zabezpieczenie potrzeb 
materiałowych, lokalowych, transportowych (ewentualnego wyżywienia – według 
potrzeb) niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia. 

5. Kierownika Zespołu wsparcia informatycznego czynię odpowiedzialnym za: 
a) zabezpieczenie potrzeb teleinformatycznych niezbędnych do sprawnego 

przeprowadzenia ćwiczenia, 
b) zestawienie wideokonferencji z uczestnikami ćwiczenia, celem wstępnego 

omówienia ćwiczenia w dniu 26 października 2022r. (w godzinach od 14.00 do 
15.00), 

c) przeprowadzenie testu sprawdzającego łączność z uczestnikami wideokonferencji  
w dniu 20 października 2022r. (w godzinach od 14.00 do 15.00).  

6. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych czynię odpowiedzialnym za 
opracowanie i wydanie w terminie do dnia 16 września 2022 r. „Wytycznych w sprawie 
ochrony informacji niejawnych” oraz nadzorowanie przestrzegania ochrony informacji 
niejawnych w trakcie przygotowania i realizacji ćwiczenia. 

§7 

Celem opracowania dokumentacji do ćwiczenia obronnego powołuję zespół autorski  
w składzie: 

1. szef zespołu autorskiego - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, 
2. członek zespołu autorskiego - Starszy inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego, 
3. członek zespołu autorskiego - Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego, 
4. członek zespołu autorskiego - Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego. 

§8 

Zasadnicze terminy realizacji ćwiczenia obronnego: 
1. zatwierdzenie i wydanie do dnia 08.07.2022 r: 

a) zarządzenia Starosty Kieleckiego w sprawie przygotowania ćwiczenia obronnego  
w 2022 roku pk. Zamek 22, 

b) „Wytycznych do opracowania powiatowego ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22 
prowadzonego w dniu 26 października 2022 roku”, 

2. zatwierdzenie i wydanie do dnia 30.09.2022 r: 
a) zarządzenia Starosty Kieleckiego w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 

w 2022 roku pk. Zamek 22, 
3. wstępna konferencja planistyczna - 22 czerwca 2022 r. - zrealizowano, 
4. uzgodnienie zaangażowania sił i środków w ćwiczenie (urzędy miast i gmin, Policja, 

PSP, 10 ŚBOT, ŚCRMiTS i inni uczestnicy ćwiczenia) do dnia 7 lipca 2022 r. - 
zrealizowano, 

5. opracowanie i zatwierdzenie „Planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego” do dnia 
31 sierpnia 2022 r., 
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6. główna konferencja planistyczna - 16 września 2022 r., 
7. końcowa konferencja planistyczna - 7 października 2022 r., 
8. przesłanie dokumentacji do uzgodnienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie 

do dnia 23 września 2022 r., 
9. szkolenie kierownictwa ćwiczenia oraz obsad ćwiczących stanowisk kierowania  

- 19 października 2022 r. (ćwiczące urzędy realizują w własnym zakresie), 
10. realizacja ćwiczenia w dniu 26.10.2022 r. (w godzinach od 07.00 do 15.00), 
11. omówienie wstępne ćwiczenia w dniu 26 października 2022 r. (w godzinach od 14.00 

do 15.00), 
12. omówienie końcowe ćwiczenia w dniu 2 listopada 2022 r. (w godzinach od 13.00 do 

15.00), 
13. opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia obronnego  

do dnia 3 listopada 2022 r., 
14. przesłanie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia obronnego do Wojewody 

Świętokrzyskiego do dnia 9 listopada 2022 roku. 

§ 9 

Uczestnicy ćwiczenia - do czasu jego rozpoczęcia, każdy według kompetencyjnej 
odpowiedzialności: 

1. uaktualnią posiadaną dokumentację obronną przypisaną danemu szczeblowi 
organizacyjnemu, 

2. przygotują podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym  
i praktycznym do udziału w ćwiczeniu, 

3. zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach 
oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących. 

§ 10 

Wytyczne koordynacyjne: 
1. wstępna konferencja planistyczna dotycząca przebiegu ćwiczenia zostanie 

przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w terminie 22 czerwca 
2022 r. - zrealizowano, 

2. główna konferencja planistyczna dotycząca przebiegu ćwiczenia zostanie 
przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w terminie 16 września 
2022 r., 

3. końcowa konferencja planistyczna dotycząca przebiegu ćwiczenia zostanie 
przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w terminie  
7 października 2022 r., 

4. omówienie wstępne ćwiczenia dotyczące przebiegu ćwiczenia zostanie 
przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 26 października 
2022 r.  
(w godzinach od 14.00 do 15.00) w formie wideokonferencji, 

5. omówienie końcowe dotyczące przebiegu ćwiczenia zostanie przeprowadzone  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 2 listopada 2022 r. (w godzinach 
od 13.00 do 15.00), 

6. w omówieniu ćwiczenia uczestniczy kierownicza kadra urzędu oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniu obronnym. 
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§ 11 

W celu przygotowania ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22 wprowadza się : 
1. „Wytyczne do opracowania powiatowego ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22 

prowadzonego w dniu 26 października 2022 roku”  - Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia; 

2. oś czasowa przygotowania ćwiczenia obronnego powiatu kieleckiego pk. 
Zamek 22 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia; 

3. wzór logo ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22 - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

STAROSTA 

 

Mirosław GĘBSKI 
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WYTYCZNE 

 do opracowania powiatowego ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22 prowadzonego  

w dniu 26 października 2022 roku. 

 
 
Zgodnie z „Programem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Kielcach na lata 2021 - 

2023”, pkt 4 poz. 2 (Znak: OR-VI.5560.24.2021) w dniu 26 października 2022 roku zostanie 

przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem ZAMEK 22, temat: 

„Kierowanie osiąganiem gotowości obronnej czasu kryzysu w powiecie, w przypadku 

zagrożenia terrorystycznego i militarnego” z udziałem urzędów: Miasta i Gminy Bodzentyn, 

Gminy i Miasta Chęciny, Miasta i Gminy Chmielnik, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Górno, 

Gminy Mniów, Gminy Nowiny oraz Gminy Zagnańsk. 

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego polecam: 

I. Kierownikowi ćwiczenia sprawować nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem 
ćwiczenia. 

II. Szefowi Zespołu Autorskiego: 
1. do 16 września 2022 roku przygotować dokumenty powiatowego ćwiczenia 

obronnego, 
2. do 23 września 2022 roku przesłać pełną dokumentację celem uzgodnienia  

ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach (uzgodnić z Dyrektorem 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach), 

3. w powiatowym ćwiczeniu obronnym przyjąć oznaczenia stron zgodnie z „Jednolitym 
tłem do ćwiczeń obronnych /wypis/” przesłanym pismem Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, znak: BiZK.III.657.11.2022 z dnia 21.04.2022 roku 
dotyczącego materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń 
obronnych: 

a) państwa sojuszu niebieskich; 
b) państwo własne – WISLANDIA; 
c) federacja państw czerwonych; 
d) strona przeciwna – FROLAND; 
e) państwa niezrzeszone, 

4. w ćwiczeniu obronnym przyjąć sytuację o zaostrzeniu się sytuacji pomiędzy 
FROLANDEM a WISLANDIĄ na tle politycznym, militarnym i gospodarczym, której 
konsekwencją jest wprowadzenie w WISLANDII stanu gotowości obronnej czasu 
kryzysu, 

5. ćwiczenie obronne należy przeprowadzić w jednym etapie i dwóch fazach: 
Faza I –  uruchomienie i sprawdzenie działania stanowisk kierowania  

w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz w ćwiczących Urzędach na 
terenie powiatu. Sprawdzenie przyjmowania, ewidencjonowania  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Nr 112/2022 Starosty Kieleckiego 

 z dnia 8 lipca 2022 r. 
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i przekazywania sygnałów oraz informacji. Przeprowadzenie odprawy 
informacyjnej, doskonalenie oceny sytuacji na terenie kraju, 
województwa oraz powiatu. Przygotowanie wniosków z oceny sytuacji. 
Wypracowanie danych do decyzji Starosty. Przeprowadzenie odprawy 
decyzyjnej i ogłoszenie zamiaru działania Starosty. 

Faza II –  zajęcia praktyczne wydzielonych służb w prowadzeniu działań w sytuacji 
zagrożenia terrorystycznego i militarnego:  
- Starostwo Powiatowe w Kielcach – praktyczna realizacja zadań 

związanych z koordynacja działań na terenie powiatu, 
- Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn – praktyczna realizacja zadań 

związanych ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /zniszczenie, 
zanieczyszczenie ujęcia wody pitnej/, 

- Urząd Gminy i Miasta Chęciny – praktyczna realizacja zadań 
związanych  
ze zniszczeniem dóbr kultury, 

- Urząd Miasta i Gminy Chmielnik – praktyczna realizacja zadań 
związanych z przygotowaniem placówki medycznej do realizacji zadań 
na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

- Urząd Miasta i Gminy Morawica – praktyczna realizacja zadań 
związanych ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /stacja 
elektroenergetyczna/, 

- Urząd Gminy Górno – praktyczna realizacja zadań związanych  
ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /zanieczyszczenie urządzenia 
hydrotechnicznego/, 

- Urząd Gminy Mniów – praktyczna realizacja zadań związanych  
z likwidacją skutków pożaru wielkopowierzchniowego lasu, 

- Urząd Gminy Nowiny – praktyczna realizacja zadań związanych  
z planowanym masowym atakiem terrorystycznym podczas imprezy 
sportowej o znaczeniu krajowym, 

- Urząd Gminy Zagnańsk – praktyczna realizacja zadań związanych  
ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej /zniszczenie, zanieczyszczenie 
ujęcia wody pitnej/. 

Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na zgrywanie i współdziałanie 
poszczególnych służb podczas realizacji zadań w przedstawionych powyżej 
sytuacjach, czyli: prowadzenie działań rozpoznawczych, ratowniczych oraz 
ewakuacyjnych. 

6. w ćwiczeniu obronnym należy przyjąć następujące zagadnienia szkoleniowe: 
a) uruchomienie stanowisk kierowania w Starostwie Powiatowym w Kielcach  

i urzędach biorących udział w ćwiczeniu obronnym powiatu kieleckiego; 
b) wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu; 
c) przygotowanie i złożenie meldunków przez burmistrzów, wójtów, kierowników 

podległych komórek i jednostek organizacyjnych o realizowanych zadaniach 
związanych z osiąganiem gotowości obronnej czasu kryzysu; 

d) przygotowanie danych do decyzji Starosty; 
e) przeprowadzenie odprawy decyzyjnej; 
f) uruchomienie akcji ratowniczej,  
g) organizacja i koordynacja prowadzonych działań ratowniczych; 
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h) omówienie ćwiczenia, 
7. opracować dokumenty: 

a) zarządzenie w sprawie przygotowania ćwiczenia obronnego; 
b) wytyczne do opracowania ćwiczenia; 
c) koncepcję przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego; 
d) założenie do powiatowego ćwiczenia obronnego; 
e) plan przygotowania ćwiczenia; 
f) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; 
g) plan odprawy informacyjnej; 
h) plan odprawy decyzyjnej; 
i) zestawienie sił i środków do epizodycznych działań praktycznych w ćwiczeniu 

obronnym; 
j) zamiar Starosty do realizacji zadań; 
k) szkic (mapa) powiatu; 
l) wzory dokumentów: wniosku, meldunku z oceny sytuacji i inne dodatkowe 

dokumenty w zależności od potrzeb, 
8. Przygotować projekt omówienia ćwiczenia i kalkulację kosztów jej przeprowadzenia. 

III. Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Burmistrzom, Wójtom, 
Kierownikom podległych komórek i jednostek organizacyjnych: 

1. zapewnić miejsce dla zespołów ćwiczących oraz dla oficerów łącznikowych 
ćwiczących służb, 

2. wyposażyć ćwiczących w niezbędną dokumentację i materiały planistyczne, 
3. zapewnić zabezpieczenie materiałowe i logistyczne ćwiczenia. 

IV. Innym uczestnikom ćwiczenia obronnego: 
1. zapewnić frekwencję osób wyznaczonych do udziału w ćwiczeniu obronnym, 
2. przygotować podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym  

i praktycznym do udziału w ćwiczeniu, 
3. uzgodnić z poszczególnymi uczestnikami ćwiczenia rodzaj i zakres opracowanej przez 

nich dokumentacji oraz zakres udziału sił i środków uczestniczących  
w działaniach praktycznych. 

V. Wytyczne koordynujące: 
1. w trakcie ćwiczenia obronnego zaplanować informację o wprowadzeniu wyższych 

stanach gotowości obronnej państwa i zasadach realizacji zadań w nich ujętych, 
2. nadzór nad wykonaniem wytycznych do ćwiczenia powierzam Kierownikowi Biura 

Zarządzania Kryzysowego, 
3. gotowość do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego osiągnąć do dnia 20 

października 2022 roku. 
VI. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA 

 

Mirosław GĘBSKI 
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