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ZARZĄDZENIE Nr 231 /2017 

Szefa Obrony Cywilnej 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 27 Listopada 2017 roku 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 

2013 r. poz. 1166 z późn. zm.), § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 

października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić w dniu 1 grudnia 2017 roku ćwiczenie obrony cywilnej w formie aplikacyjnej oraz 

praktycznej na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć 

wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin, planów obrony cywilnej i planów 

ochrony zabytków w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny" pod kryptonimem 

„TRAILER 2012". 

§2 

Ćwiczący wytypowani pracowmcy Urzędu Miejskiego w Opocznie, Pracownicy Muzeum 

Regionalnego w Opocznie, Formacja Obrony Cywilnej , Ochotnicza Straż Pożarna w Opocznie, Straż 

Miejska, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Komenda Powiatowa PSP w Opocznie 

§3 
Jako cele szkoleniowe ćwiczenia przyjmuje się: 

Istotą ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie realizacji wybranych elementów zadań operacyjnych 

w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz działań obrony cywilnej. Ćwiczenie należy 

prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z udziałem stanu osobowego ćwiczących 

struktur organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego 

funkcjonowania jednostki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny, planach obrony cywilnej oraz przyjętych w koncepcji założeniach. 



§4 

1. Na Kierownika ćwiczenia wyznaczam Sekretarza Miasta - Tomasza Łuczkowskiego , na Zastępcę 

Kierownika ćwiczenia wyznaczam Roberta Wiktorowicza podinspektora w Zespole do Spraw 

Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

2. Kierownik ćwiczenia odpowiedzialny jest za sprawne i terminowe przeprowadzenie i rozliczenie 

ćwiczenia, w tym przygotowanie sprawozdania. 

3. Zastępca Kierownika, podległy Kierownikowi ćwiczenia, odpowiedzialny jest za: 

).> opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia; 

).> zorganizowanie i przeprowadzenie rekonesansu miejsca zdarzenia kryzysowego; 

).> przeprowadzenie szkolenia związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji 

).> przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników szkolenia obronnego; 

).> zebranie uwag i wniosków po zakończeniu ćwiczenia dotyczących jego przygotowania 

i przebiegu w celu wykorzystania przy opracowywaniu kolejnych ćwiczeń; 

).> opracowanie i przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi sprawozdania z przebiegu ćwiczeń. 

§5 

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

ćwiczenia. 


