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Burmistrza Miasta Jpdrzejowa

z dnia 25 maja 20ll r.

w sprawie przygotowania i przeprowaüeniagry obronnej.

Na podstawie $ 5 pkt 4 Rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia l3 stycznia 2004 r. w

sprawie szkolenia obronnego (Dz.u.22004 r. Nr 16, poz. 150 zpóLn. zm.), $ 3 pkt.4

Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia25 czervvca2\\2 r. w sprawie szczególowego dziaNania

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej wojewódáwa, powiatów i gmin(Dz.U. Nr

96, poz.850 ), w celu przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osi4gniEcia

wysokich efektów szkoleniowy ch, zarzqdza sig co nastgpuj e :

$ 1. Zgodnie z Programem szkolenia obronnego Miasta i Gminy Jpdrzejów lata2011-2013

oraz Planem szkolenia obronnego Miasta i Gminy Jgdrzejów na 2011 r. w mieScie zostanie

przeprowadzona gminna gra obronna nt. ,,Praktyczne rozwinipcie akcji kurierskiej na poziomie

miasta i gminy Jqdrzejów"

$ 2. Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjqé:

1. Doskonalenie procesu uruchamiania akcji kurierskiej oraz natychmiastowego stawiennictwa

okreÉlonych osób funkcyjnych w miejscu pracy.

2. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejgtno5ci i nawyków üialania

zespolowego, w ramach okreSlonych zespolów funkcjonalnych, naÍzeczskutecznego

kierowania podleglymi zespolami i komórkam i organizacyjnymi.

3. Doskonalenie organizacji wspótdzialaniai obiegu informacji, umiejptnosci kierowania
posiadanymi silami i $rodkami na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej UrzEdu
Miejskiego.

4. Utrwalenie umiejEtnoSci podejmowania i przekazywania decyzji i zadahBurmistrza Miasta
podczas dzialan.

5. Przygotowanie kadry kierowniczej i zespolów funkcjonalnych Urzqdu Miejskiego do
tealizacji zadan obronnych i obrony cywilnej oraz podejmowania decyzjii kierowania
podleglymi jednostkam i organizacyjnymi.



$ 3. Grq obronn4przeprowadzió,w dniu 30 czerwcabr. w godzinach od 800 do 1600w

siedzibie Urzgdu Miejskiego uI.11 Listopada 33 (sala narad).

$ 4. Do udzialu w grze obronnej powolujg:

1. Sekretarza Gminy.

2. Osoby wy.typowane do udzialu wAkcji Kurierskiej.

3. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w JEdrzejowie.

4. Pracownicy ds. ZarzqdzarúaKryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

$ 5. Kierownikiem gry obronnej bEdzie Burmistrz Miasta Jgdrzejowa.

$ 6. Opracowanie gry obronnej powierzam inspektorom ds. obronnych - wedlug moich

w1-tycznych,stanowi4cychzalqcznikdozarzqdzenia.

$ 7. DokumentacjE gry obronnej przedstawió:

- Burmistrzowi do zatwierdzeniado 10 czerwca br.

- do akceptacji Dyrektorowi Wydzialu Bezpieczenstwa i ZarzEdzania Kryzysowego w

Kielcach w terminie do 15 czerwca br.

$ 8. Inspektorów do spraw obronnych czyniE odpowiedzialnym za :

1. Powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzeniu gry;

2. Przeprowadzenie instruktazu z uczestnikami ówiczenia;

3. Przygotowanie miejsca prowadzenia gry;

4. Opracowanie i przedstawienie sprawozdan ia z przeprowadzonej gry z uwzglEdnieniem

wniosków przeslanychprzez kierowników wspólpracuj4cych jednostek orgarúzacyjnych.

$ 9. uczestnicy gry - do czasu rozpoczpcia gry,kuzdy wedlug kompetencyjnej

odpowiedzialnoSci :

l. uaktualni4 posiadanq dokumentacjp obronnq przypisanq danemu szczeblowi

organizacy jnemu.

2. Przygotuj4podlegle i wspólpracuj4ce jednostki organizacyjne pod wzglgdem teoretycznymi

praktycznym do udzialu w grze.

3. Zapev,ni4udzial w ówiczeniu sil i Srodków przewidzianych w odpowiednich planach oraz

miejsca pracy dla zespolów ówicz4cych.



miejsca pracy dla zespolów ówicz4cych.

$ 10. Inspektorów ds. obronnych zobowi4Tujg do:

1. W terminie do 07 lipca br. opracowania i przedstawienia mi do akceptacji

sprawozdaniaz gry obronnej, w którym winno sig uwzglgdnió:

- ocenp dzialania podleglych i wspóldzialaj4cych jednostek organizacyjnych oraz zespolów

funkcj onaln y ch zaanguhowanych w realizacji poszczególnych zadah,

- oceng i stopieri zrealizowaniazadan, bEd4cych problematykq gry obronnej,

- zestawienie iloSci sil i Srodków uZytych w ramach Swiadczeá osobistvch

irzeczowych,

- zestawienie iloSci sil i Srodków podmiotów zaanguhowanych w reagowanie kryzysowe z

podzialem narodzaje i realizowane zadania,

- przedstawienie kalkulacji faktycznie poniesionych kosztów udziatu w grze obronnej.

- inne, w zalelnoíci odpotrzeb.

2.. Przeslania opracowanego sprawo zdariado Woj ewody Swietokrzyskiego w terminie do

14 lipca br.

3. Przygotowania zaproszenia dlaprzedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jgdrzejowie

oraz Wojskowej Komendy Uzupelnieú w Busku Zdroju do udzialu w grze obronnej.

$ ll. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zalagznik:

1. wytyczne Burmistrza Miasta Jgdrzejowa do opracowania w obronnej.
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ZalqcznrkNr 1 do Zarzqdzenia Nr I 331201 1
Burmistrza Miasta JEdrzejowa z ü25.05.2011 r.
w sprawie przygotowania gry obronnej.

W Y T Y C Z N E

do opracowania gry obronnej prowadzonej w dniu 30 czerwiec 2011 r.

Zgodnie z Planem szkolenia obronnego Miasta i Gminy Jqdrzejów na 2011 r. w dniu 30

czeÍwca br. zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. ,,Praktyczne rozv'.tinigcie akcji

kurierskiej na poziomie miasta i gminy Jgdrzejów"

W celu przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej polecam:

I. Autorowi ówiczenia - Inspektorom ds. Z*z4dzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i

Spraw Obronnych :

l. Do 06 czerwca br. przygotowaó iprzedstawió plan przeprowadzenia gry obronnej nt.

,,Praktyczne rozwinigcie akcji kurierskiej na poziomie miasta i gminy Jgdrzejów"

2. W grze obronnej umownie przyjqé:

- paústwo wlasne -,,NIEBIESCY",

- strona przeciwna -,,CZERWONI".

3.W grze obronnej pfzyjqó sytuacjp o zaostrzaniu sig sytuacji w stosunkach ze stron4przeciwn4

na tle roszczen terytorialnych oraz nierównomiernego rozwoju gospodarczego, którego

konsekwencj4 jest wprowadzenie w paústwie wlasnym stanu gotowoSci obronnej czasu

kryzysu.

4. Przewidzieó prowadzenie gry obronnej wjednym etapie i w dwóch fazach.

W I fazie - czEáóteoretyczna - przerobió zagadnieniazwiryane z osi4ganiem odpowiedniego

stopnia gotowoSci obronnej,

w II f-azie - aktywnej - lepizodzie praktycznyml zagadnieniazwiqzane z prowadzeniem akcji

kurierskiej

5. W grze uj4ó nastgpuj4ce zagadnienia szkoleniowe :

a/ wprowadzenie stanu gotowoSci obronnej czasu kryzysu i uruchomienie akcji kurierskiej;

b/ organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej .



6.

7.

W trakcie gry obronnej przewidzieó godzinn4 informacj g o wy2szych stanach gotowoSci

obronnej paústwa i zasadach rcalizacji zadan w nich ujEtych.

Opracowaó dokumenty :

al plan przeprowadzenia gry obronnej,

bl zaNoíenie do gminnej gry obronnej,

cl map€ ll 25 0001 z naniesionymi elementami gminnego systemu kierowania oraz

zdarzenianti na obszarze gminy, które wynikaj4z zatoAenia okreÉlonej sytuacji polityczno -

militamej,

dl planprzygotowania gry obronnej,

el zadaria sil i Srodków do dzialaú obronnvch.

f/ plan podawania wiadomoSci,

gl plan omówienia gry

h/ inne, dodatkowe dokumenty w zaleinoíci od potrzeb.

Przygotowaó projekt omówienia gry i koszty jej przeprowadzenia

Sekretarzowi Gminv :

l. Zapewnié miejsca dla zespolów ówicz4cych,

2. Wlposazyó éwrczqcychw niezbgdne przybory i materialy do pracy,

3. Zapewnié, Srodek transportu dla kierownictwa gry.

III. Innym uczestnikom gry obronnej :

Zapewnié frekwencjg osób wyznaczonych do udzialu w grze obronnej.

Przygotowaó podlegle i wspólpracuj4ce jednostki organizacyjne pod wzglgdem

teoretycznym i praktycznym do udzialu w grze.

rv. GotowoSé do g.y obronnej osi4gn4é do 29.06.2011 r.

Miasta Jgdrzejowa
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