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ZARZĄDZENIE NR 59/2021 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 06 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we 

współdziałaniu z powiatowymi służbami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 

powiatu oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony (Dz. U. 2004 poz. 152), § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2015 

poz. 1829, Planu szkolenia obronnego w województwie pomorskim na 2021 rok oraz Planu 

szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na 2021 rok 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W dniach 24 – 25 listopada 2021 roku na terenie powiatu nowodworskiego przeprowadzone 

będzie w ramach szkolenia obronnego ćwiczenie obronne pod kryptonimem „SZKARPAWA 

– 2021” na temat „ Zgrywanie współdziałania Stanowisk Kierowania Starosty, 

Burmistrzów/Wójtów podczas wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa – 

sprawdzenie procedur działania w czasie rozwinięcia AKAP na terenie powiatu 

nowodworskiego”. 

§ 2 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się: 

 sprawdzenie w praktycznym działaniu rozwiązań przyjętych w planach operacyjnego 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu; 

 doskonalenie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania 

obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do realizacji tych zadań; 

 sprawdzenie stanu gotowości sytemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych  

w ramach AKAP we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień  

w Malborku; 

 utrwalenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów jednostek organizacyjnych 

oraz organów powiatu, gmin oraz powiatowych służb, straży do przekazywania zadań 

związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 

 kształtowanie w praktycznym działaniu zdolności obsad stanowisk kierowania do 

realizacji zadań w zakresie planowania, koordynowania i realizacji działań w sytuacji 

podwyższania gotowości obronnej państwa. 

§ 3 

W ćwiczeniu wezmą udział: 

1. Organy szczebla gminy wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami 

organizacyjnymi: 
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a) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, 

b) Burmistrz Krynicy Morskiej, 

c) Wójt Gminy Stegna, 

d) Wójt Gminy Sztutowo, 

e) Wójt Gminy Ostaszewo. 

2. Kierownicy powiatowych służb i straży: 

a) Komendant Powiatowy Policji. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego: 

a) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 

b) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, 

c) Dyrektor Zespołu Szkół, 

d) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

e) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

f) Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

g) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie. 

4. Obsady stanowisk kierowania oraz dyżurni stałego dyżuru Starosty Nowodworskiego oraz 

gmin powiatu nowodworskiego. 

5. Kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia akcji 

kurierskiej w starostwie powiatowym. 

6. W ramach współdziałania (kierownictwa ćwiczenia): Wojskowy Komendant Uzupełnień 

w Malborku i wyznaczeni podlegli mu żołnierze i pracownicy. 

§ 4 

1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście. 

2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę Nowodworskiego. 

3. Powołuję Zespół Autorski ćwiczenia w składzie: 

a) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – kierownik zespołu, 

b) Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 

c) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

4. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Staroście 

Nowodworskiemu: 

a) Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 8 listopada 2021 roku, 

b) Plan przeprowadzenia ćwiczenia do dnia 15 listopada 2021 roku. 

5. W celu przygotowania ćwiczenia Zespół Autorski opracuje niżej wymienioną 

dokumentację: 

a) Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, 

b) Plan przeprowadzenia ćwiczenia, 

c) Założenia do ćwiczenia, 

d) Plan podawania wiadomości, inne dokumenty sprawozdawczo informacyjne. 

6. Podstawą opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi koncepcja uzgodniona  

z Wojewodą Pomorskim. 
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7. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego 

prześle do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

§ 5 

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych  

z częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach 

i planach w oparciu o ustalenia Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Nowodworskiego 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz 

przyjętych w koncepcji założeniach, zachowując przepisy o ochronie informacji niejawnych. 

§ 6 

Realizacja epizodów praktycznych (ćwiczenie symulacyjne) będzie przebiegała przede 

wszystkim na terenie siedzib lub innych miejsc zajmowanych przez uczestników ćwiczenia. 

§ 7 

Ćwiczenia odbędą się bezkosztowo. 

§ 8 

Sekretarzowi Powiatu Nowodworskiego przydzielam na czas ćwiczenia funkcję Rzecznika 

Prasowego i zobowiązuję do obsługi medialnej wydarzeń związanych z ćwiczeniami. 

§ 9 

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez 

uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

§ 10 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi Zespołu ds. bezpieczeństwa  

i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 11 

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

ćwiczenia. 

 

 

STAROSTA 

- 

Jacek Gross 


