
 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 

Starosty  Nowodworskiego 

z dnia 04 sierpnia 2014r. 

 

 

w sprawie przygotowania do udziału w ćwiczeniach wojewódzkich pod kryptonimem 

„POMORZE 2014” 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 191/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 roku 

oraz Planu szkolenia obronnego  w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim na 

rok 2014,  zarządzam co następuje: 

§ 1  

W Wojewódzkich ćwiczeniach obronnych pk. „ POMORZE – 2014” nt. „Funkcjonowanie 

administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa 

Województwa Pomorskiego”, które odbędą się w dniach 15-16 października 2014r.  wezmą 

udział Urzędy Miast i Gmin z terenu Powiatu Nowodworskiego oraz Starostwo Powiatowe.  

§ 2 

Istotą ćwiczenia (epizodu na terenie Powiatu Nowodworskiego) jest doskonalenie 

umiejętności osób funkcyjnych (zespołów ćwiczących) organów administracji samorządowej 

w zakresie przekazywania i  realizacji zadań operacyjnych w warunkach narastania sytuacji 

kryzysowej oraz współpraca z organem administracji rządowej (Pomorski Urząd 

Wojewódzki) i Wojskowym Komendantem Uzupełnień. 

§ 3 

System przepływu informacji oparty będzie o system Stałych Dyżurów. Sygnały 

przekazywane będą zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji Tabeli Realizacji Zadań 

Operacyjnych. 

§ 4 

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone metodą aplikacyjną i praktycznych epizodów z udziałem 

stanu osobowego struktur organizacyjnych ww. Urzędów, w oparciu o Plany operacyjne 

funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz 

Planów akcji kurierskiej. 

§ 5 

Uczestniczące jednostki zapewnią udział w ćwiczeniu niezbędnych sił i środków 

przewidzianych do realizacji postawionych zadań. 

 

 



 

§ 6 

Ustalenia porządkowe w zakresie: 

1. Ochrony informacji niejawnych: 

Ochronę informacji niejawnych podczas ćwiczenia realizować zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych  

(Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228). 

2. Organizacji szkoleń: 

Zaplanować dwie konferencje planistyczne, wstępną i główną, których uczestnikami 

będą przedstawiciele ćwiczących instytucji. 

Do dnia 30 września 2014r. instytucje  biorące udział w ćwiczeniu  przeprowadzą 

szkolenia składów osobowych  SD i AKAP.   

§ 7 

Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


