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ZARZĄDZENIE NR 69/11
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia gminnej gry obronnej 

      Na  podstawie  §  5 pkt  4 Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  13  stycznia  2004  r.  w sprawie 
szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz.150)oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony  cywilnej  województwa,  powiatów  i gmin  (Dz.U.  z 2002  r.  nr  96,  poz.  850),  w celu 
przygotowania  i przeprowadzenia  gry  obronnej  oraz  zapewnienia  osiągnięcia  wysokich  efektów 
szkoleniowych zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zgodnie  z Programem  szkolenia  obronnego Gminy Gnojno  na  lata  2011  2013  oraz  Planem 
szkolenia  obronnego  Gminy  Gnojno  na  2011  r.,  na  terenie  gminy  zostanie  przeprowadzona  gra 
obronna nt. ,,Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Gminy w czasie podwyższania gotowości obronnej 
w warunkach działania sił terrorystycznych”. 

§ 2. Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjmuje się: 
1) Utrwalenie  znajomości  zasad  i procedur  stosowanych w czasie  podnoszenia  gotowości  obronnej 
oraz umiejętności podejmowania i przekazywania decyzji i zadań Wójta Gminy; 

2)  Sprawdzenie  procesu  uruchamiania  stałego  dyżuru  oraz  natychmiastowego  stawiennictwa 
określonych osób funkcyjnych w miejscu pracy; 

3) Doskonalenie współdziałania  i obiegu  informacji oraz kierowania posiadanymi siłami  i środkami 
na wszystkich szczeblach struktury administracyjnej Urzędu Gminy; 

4) Przygotowanie kadry kierowniczej  i zespołów funkcjonalnych Urzędu Gminy do realizacji zadań 
obronnych oraz podejmowania decyzji i kierowania podległymi jednostkami organizacyjnymi; 

5)  Wyrobienie  i utrwalenie  w uczestnikach  gry  umiejętności  i nawyków  działania  zespołowego, 
w ramach  określonych  zespołów  funkcjonalnych,  na  rzecz  skutecznego  kierowania  podległymi 
zespołami i komórkami organizacyjnymi. 

§ 3. Grę  obronną  przeprowadzę w dniu  29 września  br. w godzinach  od  8°°  do  16°° w siedzibie 
Urzędu Gminy w Gnojnie. 

§ 4. Do udziału w grze obronnej powołuję: 
1) Sekretarza Gminy, 

2) Dyrektora Gimnazjum w Gnojnie, 

3) Komendanta Gminnego OSP w Gnojnie, 

4)  Kierowników  komórek  organizacyjnych  urzędu  oraz  kierowników  podległych  jednostek 
organizacyjnych, 

5) Przedstawiciela Komisariatu Policji w Stopnicy (obsługującego teren gminy Gnojno), 

6) Przedstawicieli Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 

§ 5. Grę obronną będę kierowała osobiście. 
§ 6. Opracowanie  gry  obronnej  powierzam  Inspektorowi  ds.  obronnych  –  według  moich 

wytycznych, stanowiących załącznik do zarzadzenia. 
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§ 7. Dokumentację  gry  obronnej  należy  przedstawić  do  uzgodnienia  Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 roku. 

§ 8. Inspektora ds. obronnych czynię odpowiedzialnym za: 
1) Powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia gry; 

2) Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia; 

3) Przygotowanie miejsca prowadzenia gry; 

4) Zapewnienie środka transportu dla kierownictwa ćwiczenia; 

5) Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry z uwzględnieniem wniosków 
przesłanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 

§ 9. Uczestnicy gry – do czasu rozpoczęcia gry, każdy według kompetencyjnej odpowiedzialności: 
1) Uaktualnią posiadaną dokumentacje obronną przypisaną danemu szczeblowi organizacyjnemu; 

2)  Przygotują  podległe  jednostki  organizacyjne  pod  względem  teoretycznym  i praktycznym  do 
udziału w grze; 

3) Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach oraz miejsca 
pracy dla zespołów ćwiczących; 

4) Gotowość do gry obronnej osiągnąć do 28 września 2011 roku. 

§ 10. Sekretarza Gminy zobowiązuję do: 
1)  Opracowania  i przedstawienia  mi  do  akceptacji,  w terminie  do  dnia  03  października  br., 
sprawozdania z gry obronnej, w którym winno się uwzględnić: 

 ocenę  działania  podległych  i współdziałających  jednostek  organizacyjnych  oraz  zespołów 
funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań, 

 ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką gry obronnej, 

 zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w gminną grę obronną z podziałem 
na rodzaje i realizowane zadania, 

 kalkulację faktycznie poniesionych kosztów udziału w grze obronnej, 

 inne, w zależności od potrzeb. 

2)  W  terminie  do  05  października  br.  przesłania  opracowanego  sprawozdania  do  Wojewody 
Świętokrzyskiego. 

§ 11. 1. Omówienie  gry  nastąpi  w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Gnojnie  w dniu  30  września  br. 
w godz. 9.00  10.00. 

2. W omówieniu weźmie udział kierownicza kadra komórek organizacyjnych urzędu i kierownicy 
jednostek organizacyjnych uczestniczących w grze. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

WÓJT 

inż. Jolanta Stachowicz



Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/11

Wójta Gminy Gnojno

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

WYTYCZNE 
do opracowania gry obronnej prowadzonej w dniu 29 września 2011 r. 

Zgodnie  z Planem  szkolenia  obronnego  Gminy  GNOJNO  na  2011r.  w dniu  29  września  br. 
zostanie  przeprowadzona  gminna  gra  obronna  nt.  „Organizacja  i funkcjonowanie  Urzędu  Gminy 
w czasie podwyższania gotowości obronnej w warunkach działania sił terrorystycznych”. 

W celu przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej polecam: 

I. Autorowi ćwiczenia  Inspektorowi ds. obronnych: 
1. Do  22  sierpnia  br.  przygotować  i przedstawić  plan  przeprowadzenia  gry  obronnej  nt. 

„Organizacja  i funkcjonowanie  Urzędu  Gminy  w czasie  podwyższania  gotowości  obronnej 
w warunkach działania sił terrorystycznych”. 

2. W grze obronnej umownie przyjąć: 

 państwo własne – „POLANDIA” 

 strona przeciwna – „OSLANDIA”. 

3. W grze obronnej przyjąć sytuację o zaostrzeniu się sytuacji w stosunkach ze stroną przeciwną na 
tle roszczeń terytorialnych oraz nierównomiernego rozwoju gospodarczego, którego konsekwencją jest 
wprowadzenie w państwie własnym stanu gotowości obronnej czasu kryzysu. 

4. Przewidzieć  prowadzenie  gry  obronnej w jednym  etapie  i w  dwóch  fazach. W Ι  fazie  –  część 
teoretyczna  –  przerobić  zagadnienia  związane  z osiąganiem  odpowiedniego  stopnia  gotowości 
obronnej.  W ΙΙ  fazie  –  aktywnej    /epizodzie  praktycznym/  zagadnienia  związane  z prowadzeniem 
akcji ratunkowej w miejscu podłożenia niezidentyfikowanego ładunku. 

5. W grze ująć następujące zagadnienia szkoleniowe: 

a) wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu i uruchomienie stałego dyżuru, 

b) odprawa informacyjna, 

c) odprawa decyzyjna, 

d) organizacja  i prowadzenie  akcji  ratowniczej  w miejscu  podłożenia  niezidentyfikowanego 
ładunku. 

6. W  trakcie  gry  obronnej  przewidzieć  godzinną  informację  o wyższych  stanach  gotowości 
obronnej państwa i zasadach realizacji zadań w nich ujętych. 

7. Opracować dokumenty: 

a) plan przeprowadzenia gry obronnej, 

b) założenie do gminnej gry obronnej, 

c) mapa, 

d) plan przygotowania gry obronnej, 

e) zadania sił i środków do działań obronnych, 
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f) plan podawania wiadomości, 

g) plan omówienia gry, 

h) inne, dodatkowe dokumenty w zależności od potrzeb. 

8. Przygotować projekt omówienia gry i koszty jej przeprowadzenia. 

ΙΙ. Sekretarzowi Gminy: 
1. Zapewnić miejsca dla zespołów ćwiczących, w tym z poza urzędu. 

2. Wyposażyć ćwiczących w niezbędne przybory i materiały do pracy. 

3. Zapewnić środki transportu dla kierownictwa gry. 

ΙΙΙ. Innym uczestnikom gry obronnej: 
1. Zapewnić frekwencję osób wyznaczonych do udziału w grze obronnej. 

2. Przygotować  podległe  jednostki  organizacyjne  pod względem  teoretycznym  i praktycznym  do 
udziału w grze. 

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

Gotowość do gry obronnej do 28.09.2011 r. 


