
ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.36.2018 

BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 12 marca 2018 r. 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2018 roku 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2017 poz. 1875 i poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 poz. 130), w związku z art. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1430, poz. 60 i poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 138), §10 ust.1 

pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16 poz. 152) oraz zarządzenia nr 20/2018 

Wojewody Opolskiego  z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2018 roku, zarządzam co następuje: 

§1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego: 

1)  Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w gminie Gogolin w 2018 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2) Wytyczne Burmistrza Gogolina do szkolenia obronnego realizowanego na terenie Gminy 

Gogolin w 2018 roku stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia w odpowiednich zakresach wynikających  

z § 1 powierza się Naczelnikowi Wydziału - Gminne Centrum Reagowania. 

§ 3. Traci moc zarządzenia zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 

20 lutego 2017 roku w sprawie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w gminie Gogolin w 2017 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE 
Gminne Centrum Reagowania 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr Or.I.0050.36.2018 
Burmistrza Gogolina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie 
Gogolin w 2018 roku. 

                  ZATWIERDZAM 
           BURMISTRZ GOGOLINA 
 
       ………………………………… 
                   Joachim Wojtala 
 

GCR.5560.3.2018 

   

  PLAN   
ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH 

PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE GOGOLIN 
  NA  2018  ROK 

  

 

                      
                           Naczelnik 

 Gminnego Centrum Reagowania 
 

……………………………………… 
                 Tadeusz Byrski 

 
GOGOLIN –Marzec 2018 
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         Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Gogolin w 2018 roku będzie kontynuacja 

przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowiska kierowania do działania  

w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Gminy. Pomocniczym celem jest 

wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład stanowiska kierowania bezpieczeństwem 

narodowym oraz zgranie elementów systemu obronnego, w szczególności zapewniającego sprawne współdziałanie z organami administracji 

wojskowej. 

W 2017r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia obronne: 

1) Przygotowano i sprawnie przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie Gminy; 

2) zaktualizowano program szkolenia obronnego gminy Gogolin na lata 2017-2019; 

3) uruchomiono system wykrywania i alarmowania na szczeblu gminy w ramach treningu „Sudety-17” - zgrywając skład RDA  

w przekazywaniu sygnałów ostrzegania i alarmowania 

4) przeprowadzono szkolenie z kadrą kierowniczą i pracownikami Urzędu oraz pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych, którzy 

realizują zadania wynikające z planu operacyjnego; 

5) przeprowadzono szkolenie osób wchodzących w skład elementów funkcjonujących w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Stały dyżur, Akcja Kurierska, Stanowisko Kierowania); 

 

II. Główny wysiłek z zakresu obronności w roku 2018 skupiony będzie na: 
 

Przygotowaniu kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miejskiego i Gminnych Jednostek Organizacyjnych na które nałożono obowiązek 

realizacji zadań obronnych, do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
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III. Pozamilitarne przygotowania obronne w 2018 roku realizowane przez Burmistrza polegać będą na:  

1) aktualizacji “Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny”; 

2) aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych; 

3) aktualizacji „Planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”; 

4) doskonalenie zespołu kierowania Burmistrza do działania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa; 

5) prowadzeniu reklamowania pracowników Urzędu Miejskiego z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny; 

6) realizowaniu zadań związanych z planowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na administrowanym terenie  

w tym wydawanie decyzji; 

7) udoskonalaniu i modernizowaniu Stanowiska Kierowania Burmistrza; 

8) realizacji planu szkolenia obronnego;  

9) realizacji planu udziału w treningu decyzyjnym „Sudety-18” organizowanego przez Wojewodę; 

10) prowadzeniu nadzoru nad realizacją zadań w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych; 

Przedsięwzięcia pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie: 

I. Szkolenia obronnego.  str. 4 

II. Planowania operacyjnego i programowania obronnego.  str. 5 

III. Zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych /HNS/.  str. 5 

IV. Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.  str. 6 

V. Przygotowania służby stałego dyżuru na potrzeby funkcjonowania Urzędu.   str. 7 

VI. Zabezpieczenia medycznego.         str. 7 

VII.      Świadczeń na rzecz obrony.         str. 8 

VIII. Zadania w zakresie szczególnej ochrony obiektów kat. II w drodze militaryzacji.  str. 8 

IX. Kontroli wykonywania zadań obronnych.       str. 8 
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Lp Zadanie/temat Podstawa  
działania 

Wykonawca/ 
Współwykona

wca 

Termin realizacji Uwagi 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
I. 

 
W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO - ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI: 
- Programem szkolenia obronnego Gminy Gogolin na lata 2017 – 2019; 
- Wytycznymi Wojewody Opolskiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów 
miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na 2018 rok; 
- Planem szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2018 rok; 
- Planem szkolenia obronnego Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok 
- Planem szkolenia obronnego Gminy Gogolin  na 2018 rok; 

1 
Opracowanie wytycznych do 

szkolenia obronnego  na 2018 rok 

rozporządzenie RM z dnia  
8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego  
(Dz. U. z 2015, poz. 1829) 

Naczelnik GCR 

 27            

2 

Opracowanie  i uzgodnienie z 

WBiZK planu szkolenia obronnego 

oraz Planu zasadniczych 

przedsięwzięć w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań 

obronnych  Gminy Gogolin  na 

2018 rok 

Wyciąg  z Planu Szkolenia 
Obronnego Województwa 
Opolskiego na 2018 rok, 
rozporządzenie RM z dnia  
8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego  
(Dz. U. z 2015, poz. 1829) 

 13            

3 

Sporządzenie „Sprawozdania z 
realizacji szkolenia obronnego za 
2017 r." i przesłanie do WBiZK 
OUW 

Rozporządzenie RM z dnia  
8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego  
(Dz. U. z 2015, poz. 1829) 

 
 
10 

            

4 

Odprawa z pracownikami 
merytorycznymi gmin powiatu 
krapkowickiego celem omówienia 
bieżących działań z zakresu zadań 
obronnych 

Plan zasadniczych przedsięwzięć 
w zakresie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w 
Starostwie Powiatowym w 2018 
roku 

Dyrektor 
Wydziału 
Administracji  
i Spraw 
Obywatelskich 
 
Inspektor GCR 

 15            

5 

Spotkanie z pracownikami gmin 
powiatu krapkowickiego 
podsumowujące realizację 
zamierzeń obronnych w 2018r 
 

           X  

6 

Udział w kursach obronnych dla 
pracowników ds. obronnych 
administracji publicznej 
województwa opolskiego   

Rozporządzenie RM z dnia  
8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego  
(Dz. U. z 2015, poz. 1829) 

Inspektor GCR             

Wg. 
harmon. 
kursów 

obronnych 
oraz 

zgłoszeń 
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Lp Zadanie/temat Podstawa  
działania 

Wykonawca/ 
Współwykona

wca 

Termin realizacji Uwagi 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
II 

 
PLANOWANIE  OPERACYJNE  I PROGRAMOWANIE OBRONNE 

 

1 

Aktualizacja (opracowanie 
nowych) planów operacyjnych 
funkcjonowania jednostek 
administracji samorządowej w 
warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i czasie wojny 

Wypis  z Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania  Województwa  

 

Rozporządzenie RM z dnia 15 
czerwca 2004 r w sprawie 
warunków i trybu planowania i 
finansowania zadań 
wykonywanych w ramach 
przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji 
rządowej i organy samorządu 
terytorialnego (Dz. U Nr 152 poz. 
1599 i z 2007 r. Nr 197 poz. 
1426) 
 

 
Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 
 

    

 

 

 

 

    
 

 
  

Po 
otrzymaniu 
danych do 

opracowani
a planów z 

WBiZK 

2 

Aktualizacja (opracowanie 
nowych) zadań operacyjnych 
zgodnie z Tabelą Realizacji Zadań 
Operacyjnych - zał. C POFW 

    

 

 

 

 

 

       

3 

Opracowanie i przesłanie do 

WBiZK danych dotyczących 

Kwestionariusza Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych za 

2017 r.” 

 27            

III 
 

ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP I WSPARCIA WOJSK SOJUSZNICZYCH /HNS/. 

 AKCJA KURIERSKA 

 
1 
 

Złożenie zapotrzebowania na 
środki finansowe na 2019 r. na 
zintegrowane treningi akcji 
kurierskiej realizowane w ramach 
ćwiczeń obronnych 

rozporządzenie MSWiA, Obrony 

Narodowej oraz Infrastruktury 

z dnia 5 lipca 2002 r.  

w sprawie trybu doręczenia kart 

powołania i rozplakatowania 

obwieszczeń o stawieniu się 

osób do czynnej wojskowej 

(Dz.U. t. j. z 2014 r.  poz. 3) 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 
 

     30        

2 

Przeprowadzenie szkolenia 
doskonalącego osób 
wchodzących w skład akcji 
kurierskiej  

            
wg planu 
szkolenia 

obronnego 
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Lp Zadanie/temat Podstawa  
działania 

Wykonawca/ 
Współwykona

wca 

Termin realizacji Uwagi 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 
 

Aktualizowanie planów akcji 
kurierskiej Rozporządzenie MSWiA, Obrony 

Narodowej oraz Infrastruktury z 
dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie 
trybu doręczenia kart powołania i 
rozplakatowania  obwieszczeń 
o stawieniu się osób do czynnej 
służby wojskowej /Dz. U. Nr 122 
poz. 1049 
 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 
 

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Opolskiego w sprawie AK na terenie 
województwa  

Na bieżąco 

4 

Opracowanie i przesłanie 
staroście krapkowickiemu 
sprawozdania z realizacji 
zadań związanych z 
doręczaniem kart powołania w 
trybie akcji kurierskiej. 

 

 

 
5 

            

                 

IV. 
WSPARCIE WOJSK SOJUSZNICZYCH – HNS – gmina nie realizuje 

 

V. 
 

SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM 
 

 
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA 

W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. 

 

1 Szkolenie obsady GSK. 

Rozporządzenie RM z dnia 27.04 
2004 r. w sprawie przygotowania 
systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym 
(Dz. U Nr 98 poz. 978) 

Rozporządzenie RM z dnia 21 
września 2004 r. w sprawie 
gotowości obronnej państwa 
(Dz.U. Nr 219 poz. 2218) 
 
 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 

 

            
wg. planu 

szkolenia 
obronnego 

2 

Aktualizacja dokumentacji 
dotyczącej funkcjonowania 
Stanowiska Kierowania 
Burmistrza 

  21           
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Lp Zadanie/temat Podstawa  
działania 

Wykonawca/ 
Współwykona

wca 

Termin realizacji Uwagi 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
PRZYGOTOWANIE SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 

 

1 Aktualizacja dokumentacji 
służby „Stałego dyżuru" 

Rozporządzenie RM z dnia 21 
września 2004 r w sprawie 
gotowości obronnej państwa  

(Dz. U.  Nr 219 poz. 2218) 

Naczelnik 
GCR 

 

            
W razie 

zaistnienia 
potrzeby 

2 Uruchomienie służby stałego 
dyżuru w celach szkoleniowych 

Burmistrz             

wg. planu 
szkolenia 
obronnego 

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO 
 

1 

Aktualizacja Planu 

przygotowań podmiotów 

leczniczych gminy Gogolin na 

potrzeby obronne państwa  

Rozporządzenie RM  z dnia 
27czerwca 2012 r.  w sprawie 
warunków sposobu 
przygotowania  oraz 
wykorzystania podmiotów 
leczniczych  na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach                              
(Dz. U. z 2012 r. poz. 741) 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 

 

            

Na bieżąco 

2 
Aktualizacja planów organizacji  
i funkcjonowania zastępczych 
miejsc szpitalnych 

            

W gminie 
Gogolin nie 
występują 

ZMSz 

3 
Przesłanie do Wojewody 
Opolskiego bilansu personelu 
medycznego  

 28            

VII. 
 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY 
 

1 

Opracowanie zestawień 
świadczeń osobistych i 
rzeczowych oraz planu 
wydatków finansowych 
związanych z nakładaniem 
obowiązku świadczeń na rzecz 
obrony i przesłanie do WBiZK 
OUW 
 

Rozporządzenie RM z dnia 5 
października 2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych na rzecz 
obrony w czasie pokoju (Dz. U. 
Nr 229 poz. 2307 z późn. zm) 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 
 

       31      
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Lp Zadanie/temat Podstawa  
działania 

Wykonawca/ 
Współwykona

wca 

Termin realizacji Uwagi 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 
 

2 

Aktualizacja planów świadczeń 
rzeczowych i osobistych 
przewidzianych do realizacji 
w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny 
 

Rozporządzenie RM z dnia  
5 października .2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych na rzecz 
obrony w czasie pokoju (Dz. U. 
Nr 229 poz. 2307 ze zm.) 
 

 
Rozporządzenie RM  z dnia 
3.08.2004 r.  w sprawie 
świadczeń rzeczowych  na rzecz 
obrony w czasie pokoju ( Dz. U. 
Nr 181 poz. 1872 z późn.zm.) 
 
 
Rozporządzenie RM z dnia 11. 
08. 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych  
na rzecz obrony  w razie 
ogłoszenia mobilizacji  i w czasie 
wojny. (Dz. U. Nr 203 poz. 2081 z 
późn. zm) 

Burmistrz/ 
Naczelnik 

GCR 
Podinspektor 

GCR 
 

            
na 

bieżąco 

 
 

3 

Opracowanie rocznego planu 
świadczeń osobistych oraz 
rocznego planu świadczeń 
rzeczowych, które mają być 
wykonywane w następnym 
roku kalendarzowym  
 

           31 
jeżeli 

napłynęły 
wnioski 

 
 
 

4 

Prowadzenie na bieżąco 
rejestru wydanych decyzji 
administracyjnych w sprawie 
świadczeń osobistych i 
rzeczowych 
 

            
na 

bieżąco 

VIII 
 

ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW KAT. II W DRODZE MILITARYZACJI- Gmina  Gogolin nie realizuje 
 

 
IX 

 
KONTROLE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH – Gmina Gogolin nie realizuje 

 

 
 
 
 
 
Opracował: Naczelnik  Wydziału Gminne Centrum Reagowania - Tadeusz Byrski 
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 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.I.0050.36.2018 

z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych  

przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2018 r.  

 

 

WYTYCZNE BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 12 marca 2018  roku 

do szkolenia obronnego realizowanego 

na terenie Gogolin w 2018 roku 

 
1. WSTĘP 

1.1 Wytyczne Burmistrza Gogolina do szkolenia obronnego realizowanego na terenie gminy 

Gogolin  w 2018 roku, zwane dalej wytycznymi” opracowano na podstawie przepisów § 8 pkt 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1829), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w związku z obowiązkiem prowadzenia 

szkolenia obronnego wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 15 przytoczonego rozporządzenia.    

1.2. Wytyczne uwzględniają postanowienia wynikające z następujących dokumentów:  

a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); 

b) Programu szkolenia obronnego gminy Gogolin na lata 2017 - 2019; 

c) Wytycznymi Wojewody Opolskiego do szkolenia obronnego realizowanego na terenie 

województwa opolskiego w 2018 r (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 20/2018 Wojewody 

Opolskiego  z dnia  26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań 

obronnych  w województwie opolskim w 2018 roku).  

1.3 Celem wytycznych jest:  

a) dokonanie oceny stanu realizacji szkolenia obronnego za 2017 r.;  

b) określenie zasadniczych kierunków szkolenia obronnego na rok 2018; 

c) określenie sposobu realizacji szkolenia obronnego w jednostkach samorządu 

terytorialnego; 

d) wskazanie przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Wojewodę i Starostę, które 

powinny zostać uwzględnione w planowaniu i realizacji szkolenia przez gminę Gogolin. 

 

2. OCENA REALIZACJI SZKOLENIA ZA ROK 2017 

2.1. Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z opracowanymi planem. 

Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z opracowanymi planem. Główny cel szkolenia 

obronnego w 2017 roku tj. „Przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu i GJO oraz zespołów 

zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowania Burmistrza Gogolina do działania 
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w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny został 

zrealizowany. 

Również zostały zrealizowane cele szczegółowe tj.: 

1) doskonalenie zdolności kierowania bezpieczeństwem Gminy przez Główne Stanowisko 

Kierowania Burmistrza; 

2) zgrywanie składu Stałego Dyżuru z uwzględnieniem możliwości przekazywania zadań 

i decyzji w razie braku łączności;  

3) doskonalenie założeń zawartych w planach akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony; 

4) doskonalenie wiedzy obsady osobowej przeznaczonej do wykonywania zadań związanych z 

doręczaniem dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej;  

5) doskonalenie wybranych elementów przyjętych w przedsięwzięciach systemu zarządzania 

kryzysowego (Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Gogolin, Plan Obrony Cywilnej) 

w sytuacji zagrożenia państwa konfliktem zbrojnym; 

6) przygotowanie osób funkcyjnych do udziału w treningu decyzyjnym pk. „Sudety-17”; 

7) doskonalenie umiejętności kierowniczej kadry Urzędu Miejskiego oraz Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych i KPW Gogolin Sp. z o.o. w realizacji zadań wynikających z planu 

operacyjnego funkcjonowania Gminy; 

8) doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu „Stałego 

Dyżuru”; 

9) sprawdzenie i doskonalenie relacji współdziałania  organami administracji wojskowej 

w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego oraz w reagowaniu na współczesne 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym w reagowaniu na zagrożenia w cyberprzestrzeni; 

10) doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności kadry kierowniczej oraz pracowników UM 

i GJO  na które nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych we wszystkich stanach 

gotowości obronnej państwa;   

11) zgrywanie personelu  RDA funkcjonującej  w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk 

zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 

 Osoby wchodzące w skład zespołów realizujących zadania obronne w tym stały dyżur, 

akcja kurierska, główne stanowisko kierowania są dobrze przygotowane do realizacji tych zadań. 

Również pracownicy Urzędu realizujący zadania obronne znają zasady i procedury związane 

z wykonaniem tych zadań. 

Wśród osób zaproszonych i prowadzących zajęcia byli: 

1) dr.n.med. Kazimierz Łukawiecki – Dyrektor PSSE w Krapkowicach; 

2) mgr inż. Dorota Barełkowska - Naczelnik Oddziału Epidemiologii PSSE w Krapkowicach 
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3) lek. wet. Izabela Wojciechowska – z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach; 

4) mjr Jacek Rosół – Kierownik Składu Materiałowego w Krapkowicach; 

 

2.2. Zasadnicze szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych realizujących zadania obronne zostało zaplanowane i przeprowadzone w dniach 

08-09.06.2017 r. 

 Ponadto: 

1) W dniach 20-24.03.2017r. Naczelnik Wydziału GCR Tadeusz Byrski wziął udział w kursie 

obronnym zorganizowanym i przeprowadzonym przez Akademię Sztuki Wojennej 

w Warszawie; 

2) w dniach 18-19.05. 2017r.  zastępca Burmistrza Gogolina wziął udział w szkoleniu obronnym 

dla kadry kierowniczej OUW, kadry kierowniczej JST, kierowników zespolonych służb, 

inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektorów wydziałów i biur OUW; 

3) w dniach 16-17.11.2017 r. inspektor GCR Małgorzata Malkusz wzięła udział w szkoleniu 

obronnym dla pracowników realizujących zadania obronne w administracji samorządowej i 

zespolonej organizowanym przez OUW; 

W 2017 r. Gmina Gogolin brała udział w treningu decyzyjnym pk. „Sudety-17” zorganizowanym 

przez Wojewodę Opolskiego w dniach 22-23.03.2017 r. oraz 27-28.09.2017 r.  

 

2.3. Celem zwiększenia sprawności i efektywności realizacji przedsięwzięć w zakresie szkolenia 

obronnego należy: 

1) Utrzymać organizację i prowadzenie szkolenia poza terenem siedziby Urzędu i Gminnych 

Jednostek Organizacyjnych tak aby osoby biorące udział w szkoleniu nie były odrywane do 

realizacji bieżących spraw; 

2) wskazanym jest łączenie szkolenia obronnego z elementami szkolenia z zakresu zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej. Zarówno zadania obronne, zarządzania kryzysowego i OC 

zwłaszcza w małych jednostkach samorządowych, realizowane są z reguły przez te same 

osoby. Umiejętności działania nabyte w czasie szkolenia i praktycznego działania z zakresu 

zarządzania kryzysowego są przydatne do realizacji zadań obronnych i odwrotnie; 

3) wskazane jest zapraszanie do udziału w zajęciach przedstawicieli instytucji realizujących 

zadania obronne i zarządzania kryzysowego spoza terenu Gminy celem doskonalenia form 

współpracy (WKU, PSP,  Policja, PSSE itp. inni specjaliści). 
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3. PRIORYTETY SZKOLENIOWE NA ROK 2018 

 

3.1 W 2018 roku szkolenie obronne w gminie Gogolin powinno być ukierunkowane na: 

1) doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących 

w skład stanowiska kierowania w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji 

podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

2)  doskonalenie zasad  współdziałanie Burmistrza z WKU Opole w sytuacji wystąpienia 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

3) przygotowanie gminnych zespołów zadaniowych (GSK, AK, RDA, Stały Dyżur) do 

powiatowego ćwiczenia obronnego; 

4) przygotowanie i udział  pracowników GCR oraz zespołów zadaniowych do udziału 

w planowanym  treningu decyzyjnym pk. „Sudety - 18”;  

5) doskonalenie umiejętności realizacji zadań operacyjnych przez pracowników Urzędu 

Miejskiego oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych .  

6) opracowywanie w ramach prowadzonych ćwiczeń i szkoleń obronnych projektów aktów 

prawnych, procedur i wytycznych związanych z realizacją zadań operacyjnych 

uruchamianych w czasie stanu wyjątkowego i wojennego. 

3.2  W celu osiągnięcia w gminie Gogolin przyjętych priorytetów należy w rocznym planie 

szkolenia obronnego ustalić cel główny planu szkolenia dostosowany do celów określonych 

w niniejszych wytycznych. W dalszej kolejności określić cele szczegółowe które poprzez 

zamierzenia szkoleniowe nakreślone w rocznym planie szkolenia obronnego będą 

realizowane w procesie szkolenia.  

3.3 W organizowanym procesie szkolenia obronnego należy dążyć do wypracowania 

funkcjonalnych zasad działania wszystkich elementów wspierających proces podejmowania 

decyzji, do których należą organy opiniodawczo - doradcze, oraz w miarę potrzeb zespoły 

właściwe w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń. 

    

4. PLANOWANIE SZKOLENIA: 

 

W planowaniu szkolenia obronnego w 2018 r. główną uwagę zwrócić na: 

a) uczestnictwo osób wyznaczonych do wzięcia udziału w szkoleniach obronnych w formie 

wyższych kursów obronnych; 

b) zgodność planu szkolenia obronnego z programem szkolenia obronnego na lata 2017 - 

2019; 
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c) zamierzenia szkoleniowe w opracowywanym planie szkolenia obronnego należy tak 

dobierać, by do aktywnego udziału w szkoleniach angażować jak najwięcej osób 

reprezentujących zarówno Urząd Miejski i Gminne Jednostki Organizacyjne jak i podmioty 

współdziałające istotne dla realizacji procedur przyjmowanych w aktualizowanym „Planie 

operacyjnym funkcjonowania…”.  

d) zapewnienie właściwych proporcji przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych w formie 

zajęć teoretycznych i praktycznych; 

e) szkolenie prowadzone w formie zajęć teoretycznych traktować jako poprzedzające 

i uzupełniające, a praktyczne formy szkolenia, jako zapewniające nabywanie umiejętności 

praktycznych wykonywanych zadań obronnych;  

f) utrzymanie zasady, by w ćwiczeniach obronnych na każdym szczeblu i w każdej odrębnie 

ćwiczącej strukturze, ćwiczącym był kierownik jednostki organizacyjnej.  

g) ujęcie w planie szkolenia obronnego, nie rzadziej niż raz na trzy lata ćwiczeń obronnych 

powiatowo - gminnych uwzględniając, że udział w ćwiczeniu powiatowym zwalnia 

z obowiązku ich przeprowadzenia, pod warunkiem osiągnięcia zakładanych celów 

i wypełnienia potrzeb szkoleniowych; 

h) zaplanowanie w roku poprzedzającym ćwiczenia obronne powiatowo – gminnych, 

treningów decyzyjnych, gier obronnych oraz instruktaży, które będą przygotowaniem do 

ćwiczenia; 

i) zaplanowanie w roku, w którym odbywa się  ćwiczenie obronne przedsięwzięć 

szkoleniowych poprzedzającym ćwiczenie obronne( konferencje, szkolenia instruktaże, 

spotkania robocze). 

j) ujęcie w planach szkolenia przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie sił 

zbrojnych – rozwinięcie akcji kurierskiej w ramach przeprowadzanych ćwiczeń obronnych.  

 

5. SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA: 

5.1.     W szkoleniu obronnym  należy skupić wysiłek szkoleniowy na następujących celach 

szczegółowych: 

1) przygotowanie zespołów zadaniowych Urzędu do treningu decyzyjnego  pk. „SUDETY – 

18”; 

2) przygotowanie zespołów zadaniowych Urzędu  do udziału w planowanych powiatowych 

ćwiczeniach obronnych;  

3) sprawdzenie i doskonalenie relacji współdziałania z organami administracji wojskowej w 

warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego oraz w reagowaniu na współczesne 
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zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym w reagowaniu na zagrożenia w 

cyberprzestrzeni;   

4) przygotowanie administracji publicznej do aktualizacji planów operacyjnych 

funkcjonowania organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny; 

5) doskonalenie relacji współdziałania wynikających z planowania operacyjnego oraz 

dotyczących procedur uruchamiania zadań obronnych;     

6) doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu „Stałego 

Dyżuru”;   

7) doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników Urzędu i GJO na które 

nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych we wszystkich stanach gotowości 

obronnej państwa; 

8) sprawdzenie zdolności realizacji zadań przez administrację publiczną w środowisku 

konfliktu hybrydowego; 

9) sprawdzenie podczas powiatowego ćwiczenia obronnych zespołów zadaniowych 

odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych 

RP (akcji kurierskiej) oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 

 

5.3. W celu terminowego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizacje 

szkolenia obronnego w 2018 r.  planowane szkolenie z pracownikami UM i GJO przeprowadzić 

w II kwartale 2018 roku. Szczegółowy termin ww. przedsięwzięć zostanie ustalony podczas 

uzgodnień planów szkolenia obronnego na 2018 r.  

 

      5.5. Zamierzenia szkolenia obronnego realizować należy zgodnie z opracowanym  

i uzgodnionym planem szkolenia obronnego. 

  W opracowanym planie ująć następujące przedsięwzięcia szkoleniowe, których organizatorem 

będzie Wojewoda Opolski oraz starosta krapkowicki, planowane do przeprowadzenia w 2018 

roku: 

1) Szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne w administracji 

samorządowej w dniach 6-7.06.2018 r. 

2) trening decyzyjny pk. „Sudety-18” planowany w dniach 20-21.09.2018 r. 

 

5.6. Wydatki na przeprowadzenie zajęć wynikających z programu realizacji szkolenia obronnego 

będą refundowane z budżetu Wojewody Opolskiego zgodnie z przydzieloną dotacją Wojewody 

na ten cel.  
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Ponieważ w ramach szkolenia obronnego realizowane są również zagadnienia z zakresu 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, oprócz dotacji Wojewody mogą być wykorzystane 

również środki z budżetu Gminy. 

 

6.  WYMAGANIA ORGANIZACYJNE: 

6.1 Opracowując „Plan szkolenia obronnego” należy: 

1) ująć w dokumentach odniesienia te przepisy lub dokumenty własne organizatora, które są 

związane z realizacją zamierzeń szkoleniowych ujętych w planie (a nie wszystkie jakie ujęte 

są w programie szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019). 

2) dołączyć do planu szkolenia w formie załącznika wykaz grup szkoleniowych przyjętych 

w opracowanym programie szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019 oraz zestawienie 

potrzeb finansowych planowanych do zabezpieczenia szkolenia obronnego. 

3) zwrócić uwagę zgodność zamierzeń szkolenia obronnego na 2018 r. z programem szkolenia 

obronnego na lata 2017 - 2019; 

4) dobierać odpowiednią tematykę, problematykę i formę szkolenia uwzględniającą wiedzę 

i umiejętności dotychczas zdobyte przez uczestników szkolenia obronnego; 

5) uwzględnić wskaźnik czasowy prowadzenia zajęć szkoleniowych ujętych w programie 

realizacji szkolenia obronnego tak, by minimum 1/3 czasu zajęć było prowadzonych przez 

organizatora szkolenia (przedstawiciela organizatora, przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych biorących udział lub współuczestniczących w przygotowaniach obronnych 

na terenie administrowanym przez organ administracji samorządowej). 

 

6.2   Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji szkoleniowej:  

1) uaktualnić program szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019 do dnia 09 marca 2018 r.  

2) opracować roczny plan szkolenia obronnego na 2018 r. i uzgodnić w zakresie terminów  

i tematów szkolenia z Wojewodą Opolskim za  pośrednictwem  Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego - Oddział  Spraw  Obronnych do dnia 13.03.2018 r. 

3) opracowany plan przesłać celem konsultacji do Oddziału Spraw Obronnych WBiZK OUW 

przed terminem ujętym w „Harmonogramie uzgodnień” drogą elektroniczną (nie przesyłać 

wersji papierowej planu) na adres: jbucala@opole.uw.gov.pl do 24 lutego 2018 r. (plan 

przed uzgodnieniem nie powinny być zatwierdzone/podpisane przez kierowników jednostki 

samorządu terytorialnego. 

4) uzgodnienie będzie prowadzone wg „Harmonogramu uzgodnień”, (harmonogram zostanie 

przesłany odrębnym pismem). Osoba uzgadniająca plan szkolenia Obronnego na 2018 r. 

powinna posiadać plan szkolenia obronnego na 2018 r. w wersji papierowej i elektronicznej. 

mailto:jbucala@opole.uw.gov.pl
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6.3  Opracowanie tematycznych planów szkoleń: 

1) tematyczny plan szkolenia należy przesłać w terminie 15 dni przed zaplanowaną datą 

szkolenia przesłać do konsultacji drogą elektroniczną do Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego OUW. 

2) w planie tematycznym określić grupy szkoleniowe, tematykę szkolenia, prowadzących 

zajęcia, formę prowadzenia zajęć 

załącznikiem do planu powinna być szczegółowa kalkulacja kosztów szkolenia, wykaz 

wykładowców, zabezpieczenie logistyczne, zakup materiałów); 

 

6.4  Zrealizowane przedsięwzięcia szkoleniowe należy odnotować w rocznym planie szkolenia 

gminy Gogolin. 

 

6.5  Szkolenia obronne refundowane z budżetu Wojewody Opolskiego w formule budżetu 

zadaniowego należy organizować na terenie województwa opolskiego, organizacja szkoleń 

poza terenem województwa wymaga zgody Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego. 

    

6.6 W tematycznych planach szkoleń należy umieszczać tematy wynikające z potrzeb własnych 

organizatora szkolenia (np. wynikające z zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowych itd.). 

 

8. SPRAWY FINANSOWO – ORGANIZACYNE 

 

1) zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe (ćwiczenia obronne, treningi akcji kurierskiej 

w ramach ćwiczeń terenowych, szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

administracji zespolonej, przedsiębiorców podlegających militaryzacji, pracowników Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Starostów) będą finansowane z Działu 752 (Obrona Narodowa) 

zgodnie z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa  Opolskiego  

na lata 2017 – 2026 oraz programem szkolenia obronnego Gminy na lata 2017-2019);  

2) szkolenie obronne z Działu 752 Obrona Narodowa będą finansowane z budżetu Wojewody 

w formule budżetu zadaniowego, (opłacania zadań ujętych z realizowanych w rocznych 

planach szkolenia obronnego województwa na 2018 rok); 

3) przekazanie środków finansowych nastąpi w formie refundacji kosztów po przeprowadzeniu 

szkolenia oraz po dostarczeniu planu przeprowadzonego szkolenia obronnego, listy 

obecności szkolonych, kserokopii faktur, umów, rachunków (potwierdzonych za zgodność 

kserokopii z oryginałem); 
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4) w związku z realizacją wybranych tematów zarządzania kryzysowego ujętych w planie 

szkolenia obronnego w razie niedoboru środków finansowych na organizacje szkolenia 

obronnego przydzielonych w ramach dotacji przez Wojewodę, uzupełnić brakujące środki z 

Działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75421 

(Zarządzanie kryzysowe). 

 

9. TERMINY 

1) Do dnia 13 marca 2018 roku należy opracować i uzgodnić plan szkolenia obronnego  

z Oddziałem Spraw Obronnych WBiZK OUW. „Plany..." nieuzgodnione we wskazanym 

terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki (harmonogram uzgodnień zostanie 

przesłany odrębnym pismem). 

2) do 30 czerwca 2018 r. złożyć do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

zapotrzebowanie na środki finansowe wraz z uzasadnieniem na realizację szkolenia 

obronnego oraz treningów akcji kurierskiej w roku następnym; 

3) w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. należy przesłać do WBiZK sprawozdanie z realizacji 

zamierzeń    szkoleniowych za 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.). 

4) realizację przedsięwzięć szkoleniowych należy zakończyć do 30 listopada 2018 r.  

5) dokumenty finansowe ze szkolenia obronnego (faktury, umowy, rachunki) należy przesłać 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego najpóźniej do dnia  

15 grudnia 2018 r.    

6) po przeprowadzeniu szkolenia obronnego należy przesłać do WBiZK: 

a) sprawozdanie z przebiegu szkolenia; 

b) potwierdzony za zgodność kserokopii z oryginałem - tematyczny plan szkolenia 

obronnego; 

c) potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem - listę obecności uczestników 

szkolenia; 

d) potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem dokumenty dotyczące rozliczenie 

kosztów szkolenia (t.j. faktury, rachunki, umowy);  

7)   Ww. dokumenty należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  terminie 15 dni od daty szkolenia.   

  

 10. USTALENIA KOŃCOWE: 

10.1. Organizator szkolenia jest zobowiązany do opracowania, gromadzenia i przechowywania 

pełnej dokumentacji szkoleniowej wg. zasad określonych w odpowiednich instrukcjach 

kancelaryjnych. 
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Obowiązek, o którym mowa wyżej, obejmuje konieczność posiadania: 

1) Programu szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019; 

2) Planu szkolenia obronnego na 2018 rok; 

3) dokumentacji zorganizowanych ćwiczeń obronnych powiatowo - gminnych finansowanych  

z budżetu Wojewody Opolskiego; 

4) tematycznego planu szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych 

(sporządzanego oddzielnie dla każdego z realizowanych szkoleń); 

5) listy uczestników szkoleń, treningów, gier i ćwiczeń obronnych; 

6) materiałów uzyskanych od szkolących zatrudnionych przez organizatora szkolenia  

na podstawie umów cywilnoprawnych; 

7) dokumentacji finansowej (faktur, not księgowych, zawieranych umów, zamówień 

potwierdzonych przez wykonawców) związanej z rozliczeniem kosztów szkolenia. 

  Wszelkie zmiany w Planie szkolenia obronnego na 2018 r. oraz w programie szkolenia 

obronnego organizator szkolenia koryguje na bieżąco dokonując odpowiedn ich zmian 

w swoim egzemplarzu dokumentu. Organizator powiadamia Dyrektora WBiZK OUW o zmianie 

planowanego terminu przeprowadzenia szkolenia obronnego  

 

10.2.Organizator szkolenia obronnego powinien w sposób racjonalny planować oraz wykorzystywać 

środki finansowe przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.  

Z ww. środków należy pokrywać wydatki bezpośrednio związane  z organizacją i prowadzeniem 

szkolenia (ćwiczenia) obronnego: 

1) opłacenie wykładowców; 

2) zakup publikacji o tematyce obronnej; 

3) zakup materiałów na potrzeby szkolenia (długopisy, notatniki itp.); 

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych (broszury itp.); 

5) zabezpieczenie logistyczne szkolenia (ćwiczenia). 

Ze środków finansowych na realizację szkolenia (ćwiczenia) obronnego nie dopuszcza się zakupu 

sprzętu biurowego i elektronicznego (drukarki, tel., fax, niszczarki, monitory itp.)   

 

 

 

 

Opracował: Naczelnik Wydziału - Gminne Centrum Reagowania Tadeusz Byrski 

 


