
ZARZĄDZENIE NR 23/2017
STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 07 kwietnia  2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia konferencji oraz powiatowych ćwiczeń 
aplikacyjno – praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami,  strażami i jednostkami 

organizacyjnymi powiatu dzierżoniowskiego 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), § 3 pkt 4 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 
25 czerwca  2002 roku  w sprawie  szczegółowego zakresu  działania  Szefa  Obrony Cywilnej 
Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz 
art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 814  z  późn.  zm.),  a także  Planu  Działania  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania 
Kryzysowego  na  rok  2017  oraz  §  36  pkt  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa 
Powiatowego w Dzierżoniowie, zarządzam co następuje.

§ 1 

Ustalam, że w dniach 05-06 października 2017 r. zostanie przeprowadzona konferencja oraz 
powiatowe  ćwiczenia  aplikacyjno  -  praktyczne  z zakresu  bezpieczeństwa  i  zarządzania 
kryzysowego  pod kryptonimem „Obrona Niemczy 2017”.
Przedsięwzięcie o którym wyżej mowa będzie odbywało się w trzech etapach:

Etap  I  –  05.10.2017  r.  w  godz.  09.00  –  19.00  –  konferencja  z  obszaru  
bezpieczeństwa w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Etap II – 06.10.2017 r. w godz. 09.00 – 12.00 – ćwiczenia aplikacyjne prowadzone 
w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Etap III – 06.10.2017 r. w godz. 12.00 - 15.00 – ćwiczenia praktyczne prowadzone 
na wytypowanym obiekcie w powiecie dzierżoniowskim.

§ 2 

Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniach przyjmuje się:

1. doskonalenie  procesu  decyzyjnego  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania 
Kryzysowego, gminnych zespołów zarządzania kryzysowego;
2. przygotowanie  powiatowych  jednostek  organizacyjnych,  inspekcji  i  straży 
do zapobiegania,  reagowania  w przypadku  wystąpienia  sytuacji  kryzysowych  oraz 
zapewniania szczególnej ochrony ludności;



3. doskonalenie stosowania procedur w zakresie ewakuacji, ochrony życia i zdrowia 
osób w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; 
4. sprawdzenie  stopnia  znajomości  procedur  postępowania  służb,  inspekcji  i  straży 
wynikających z nich zadań w przypadku ewakuacji znacznej liczby osób, prowadzenia 
działań  ratowniczo  -  gaśniczych,  działań  pościgowych  za  zbiegłymi  skazanymi 
i podłożenia ładunku wybuchowego;
5. badanie  sprawności  funkcjonowania  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  sposobu 
współpracy i wymiany informacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w zakresie 
organizacji i prowadzenia działań praktycznych;
6. sprawdzenie procedur jednostek służby zdrowia, placówek specjalnych do działania 
w gotowości obronnej państwa w czasie kryzysu i wojny;
7. sprawdzenie  procedur  zawartych  w gminnych  planach  zarządzania  kryzysowego 
oraz Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego;
8. sprawdzenie  praktyczne  wdrożenia  procedur  wynikających z  planów zarządzania 
kryzysowego na poszczególnych szczeblach organizacyjnych;
9. sprawdzenie procedur zapisanych w planach działania powiatowych służb, inspekcji 
i straży;
10. sprawdzenie  funkcjonalności  specjalistycznego  sprzętu  wykorzystywanego 
na potrzeby działań ratunkowych;
11. sprawdzenie  systemu  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  o  zagrożeniach  oraz 
informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia.

§ 3

Do  udziału  w  ćwiczeniach  zobowiązuję  wszystkich  członków  Powiatowego  Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli gminnych zespołów zarządzania kryzysowego 
powiatu dzierżoniowskiego. 

§ 4  

Na koordynatora całości działań związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń wyznaczam Panią 
Grażynę  Wójcik  –  Dyrektora  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Spraw Obywatelskich  Starostwa 
Powiatowego w Dzierżoniowie. 

§ 5 

Odpowiedzialnymi  za  przygotowanie  i  organizację  epizodów  praktycznych  ćwiczeń 
w podanym niżej zakresie są:

1. porządku  i  bezpieczeństwa publicznego oraz  zabezpieczenie  ruchu drogowego  – 
Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie;
2. porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  –  Dyrektor  Aresztu  Śledczego 



w Dzierżoniowie;
3. przeprowadzenia  działań  gaśniczych oraz  ratowniczych -  Komendant  Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
4. organizacji  i  udzielania  pierwszej  pomocy  medycznej  osobom  poszkodowanym 
w wyniku  zagrożenia  oraz  hospitalizacja  osób  poszkodowanych  –  Dyrektor 
ds. Medycznych NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;
5. przekazywania informacji na potrzeby wystąpienia zdarzenia kryzysowego – służba 
dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego.

§ 6  

1. Powołuję  Zespół Autorski ćwiczeń w składzie:
 Dyrektor  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Spraw Obywatelskich  Starostwa  Powiatowego 

w Dzierżoniowie; 
 Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Dzierżoniowie;
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
 Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie;
 Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;
 Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Niemcza;
 Przedstawiciel Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu;
 Przedstawiciele Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niemczy;
 Przedstawiciel  Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego -   Stacja Centralna 

Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej;
 Dyrektor ds. Medycznych NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;
 Przedstawiciel  Izby Przyjęć i  Działu Pomocy Doraźnej NZOZ Szpitala Powiatowego 

w Dzierżoniowie Sp. z o.o.;
 Przedstawiciel „Ambulans” – pogotowie ratunkowe;
 Prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat w Dzierżoniowie;
 Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Dzierżoniowie;
 Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Dzierżoniowie; 
2.  W  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia  ćwiczeń  Zespół  Autorski  opracuje  niżej 
wymienioną dokumentację:

 scenariusz działań podmiotów ćwiczących;
 założenia do ćwiczeń;
 raporty podsumowujące działania;
 inne dokumenty robocze.

3.  Zespół  Autorski  przedstawi  koordynatorowi  ćwiczeń  „Scenariusz  działań  podmiotów 
ćwiczących” do dnia 15 czerwca 2017 roku.



4.  Koordynator ćwiczeń do dnia 30 czerwca 2017 r. przedstawi do zatwierdzenia Staroście 
Dzierżoniowskiemu  całościową  dokumentację  w   sprawie  przeprowadzenia  ćwiczeń 
aplikacyjno – praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
5.   Podmioty  uczestniczące w ćwiczeniach praktycznych,  przygotują  podległe  siły  i  środki 
do działań  oraz  opracują  własną  dokumentację  do  ćwiczeń  wg  ich  merytorycznej 
odpowiedzialności, uwzględniając przyjęte założenia do ćwiczenia oraz termin i czas.
6.   Podmioty  uczestniczące  w  ćwiczeniach  zobowiązane  są  do  przedłożenia  Staroście 
Dzierżoniowskiemu  do  dnia  31.10.2017  r.  raportu  podsumowującego  swoje  działania 
realizowane w ramach ćwiczeń. 

 § 7  

Termin osiągnięcia gotowości do ćwiczeń ustala się na dzień 04 października 2017 roku. 

 § 8

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

§ 9

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


