
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia 13 października 2015 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu 
obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi 
służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu pow iatu 
łowickiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obow iązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U.2015.827 z późn. zm.). $ 5 rozporządzenia Rad\ 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań 
w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16. poz. 152). § 3 ust.l pkt 1 lit. b. pkt 
2 i 3. ust. 2 pkt 2 lit. a. § 4 i § 5 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 
roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004r. Nr 16 . poz. 150 z późn. zm.). § 3 pkt. 4 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów 
i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). zgodnie z Programem szkolenia obronnego 
województwa łódzkiego na lata 2013 - 2018. Wytycznymi Wojewody Łódzkiego z dnia 20 
stycznia 2015 r. do szkolenia obronnego na 2015 rok. Rocznym Planem działania Biura 
Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w zakresie obron} 
cywilnej na 2015 rok oraz Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
na 2015 rok. zarządzam co następuje:

§ Ł 1. W dniu 23 października 2015 roku na terenie powiatu łowickiego przeprowadzone
zostanie w ramach szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego 
ćwiczenie powiatowo-gminne na temat: ..Przygotowanie powiatu łowickiego do 
wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
Koordynacja i współdziałanie organów administracji samorządowej, powiatowych służb, 
inspekcji i straży oraz formacji obrony cywilnej".

2. Ćw iczenie będzie przeprowadzone pod kryptonimem ..Powiat Łowicki -  2015".
3. Ćw iczenie ma obejmować takie elementy przygotowania obronnego i obrony cyw ilnej 

jak:
1) system stałych dyżurów i elementy SWA:
2) przygotowanie podmiotów leczniczych do podania zapotrzebowania na tabletki jodku 

potasu;
3) sprawdzenie przygotowania organów sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji 

zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz. prowadzenia 
działań ratowniczych i ochrony ludności w trakcie ćwiczenia terenowego.

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:
1. doskonalenie procesu decyzyjnego Powiatowego. Miejskiego oraz. Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu;
2. doskonalenie współdziałania Powiatowych Służb. Inspekcji i Straży w czasie 

prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia:
3. praktyczne sprawdzenie gotowości do działania podmiotów leczniczych (NZOZ) 

w przypadku konieczności podania zapotrzebowania na tabletki jodku potasu:
4. praktyczne sprawdzenie wypracowanych procedur reagowania kryzysowego, systemu 

alarmowania ludności, ewakuacji rejonu zagrożonego oraz. zadań obronnych.
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. 3. W ćwiczeniu wezmą udział:

1. Organy szczebla gminy:
a) Burmistrz Miasta Łowicza.
b) Wójtow ie Gmin: Bielawy. Chąśno. Domaniewice, Kiernozia. Kocierzew 

Południowy. Łow icz. Łyszkowice, Nieborów. Zduny.
2. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży:

a) Komendant Powiatowy Policji,
b) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
d) Pow iatowy Lekarz Weterynarii.
e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3. Kierownic) jednostek organizacyjnych powiatu:
a) Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
b) Kierownik Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

4. Inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne i reagowania kryzysowego 
na terenie pow iatu:

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
b) podmiot) lecznicze (NZOZ) z terenu powiatu łowickiego.

5. Dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Łowickiego oraz wymienionych wyżej organów gmin.

6. Członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
wy znaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz urzędu miasta i urzędów gmin 
realizujący zadania obronne.

4. 1. Ćw iczeniem będzie kierował osobiście Starosta.

2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznacza się Wicestarostę.

3. Powołuje się Zespół Autorski Ćwiczenia /skład zespołu podany w Koncepcji Ćwiczenia/ 
pod kierownictwem Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych.

4. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Staroście 
Koncepcję Przy gotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 16 października 2015 
roku oraz Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 16 października 2015 roku.

5. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje niżej 
wy m i en i o ną do k u m en tacj ę:
-  koncepcję przy gotowania i przeprowadzenia ćwiczenia:
-  plan przeprowadzenia ćwiczenia;
-  założenia do ćwiczenia (koncepcje opracowuje KPPSP);
-  inne dokumenty robocze.

6. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego 
uzgodni z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego 
l i rzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

5. 1. Podstawę opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi koncepcja uzgodniona
z Woj e w o d ą Ł ódzk i m.

2. Ćw iczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych
z częściowy m udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz 
na mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz 
przyjętych w koncepcji założeniach.



§ 6. 1. Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia: 6300.00 złotych (słownie sześć tysięcy 
trzysta złotych) -  3500,00 zł dotacja ŁUW w Lodzi oraz 2800.00 zł w ramach refundacji 
z LU W w Lodzi.

2. Skarbnika Powiatu zobowiązuję do rozliczenia środków finansowych uzyskanych 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi.

$ 7. Sekretarza Powiatu zobowiązuję do nadzoru nad zabezpieczeniem potrzeb materiałowych, 
lokalowych, transportowych i innych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia 
ćwiczenia w oparciu o uzgodnienia z Biurem Zarządzania Kryzysowego. Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych.

§ 8. Koordynowanie działań w celu wykonania zarządzenia powierza się kierownikow i Biura 
Zarządzania Kryzysowego. Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia 
i podsumowania ćwiczenia.
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