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ZARZĄDZENIE Nr 0050/148/2022  

Wójta Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 14 października 2022 roku 

w sprawie organizacji i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego  

pk. „Piast-22”  

 

  Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie  

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póż. zm.)   oraz ustawy z dnia 22 marca 2022 r.           

o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 655 z późn. zm.); w związku z § 12 ust.1 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2259) oraz Zarządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2022 

roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego            

pk. „Piast-22” , zarządzam co następuje : 

§ 1. W dniach 20-21 października 2022 r. zostanie przeprowadzone doskonalące ćwiczenie 

obronne pk. „Piast-22”. 

1. Ćwiczenie otrzymuje kryptonim „Piast-22”. Opracowane do ćwiczenia dokumenty będą 

opatrywane wyznaczonym kryptonimem. 

2. Nadaje się temat ćwiczenia: „Zasady funkcjonowania gminy w czasie zewnętrznego 

zagrożenia jej bezpieczeństwa i w czasie wojny”. 

3. Miejsca przeprowadzenia ćwiczenia stanowić będzie:   - Urząd Gminy Polska Cerekiew.   

§ 2. Głównym celem ćwiczenia jest weryfikacja przyjętych rozwiązań w zakresie 

przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur zgrywania systemu obronnego państwa  

w gminie w tym: 

1) zgrywanie podsystemu kierowania obronnego ; 

2) nabywanie przez osoby ćwiczące praktycznych umiejętności w zakresie realizacji zadań 

obronnych; 

3) doskonalenie umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Gminy Polska Cerekiew, innych urzędów, jednostek 

administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi, lub przez niego 

nadzorowanych, przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne; 

4) wzmacnianie współpracy komórek i jednostek organizacyjnych w gminie z jednostkami 

organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. Ćwiczenie obejmuje realizację wybranych dla jego potrzeb zadań operacyjnych  

oraz zagadnień szczegółowych związanych z: 

1) funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew; 

2) współpracą organów administracji  z Wojskowym Centrum Rekrutacji  

w Kędzierzynie-Koźlu w obszarze wsparcia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych 

RP; 

3) rozwijaniem Głównych Stanowisk Kierowania (GSK) organów administracji publicznej; 

4) przygotowaniem do przemieszczenia GSK organów administracji publicznej  

do zapasowych miejsc pracy (ZMP); 
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5) realizacją zadań dotyczących HNS (wsparcia państwa gospodarza); 

6) funkcjonowaniem systemów łączności i informatyki oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom 

płynącym z cyberprzestrzeni. 

§ 4. 1. Kierownictwo ćwiczenia stanowią: 

1) Wójt Gminy Polska Cerekiew – kierownik ćwiczenia; 

2) Sekretarz – zastępca kierownika ćwiczenia. 

 2. Do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się zespół spośród 

pracowników Urzędu Gminy Polska Cerekiew  zwany dalej „zespołem kierowania 

ćwiczeniem”. 

 

3. W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy Polska Cerekiew: 

1) Andrzej Kowaczek – Referent ds. obronności – przewodniczący zespołu;  

2) Michaela Weirauch  – Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy ; 

3) Agnieszka Zwierkowska – Referent ds. oświaty, spraw organizacyjnych. 

     Do zadań zespołu należy w szczególności opracowanie:  

1) planu ćwiczenia; 

2) sprawozdania końcowego z przeprowadzenia ćwiczenia, w terminie 30 dni od 

zakończenia ćwiczenia. 

4. Kierownik ćwiczenia w planie ustala strukturę kierowania ćwiczeniem oraz określa 

szczegółowe zadania dla zespołu kierowania ćwiczeniem. 

     5. W ćwiczeniu wezmą udział: 

1) pracownicy urzędu gminy będący w składzie obsada Głównego Stanowiska 

Kierowania  , Stały Dyżur Wójta  oraz osoby funkcyjne i kierujący Akcją Kurierską; 

2) Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie Koźlu ,w zakresie kierowania 

elementami akcji kurierskiej na terenie ćwiczącej gminy   oraz realizacji zadań z 

zakresu HNS; 

3) Komenda Powiatowa  Policji w K-Koźlu z zakresie zabezpieczenia kurierów na 

trasach; 

4) Podmioty Lecznicze w składzie niezbędnym do realizacji zadań obronnych; 

5) pozostałe jednostki administracji zespolonej w gminie wg decyzji Kierownika 

Ćwiczenia; 

§ 5.  1. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone metodą praktyczną zgodnie z opracowanym 

„Planem przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-22,  

2. Praktyczny udział stanów osobowych ćwiczących struktur organizacyjnych zostanie 

przeprowadzony w oparciu o zadania ujęte w sytuacjach szczegółowych. 

§ 6. Ustala się następujące zadania przygotowawcze: 

1) w ćwiczących jednostkach organizacyjnych dokonać wytypowania pracowników  

do realizacji zadań w ramach ćwiczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu warunku pełnej 

realizacji zadań bieżących  jednostek  organizacyjnych; 

2) w dniu 17 października 2022 r. przeprowadzić konferencję planistyczną przygotowującą 

ćwiczenie, będącą przygotowaniem ćwiczenia i szkoleniem  pracowników zadaniowych 

do ćwiczenia. 
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§ 7. 1. Organizacja łączności i ochrony tajemnicy: 

1) system obiegu informacji prowadzić z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 

stacjonarnej łączności telefonicznej oraz faksowej wspartej systemem telefonii 

komórkowej; 

2) łączność radiotelefoniczną wykorzystywać zgodnie z przyjętymi zasadami w sieci 

radiotelefonicznej cyfrowej Wojewody Opolskiego; 

3) w celu jednoznacznych identyfikacji informacji przekazywanych w ramach ćwiczenia 

poprzedzać je hasłem identyfikacyjnym „Piast-22” umieszczonym w nagłówku i stopce 

dokumentu; 

4) ochronę informacji zapewnić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 742 z późn. zm.); 

§ 8. Przedsięwzięcia zabezpieczenia logistycznego: 

1) zabezpieczenie finansowe przeprowadzenia elementów ćwiczenia na szczeblu gminnym 

zapewnić w ramach przydzielonych środków finansowych z budżetu Wojewody Opolskiego 

w wysokości 1000,00 zł na ćwiczenie obronne pt. „Piast-22”   i  kwoty 100,00 zł.    na akcje 

kurierską . 

§ 9.Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronności. 

§ 10.Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 


