
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8.2016

WYTYCZNE
do opracowania gminnego ćwiczenia obronnego prowadzonego

w dniu 15.04.2016 r.

Zgodnie z "Planem szkolenia obronnego Gminy lmielno na rok 2016" w gminIe
lmielno zostanie przeprowadzona gminne ćwiczenie obronne nł. "Kierowanie
osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia
terrorystycznego" .

W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenie obronnego polecam:

1. Autorowi ćwiczenia -Inspektorowi ds., obronnych i p.poz. :
1/ do 14.03. 2016r. przygotować i przedstawić plan przeprowadzenia ćwiczenia

obronnego nł. "Kierowanie osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu
kryzysu w warunkach zagrożenia terrorystycznego".

2/ w ćwiczeniu obronnym przyjąć sytuację o zaostrzaniu się sytuacji w stosunkach
ze stroną przeciwną, mniejszości narodowe tworzą grupy paramilitarne,
bojówki nacjonalistyczne organizują struktury zbrojne, zdolne do prowadzenia
działań o charakterze wywiadowczym dywersyjno-sabotażowym, którego
konsekwencją jest wprowadzenie w państwie własnym stanu gotowości
obronnej czasu kryzysu.

3/ w ćwiczeniu obronnym przyjąć oznaczenia:

-państwo własne - "WISLANDIA"

- państwo obce - "TABOR" "MONDA"

4/ przewidzieć prowadzenie ćwiczenia obronnego w jednym etapie i w trzech
fazach.

.• w I fazie sprawdzenie gotowości do działań wybranych elementów
podsystemu obronnego gminy".

• w II fazie - przygotowanie i przeprowadzenie odprawy informacyjnej i
decyzyjnej oraz realizacja zadań operacyjnych

• w III fazie ćwiczenie praktyczne wydzielonych służb w sytuacji wystąpienia
ataku terrorystycznego - podłożenia ładunku wybuchowego w Szkole
Podstawowej w lmielnie



51 W ćwiczeniu obronnym ująć następujące zagadnienia szkoleniowe:
al uruchamianie i doskonalenie funkcjonowania obsady stałego dyżuru w
Urzędzie Gminy podczas wprowadzenia stanu podwyższania gotowości
obronnej państwa.

bl zasady osiągania wyższych stanów gotowości obronnej.

cI przeprowadzenie odprawy informacyjnej i decyzyjnej

dl organizacja i prowadzenie akcji ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej w
Imielnie

61 Opracować dokumenty:
al plan przeprowadzenia ćwiczenia
bl założenie do ćwiczenia obronnego,
cI mapę z naniesionymi elementami gminnego systemu kierowania oraz
zdarzeniami na obszarze gminy, które wynikają z założenia określonej sytuacji
polityczno - militarnej,

dl inne niezbędne dokumenty.

7 I Przygotować projekt omówienia ćwiczenia i koszty jego przeprowadzenia.

2. Inspektorowi ds. obronnych i p.poź.:
1. Zapewnić miejsca dla zespołów ćwiczących, w tym z poza urzędu,
2. Wyposażyć ćwiczących w niezbędne przybory i materiały do pracy.

Pełną gotowość do ćwiczenia obronnego osiągnąć do dnia 15.04.2016r.

WÓJT GMINY

mgrZbi~Huk
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