
ZARZĄDZENIE Nr 843/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia  18.07.2022 r. 

  

 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego            

pod kryptonimem „WRZOS-22”                                                      

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny  

(Dz. U. 2022 poz. 655), § 4 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 

2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. 2022 

poz. 875), § 10 ust. 1 pkt 6 oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia  

17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. 2021 poz. 2259), Wytycznych 

Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na 2022 rok i Rocznego wykazu 

planowanych ćwiczeń obronnych Miasta i Gminy Syców na rok 2022”, zarządzam  

co następuje:  

 

§ 1 

W dniach 20 - 22 września 2022 r. na terenie Gminy Syców przeprowadzić w ramach 

szkolenia obronnego gminne ćwiczenie doskonalące pod kryptonimem „WRZOS-22” mające 

na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań podczas osiągania wyższych stanów gotowości 

obronnej oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 

Gminy Syców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny. 

 

§ 2 

Celem ćwiczeń będzie: 

- sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy Syców; 

- sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio 

wykonujących zadania obronne w jednostce samorządu terytorialnego do wykonywania 

zadań operacyjnych oraz zadań w związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych 

Dyżurów; 

- sprawdzenie oraz doskonalenie procedur działania administracji publicznej na incydenty  

i zakłócenia w cyberprzestrzeni dla funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych 

- sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatowo- gminnego 

do realizacji zdań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz 

prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności; 

- sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych            

w ramach Akcji Kurierskiej; 

- sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów gminy Syców; 

- sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały 

Dyżur oraz Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 

 

 

 



§ 3 

W ćwiczeniu wezmą udział:  

1. Organy szczebla gminnego wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami 

organizacyjnymi: 

a) Burmistrz Miasta i Gminy Syców; 

b) Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie; 

c) Wyznaczeni pracownicy Urzędu realizujący zadania obronne. 

2. Dyżurni Stałego Dyżuru i obsady Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy 

Syców; 

3. kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia Akcji 

Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie; 

4. W ramach współdziałania: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy oraz Szef Wojskowego 

Centrum Rekrutacji we Wrocławiu. 

 

§ 4 

1. Ćwiczeniem kieruje Burmistrz Miasta i Gminy Syców. 

2. Na zastępcę kierownika ćwiczenia wyznaczam Wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców. 

3. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia inspektor odpowiedzialny za sprawy 

obronne Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie opracuje niżej wymienioną dokumentację:   

− kalkulację kosztów ćwiczenia; 

−  plan ćwiczenia; 

−  inne dokumenty robocze. 

4. Dokumentację ćwiczenia inspektor odpowiedzialny za sprawy obronne uzgodni  

z Koordynatorem Ćwiczenia - Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do dnia 20 lipca 

2022 r. 

 

§ 5 

Ćwiczenia należy przeprowadzić metodą zajęć teoretycznych i praktycznych z częściowym 

udziałem stanu osobowego struktur organizacyjnych w oparciu o posiadane dokumenty 

planistyczne uczestników ćwiczenia.  

 

§ 6 

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie 

zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie 

ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 7 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego 

Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 


