
 

G M I N A  M A S Ł Ó W   

R E F E R A T  O R G A N I Z A C Y J N Y  I  S P R A W  O B Y W A T E L S K I C H  U R Z Ę D U  G M I N Y  M A S Ł Ó W  
 

      
       ZATWIERDZAM 

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
nr 20/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 
31 stycznia 2017 roku w sprawie reali-
zacji pozamilitarnych przygotowań 
obronnych oraz szkolenia obronnego  
w gminie Masłów w 2017 roku 

…………………………… 
                /data i podpis/ 

        Znak: OiSO.5560.3.2017 

 

P R O G R A M  

S Z K O L E N I A  O B R O N N E G O  

W  G M I N I E  M A S Ł Ó W  N A  L A T A  2 0 1 7  –  2 0 1 9  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 ………………  
 

 
 
………………………………….. 

 
 

M A S Ł Ó W  P I E R W S Z Y  

2 0 1 7  R O K  



 2 

 

 
CZĘŚĆ  I – Opisowa 
 

1. Dokumenty odniesienia: 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 1829).  

2) Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2017 – 2022,  

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz 
obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz.1612), 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151  
z późniejszymi zmianami), 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku 
obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152), 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 
Nr 98, poz. 978), 

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów lecz-
niczych służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741), 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ra-
mach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599, z późn. zm.), 

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), 

10) Plan operacyjny funkcjonowania gminy Masłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

11) Plan przygotowania podmiotów leczniczych województwa świętokrzyskiego na potrzeby obronne państwa,  

12) Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Świętokrzyskiego w latach 2013 – 2022, 

13) Zarządzenia Nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby  
podwyższania gotowości obronnej państwa, 

14) Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 32/2015 z dnia 15 kwietnia  2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w 
systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim; 

15) Zarządzenie nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przygotowania organów administracji publicznej woje-
wództwa świętokrzyskiego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS). 
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16) Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 51/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

17) Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2017r. 

18) Wytyczne Wojewody Świętokrzyskiego do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, starostów, 
wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2017 roku.  

19) Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Masłów. 
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2. Zakładane cele szkoleniowe na lata 2017 – 2019: 

Cel główny: 
Przygotowanie kadry kierowniczej i  zespołów zadaniowych (grup operacyjnych) wchodzących w skład stanowiska kierowania w Urzędzie 

Gminy Masłów i w podległych strukturach organizacyjnych, do praktycznej realizacji zadań operacyjnych w sytuacji wystąpienia zewnętrz-

nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.  

Cele szczegółowe: 

1. Wypracowywać właściwy dla współczesnych zagrożeń model pracy zespołów wchodzących w skład stanowiska kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym. 

2. Dążyć do zgrywania elementów podsystemu kierowania obroną, jak również innych elementów systemu obronnego, w szczególności zapewniają-
cych sprawne współdziałanie z innymi elementami administracji publicznej (w tym organami administracji wojskowej) oraz  
z organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP i utworzonych brygad OT. 

3. Podnieść umiejętności kierowniczej kadry Urzędu Gminy Masłów w kierowaniu podległymi strukturami organizacyjnymi podczas planowania i reali-
zacji zadań obronnych wynikających z zaktualizowanego planu operacyjnego funkcjonowania gminy, zawartych w kartach realizacji zadań operacyj-
nych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. 

4. Utrzymać określony poziom wiedzy i umiejętności kierowniczej kadry w Urzędzie Gminy Masłów i dalsze doskonalenie pracy w składzie określo-
nych zespołów funkcjonalno-zadaniowych stanowiska kierowania w realizacji zadań na stanowiskach i funkcjach przewidzianych dla nich w okresie 
podwyższania gotowości obronnej. 

5. Kontynuować proces militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów oraz doskonalenie umiejętności kierowniczej kadry jednostek organizacyjnych 
gminy Masłów i przygotowanie jej do kierowania realizacją specjalistycznych zadań obronnych wynikających ze zaktualizowanego planu operacyj-
nego funkcjonowania gminy, osiągając gotowość zgodnie z harmonogramem. 

6. Doskonalić współdziałania - zgodnie z właściwościami - między Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami zespolonej  
i niezespolonej administracji rządowej i organami gminy Masłów w realizacji zadań obronnych wynikających ze znowelizowanego planu operacyjne-
go funkcjonowania gminy, m.in. poprzez zapewnienie uczestnictwa ich kierownictw w grach i ćwiczeniach obronnych. 

7. Zgrywanie obsad stałych dyżurów w realizacji zadań związanych z zapoczątkowaniem procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji. 

8. Zgrywanie elementów stanowisk kierowania jednostek i organów w prowadzonych grach i ćwiczeniach obronnych. 
 
Cel główny zamierza się osiągnąć etapowo, poprzez realizację celów pośrednich: 

W 2017 roku: 

Wdrożeniu nowej struktury kierowania obroną województwa w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa w warunkach zagrożenia konfliktem 
polityczno-militarnym. Zgrywanie zespołów funkcjonalno-zadaniowych stanowiska kierowania Wójta Gminy Masłów ze stanowiskiem kierowania Wojewo-
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dy Świętokrzyskiego oraz z odpowiednimi zespołami i stanowiskami kierowania organów zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w wojewódz-
twie oraz innymi organami samorządu terytorialnego w praktycznej realizacji zadań obronnych wynikających z posiadanego planu operacyjnego. 

W 2018 roku: 

Nabyciu umiejętności praktycznych i utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy kierowniczej kadry Urzędu Gminy Masłów w zakresie kierowania podle-
głymi strukturami organizacyjnymi w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa, osiągając odpowiedni stopień przygotowania kadry kierowniczej 
i zgrania zespołów funkcjonalno-zadaniowych stanowiska kierowania Wójta Gminy Masłów z innymi właściwymi stanowiskami kierowania organów w 
praktycznej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych, wynikających z posiadanego planu operacyjnego, w warunkach zagrożenia konfliktem 
polityczno-militarnym. 

W 2019 roku: 

Utrzymaniu umiejętności praktycznych i poziomu wiedzy kierowniczej kadry w gminie Masłów w zakresie kierowania podległymi strukturami organizacyj-
nymi w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. Zgrywanie obsady stanowiska kierowania wójta oraz nawiązanie współpracy i kształtowanie 
relacji współdziałania z nowotworzonymi wojskami Obrony Terytorialnej; 
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3. Wykaz grup szkoleniowych: 

Lp Nazwa stanowiska służbowego Kod grupy Uwagi 

1. 
a) Wójt Gminy Masłów W-1  

b) Zastępca Wójta Gminy Masłów W-2  

2. 
Pracownik prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w gminie 
Masłów 

P-3  

3. Obsada stałego dyżuru Wójta Gminy Masłów GSD  

4. Obsada stanowiska kierowania Wójta Gminy Masłów GSK  

5. Obsada akcji kurierskiej Wójta Gminy Masłów GAK  

6. Kadra kierownicza Urzędu Gminy Masłów GK-1  

7. Kadra kierownicza wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Masłów GK-2  

8. Kadra kierownicza jednostek organizacyjnych gminy Masłów GN-1  
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 CZĘŚĆ II – Ramowy program szkolenia na lata  2017 – 2019 
 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy 
LATA 

Uwagi 
2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIE 

1.  Wojewódzkie ćwiczenia 
lub gry obronne 

Organizacja zabezpieczenia i wsparcia sił 
zbrojnych prowadzących działania bojo-
we na obszarze województwa, a także 
kierowanie osiąganiem wyższych stanów 
gotowości obronnej w warunkach zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa konflik-
tem polityczno-militarnym. Zgrywanie 
obsady stanowiska kierowania wojewody  
z komórkami organizacyjnymi zespolonej 
i niezespolonej administracji rządowej 
oraz obsadami stanowisk kierowania or-
ganów samorządowych. 

Wybrane jednostki samo-
rządu terytorialnego w wo-

jewództwie 
 

P-3 
GSD 
GSK 
GAK 
GK-1 
GK-2 

GN-1 

II
 p

ó
łr
o

c
z
e
 

I 
p

ó
łr
o

c
z
e
 

  

 

ĆWICZENIA TERENOWE 
Nie planuje się dla gminy 
Masłów 

Powiatowe 
Nie planuje się dla gminy 
Masłów 

Gminne 

1. Gminne ćwiczenia 
obronne 

Gry lub ćwiczenia o charakterze obron-
nym, których celem jest zgrywanie ko-
mórek organizacyjnych, zespołów funk-
cjonalnych oraz jednostek organizacyj-
nych podległych wójtowi w realizacji 
zadań obronnych w okresie podwyższa-
nia gotowości obronnej w warunkach  

Według harmonogramu 
przeprowadzenia ćwiczeń  
 i gier obronnych w latach 

2017 - 2022 
 

  X  
wg 

oddzielnego planu 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy 
LATA 

Uwagi 
2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
wybuchem konfliktu polityczno-
militarnego, we współdziałaniu z orga-
nami rządowej administracji zespolonej 
szczebla powiatowego i organami admi-
nistracji wojskowej. 

INNE ZAMIERZENIA SZKOLENIOWE 

1. Trening obsad perso-
nalnych stałego dyżuru 

Uruchamianie procedur oraz przekazy-
wanie decyzji upoważnionych organów 
związanych z podwyższaniem gotowości 
obronnej państwa, w warunkach wystą-
pienia zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa, w tym o charakterze terrorystycz-
nym. 

GSD 2 razy w roku 
wg 

oddzielnego planu 

2. Szkolenie zbiorowe Szkolenie zbiorowe o tematyce ochron-
no-obronnej, którego celem jest zapo-
znanie z nową problematyką obronną  
i przygotowanie kierowniczej kadry or-
ganów samorządu terytorialnego do 
wykonywania obowiązków na stanowi-
skach i funkcjach zgodnie z przezna-
czeniem. 

W-1 

W-2 
1 - 2 razy w roku  

wg 

oddzielnego planu 

3. Szkolenie zbiorowe pracowników prowa-
dzących sprawy związane z wykonywa-
niem zadań obronnych w organach sa-
morządu terytorialnego połączone z 
oceną realizacji zadań obronnych za 
miniony rok oraz ukierunkowaniem dzia-
łalności na rok następny. 

P-3 1 - 2 razy w roku  
wg 

oddzielnego planu 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy 
LATA 

Uwagi 
2017 2018 2019  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

4. Szkolenia zbiorowe w 
gminie Masłów 

Szkolenie zbiorowe dla wszystkich grup 
szkoleniowych gminy Masłów kładące 
nacisk na zasady opracowywania POFG, 
założenia znowelizowanego POFG oraz 
zadania wynikające z nowej tabeli reali-
zacji zadań obronnych oraz kart realiza-
cji zadań obronnych, których celem jest 
właściwe realizowanie zadań obronnych 
przez osoby je realizujące. 

GSD 
GSK 
GAK 
GK-1 
GK-2 
GN-1 

X    
w przypadku otrzymania wy-

tycznych do opracowania 
POFG 

5. Szkolenie zbiorowe dla wszystkich grup 
szkoleniowych gminy Masłów mające na 
celu zapoznanie z oceną zagrożeń i ich 
wpływ na realizację zadań obronnych 
oraz zadania organów samorządu teryto-
rialnego w kierowaniu bezpieczeństwem 
narodowym. 

GSD 
GSK 
GAK 
GK-1 
GK-2 
GN-1 

 X   
wg 

oddzielnego planu 

6. Realizacja zadań na 
rzecz SZ RP i wojsk so-
juszniczych 

Organizacja i zasady natychmiastowego 
uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz wykony-
wanie zadań przez kurierów, kurierów-
wykonawców i kurierów-łączników  
w czasie akcji kurierskiej, których celem 
jest doskonalenie realizacji zadań AKAP. 

GAK X X X  
wg 

oddzielnego planu 

 
OPRACOWAŁ 

inspektor ds. obronnych 
i zarządzania kryzysowego 

 
Tomasz ŻAK 

 


