ZARZĄDZENIE Nr 3500/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 lipca 2022 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny
(Dz. U. z 2022 r., poz. 655), § 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2259), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W dniu 20 października 2022 roku na terenie miasta Płocka
przeprowadzony zostanie trening pod kryptonimem ,,JESIEŃ – 2022”, zwany
dalej ,,treningiem”.
2. Tematem treningu jest realizacja zadań w systemie stałych dyżurów Wojewody
Mazowieckiego w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
§ 2. Jako cele szkoleniowe w treningu przyjmuje się:
1) doskonalenie i zgranie elementów kierowania i zespołów zadaniowych
w
realizacji
przedsięwzięć
wynikających
z
Planu
operacyjnego
funkcjonowania miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) sprawdzenie procedur przekazywania zadań operacyjnych, obiegu informacji
oraz prowadzenia dokumentacji przez obsady stałych dyżurów.
§ 3. 1. Kierownikiem treningu jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Treningiem kierował będę poprzez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
§ 4. W treningu będą uczestniczyć:
1) Prezydent Miasta Płocka;
2) Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i spółek:
a) Dyrektor Zakładu Usług Miejskich ,,Muniserwis”,
b) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg,
c) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych,
e) Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy,

f) Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana
Themersonów,
g) Komendant Straży Miejskiej,
h) Prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o.,
i) Prezes Wodociągów Płockich Sp. z o.o.,
j) Prezes Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.,
k) Prezes Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,
l) Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.;
3) kierownicy jednostek powiatowej administracji zespolonej:
a) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
b) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na
prawach powiatu.
§ 5. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia treningu, powołuje się Sztab
Kierownictwa treningu w składzie:
1) Szef Sztabu Kierownictwa treningu – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego;
2) Zespół Autorski w składzie:
a) Kierownik Zespołu – Główny Specjalista w Zespole Spraw Obronnych
i Obrony Cywilnej,
b) Członkowie Zespołu – pracownicy Zespołu Spraw Obronnych i Obrony
Cywilnej;
3) Zespół Podawania Wiadomości w składzie:
a) Kierownik Zespołu – Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
b) Członkowie Zespołu – pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego;
4) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych w składzie:
a) Kierownik Zespołu – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
b) Członek Zespołu – Kierownik Kancelarii Tajnej.
2. Zadania osób oraz zespołów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1
do zarządzenia.
§ 6. 1. Kierownik Zespołu Autorskiego przedstawi do zatwierdzenia Plan
przeprowadzenia treningu do dnia 9 września 2022 roku.
2. Wszystkie opracowywane dokumenty i materiały dotyczące treningu muszą
być opatrzone informacją w nagłówku i w stopce ,,JESIEŃ – 2022/ĆWICZENIE”.
3. Zakres oraz terminarz przedsięwzięć przygotowawczych do ćwiczenia określa
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 7. Trening przeprowadza się w siedzibach ćwiczących jednostek
organizacyjnych, w oparciu o pomieszczenia planowane do rozwinięcia
i funkcjonowania stałych dyżurów.
§ 8. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych uczestniczących
w treningu do wydzielenia i przygotowania niezbędnych sił i środków do jego
przeprowadzenia, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji
niejawnych i danych osobowych, jak również tajemnic prawnie chronionych.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia
zakończenia treningu.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3500/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 lipca 2022 roku

Zadania osób funkcyjnych i zespołów Kierownictwa treningu
1. Szef Sztabu Kierownictwa treningu – do jego zadań w szczególności
należy:
1) koordynowanie i organizacja pracy Zespołu Autorskiego w okresie
przygotowywania treningu;
2) organizacja i kierowanie pracą zespołów Sztabu Kierownictwa treningu
w czasie jego przygotowywania i przeprowadzania;
3) przedstawianie Kierownikowi treningu propozycji dotyczących wniesienia
ewentualnych zmian do przebiegu treningu, wynikających z działań
ćwiczących.
2. Zespół Autorski – do jego zadań w szczególności należy:
1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia treningu:
a) planu przeprowadzenia treningu,
b) założenia do treningu,
c) planu podgrywki,
d) innych dokumentów wg potrzeb;
2) opracowanie w wyznaczonym terminie sprawozdania z treningu.
3.
1)
2)
3)

Zespół Podawania Wiadomości – do jego zadań w szczególności należy:
współpraca z Zespołem Autorskim w zakresie opracowania planu podgrywki;
przekazywanie wiadomości do ćwiczących, zgodnie z opracowanym planem;
koordynowanie dynamiki działań na podstawie wytycznych Kierownika
treningu.

4. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – do jego zadań należy
w szczególności zapewnienie warunków do ewidencjonowania ćwiczebnych
dokumentów niejawnych, w ramach obowiązującego na czas treningu obiegu
dokumentów.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3500/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 lipca 2022 roku

Zakres oraz terminarz przedsięwzięć przygotowawczych do treningu
pod kryptonimem ,,JESIEŃ – 2022”.

Lp.

Zadanie

Przygotowanie i wydanie
zarządzenia Prezydenta Miasta
1.
Płocka w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia treningu.

Termin
wykonania

do dnia 22 lipca
2022 r.

Odpowiedzialny
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

2.

Opracowanie założenia do
treningu.

do dnia 12 sierpnia Kierownik Zespołu
2022 r.
Autorskiego

3.

Opracowanie planu
przeprowadzenia treningu.

do dnia 9 września Kierownik Zespołu
2022 r.
Autorskiego

Przygotowanie planu podawania
wiadomości.

Kierownik Zespołu
Autorskiego
do dnia 9 września
Kierownik Zespołu
2022 r.
Podawania
Wiadomości

4.

Przeprowadzenie szkolenia
do dnia 22 września
5. przygotowawczego dla uczestników
2022 r.
treningu.

Szef Sztabu
Kierownictwa
treningu

Opracowanie pozostałych
6. dokumentów do treningu wg
potrzeb.

do dnia 14
Kierownik Zespołu
października 2022 r.
Autorskiego

Przygotowanie logistyczne
7. i techniczne miejsc
przeprowadzenia treningu.

do dnia 18
października 2022 r.

Złożenie Prezydentowi Miasta
8. Płocka meldunku o gotowości
organizacyjnej do treningu.

Szef Sztabu
Kierownictwa
do dnia 19
treningu
października 2022 r.
Kierownicy
jednostek
organizacyjnych

Koordynowanie całości
przedsięwzięć organizacyjnych
9.
związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem treningu.

na bieżąco

Kierownicy
jednostek
organizacyjnych

Szef Sztabu
Kierownictwa
treningu

