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URZĄD MIASTA GARWOLIN

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PLAN
ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH
PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W MIEŚCIE GARWOLIN NA ROK 2019

GARWOLIN 2019 ROK



WYTYCZNE
BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

z dnia 5 marca 2019 r.
DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ

OBRONNYCH W MIEŚCIE GARWOLIN W 2019 ROKU
w roku 2018 wprowadzono kolejne akty prawne dotyczące warunków przekazywania

informacji i decyzji podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz funkcjonowania
organów administracji publicznej województwa w Systemie Stałych Dyżurów. Przyjęte do
stosowania w roku ubiegłym oraz w latach poprzednich przepisy normatywno-prawne pozwolą
w najbliższym czasie doskonalić i aktualizować opracowane dokumenty oraz podjąć działania
zapewniające współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej województwa
w systemie stanowisk kierowania.

Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku w ramach
pozamilitarnych przygotowań obronnych należy zaliczyć:

}l>- opracowanie i przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie "Narodowego Kwestionariusza
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - 2018";

» wydanie wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Garwolin w 2018 roku;

}l>- opracowanie i przesłanie do realizacji wytycznych do planu szkolenia obronnego
w mieście Garwolin

» doskonalenie zadań zawartych w zarządzeniu nr 340 Wojewody Mazowieckiego
w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa;

}l>- wdrażanie (szkolenie) w życie zapisow dokumentacji stanowiska kierowania
Burmistrza Miasta Garwolin i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim na podstawie
zarządzenia nr 456 wojewody mazowieckiego;

» przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń z pracownikami wykonującymi zadania obronne
określone w dokumentacji dotyczącej Stałego Dyżuru, Planów Operacyjnych
Funkcjonowania Miasta Garwolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

» opracowanie zbiorczego wykazu oraz rocznego zestawienia świadczeń osobistych
i doraźnych świadczeń rzeczowych, które były wykonywane w 2017 roku na terenie
miasta Garwolin;

» z zaplanowanych kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych na rok 2018;
(PKS SA Garwolin) i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie przełożona na
rok 2019;

» przeprowadzenie aktualizacji składów osobowych formacji Obrony Cywilnej na
bieżąco

» realizowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz.
741) poprzez aktualizację Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych miasta
Garwolin na potrzeby obronne państwa.



II. Planowanie obronne.

1. Dokonać przeglądu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta
Garwolin oraz opracować Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych (NKPPO-17) Miasta Garwolin wg. wytycznych Departamentu Strategii
i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Po otrzymaniu wypisów z WBiZK opracować Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta
Garwolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

3. Prowadzić i aktualizować ewidencję dokumentów w zakresie planowania obronnego
oraz współpracować w tym zakresie ze wskazanymi pracownikami merytorycznymi.

III. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających
mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP.
1. Nadzorować postępowania w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych

i rzeczowych na rzecz obrony pod względem prawidłowości prowadzenia postępowania
wyjaśniającego oraz poprawności i terminowości wydawania decyzji.

2. Wnikliwie, z zachowaniem zasad i procedur określonych w Kodeksie postępowania
administracyjnego, rozpatrywać odwołania od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz
obrony

3. Zapewnić realizację zadań dotyczących reklamowania żołnierzy rezerwy od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny.

4. Aktualizować na bieżąco niezbędną dokumentację do prowadzenia Akcji Kurierskiej na
terenie Miasta Garwolin.

IV. Realizacja zadań wynikających z współpracy cywilno-wojskowej.
1. Doskonalić współpracę cywilno-wojskową poprzez realizację przedsięwzięć

wynikających z Akcji Kurierskiej, nakładania świadczeń na rzecz obrony.

v. Zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS).
1. Analizować i prowadzić przygotowania do realizowania zadań wynikających z funkcji

państwa-gospodarza (HNS).Przeszkolić skład osobowy Punktu Kontaktowego HNS.
VI. Realizacja zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

1. Doskonalić zasady uruchamiania i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów podczas
organizowanych gier, treningów i ćwiczeń obronnych zapewniających ciągłość
przekazywania informacji i decyzji.

2. Doskonalić koncepcję organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Garwolin na
StanowiskachKierowania i zapasowych miejsc pracy Burmistrza Miasta Garwolin.

3. Utrzymać w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej stanowisko kierowania
i stanowiska zapasowych miejsc pracy Burmistrza Miasta Garwolin

4. Aktualizować projekty regulaminów organizacyjnych na czas wojny w Urzędzie Miasta
Garwolin

5. Aktualizować regulaminy i instrukcję pracy na stanowisku kierowania i zapasowych
miejscach pracy.

6. Opracować zgodnie z przyjętą koncepcją stosowne dokumenty, w które powinno być
wyposażone Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta Garwolin.
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XV. Kontrola wykonywania zadań obronnych.

1. Opracowanie planów kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych,
nadzorowanych zlokalizowanych na terenie miasta Garwolin rok 2019 roku.

2. Opracowanie sprawozdań rocznego i kwartalnych z przeprowadzonychprzedsięwzięć
kontrolnych.

3. Sporządzać stosowne sprawozdania z zakresu realizacji kontroli wykonywania zadań
obronnych.

Opracował:
Insp. D .Zając
Tel.( 25) 786 42 11
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ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA W ZAKRESIE

POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

W MIEŚCIE GARWOLIN W 2019 ROKU BĘDZIE:

"REALIZACJA PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W CZASIE POKOJU
W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI

SAMORZĄDOWEJ liCH JEDNOSTEK WYKONAWCZYCH W WARUNKACH
WYŻSZYCH STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA DO ZAPEWNIENIA

CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORAZ REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
W CZASIE POKOJU W ZAKRESIE SYSTEMÓW

ORGANIZACYJNO - PLANISTYCZNYCH"
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I. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE:

1. Tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych. str. - 4
2. Planowanie obronne. str. - 5
3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne

rozwinięcie Sił Zbrojnych RP. str. - 6
4. Realizacja zadań wynikających z współpracy cywilno-wojskowej. str. - 7
5. Zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS). str. - 7
6. Realizacja zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. str. - 9
7. Przygotowanie do działania stałego dyżuru na potrzeby kierowania miastem. str. - 9
8. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych. str. - 10
9. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. str. - 10
10. Uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowywania przestrzennego str. - 11
11. Przygotowywanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych. str. - 11
12. Szczególnej ochrony obiektów. str. - 11
13. Militaryzacja. str. - 11
14. Szkolenia Obronnego. str. - 12
15. Kontrola wykonywania zadań obronnych. str.-12-13
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II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Terminrealizacji
Komórka Osoba AdnotacjaLp. Treść przedsięwzięcia I kw. II kw. III kw. IV kw. odpowiedz. nadzoruj.

za realizację wykonanie o wykonaniu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych.
Uzgodnienie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
w Garwolinie w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie

Do
1. opracowanego planu: 30

- szkolenia obronnego na 2019 rok oraz przedłożenie do
wglądu opracowanego programu szkolenia obronnego
na lata 2019 - 2021
Opracowanie wytycznych do działalności w zakresie Wydział
pozamilitamych przygotowań obronnych w 2018 roku Do Bezpieczeństwa Burmistrz

2. oraz wytycznych do szkolenia obronnego na 2019 rok: 30 i Zarządzania Miasta
Burmistrza Miasta Garwolin. Kryzysowego
Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w Do

3. zakresie pozamilitamych przygotowań obronnych w 30
2019 roku.
Przegląd zakresu l możliwości realizacji zadań

4 obronnych w regulaminach organizacyjnych urzędu Do
miasta Garwolin w zakresie merytorycznego ich 30
wykonania.
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II. Planowanie obronne.

2. 

Burmistrz
Miasta

l. Opracowanie Narodowego Kwestionariusza
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO-18) X
zgodnie z metodyką MON

Opracowanie planu potrzeb w zakresie materiałów
l usług niezbędnych do realizacji pozamilitarnych X
przygotowań obronnych w 2019 roku

3.

Opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania:
Miasta Garwolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny po otrzymaniu
wypisów.

4.
Bieżące opracowywanie i przesyłanie do W B i Z K
MUW w W-wie niezbędnej dokumentacji w zakresie X
planowania obronnego miasta Garwolin w 2019 rok

po otrzymaniuwytycznychWBiZKMUW
w W-wie

Wydział
f----+-f----+-ł---+-+--+-+--+--łX Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

10

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Burmistrz
Miasta

Burmistrz
Miasta

Burmistrz
Miasta
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III. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie
Sił Zbrojnych RP.

Nadzorować postępowania w zakresie nakładania
1. obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Wydział

obrony pod względem prawidłowości prowadzenia X X Bezpieczeństwa i Burmistrz
postępowania ' .. poprawności Zarządzania Miastawyjasruąjącego oraz
i terminowości wydawania decyzji. Kryzysowego

2. Wnikliwie, z zachowaniem zasad 1 procedur Wydział
określonych w Kodeksie postępowania Bezpieczeństwa i Burmistrz
administracyjnego, rozpatrywać odwołania od decyzji w X X Zarządzania Miasta
sprawie świadczeń na rzecz obrony Kryzysowego

Zapewnić realizacj ę zadań dotyczących reklamowania Wydział

3. żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej X X Bezpieczeństwa i Burmistrz
służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny. Zarządzania Miasta

Kryzysowego

Aktualizować na bieżąco niezbędną dokumentację do Wydział

4. prowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie Miasta X X Bezpieczeństwa i Burmistrz
Garwolin. Zarządzania Miasta

Kryzysowego
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Termin realizacji Komórka Osoba Adnotacja
Lp. Treść przedsięwzięcia I kw. II kw. III kw. IV kw. odpowiedz. nadzorujące o

1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 za realizację wykonanie wykonaniu

IV. Realizacja zadań wynikających z współpracy cywilno-wojskowej.

l.
Aktualizacja projektów regulaminów organizacyjnych
Urzędu Miasta Garwolin na czas wojny. Wydział Burmistrz
Modemizacj a utrzymanie pełnej sprawności X X Bezpieczeństwa i MiastaI W Zarządzania

2. techniczno-eksp loatacyjnej Stanowisk Kierowania l Kryzysowego
zapasowych miejsc pracy Burmistrza Miasta Garwolin
Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji w sprawie

3. przygotowania Stanowisk Kierowania Burmistrza Wydział Burmistrz
Miasta Garwolin I zapasowych miejsc pracy w X X Bezpieczeństwa i MiastaZarządzania
Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Kryzysowego
województwie mazowieckim
Opracowanie regulaminów organizacyjnych Urzędu Wydział Burmistrz

4. Miasta Garwolin uwzględniających wykonywanie X X Bezpieczeństwa i Miastazadań obronnych w wyższych stanach gotowości Zarządzania
obronnej państwa Kryzysowego

V. Zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS).
Opracowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Wydział

l. Garwolinie zbiorczego planu szkoleń treningów X Bezpieczeństwa i Burmistrz
l Zarządzania Miasta

kurierów akcji kurierskiej w roku 2019 Kryzysowego
Przesłanie do WBIZK MUW w W-wie zestawień

2. świadczeń osobistych i rzeczowych zaplanowanychdo Wydział

wykonania w razie ogłoszeniamobilizacji i w czasiewojny do Bezpieczeństwa i Burmistrz
Zarządzania Miasta

oraz doraźnych świadczeńrzeczowych, które mają być 31 Kryzysowego
wykonywanew 2019roku
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Treść przedsięwzięcia
Komórka

odpowiedzialna
za realizację.

Lp.

3.
Przygotowywanie i przesłanie sprawozdań z realizacji
zadań związanych z doręczeniem kart powołania
w trybie akcj i kurierskiej za rok 2019 rok

4.
Opracowanie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych
i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie X
miasta Garwolin w 2019 roku

5.
Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej ferMIef
poprzez współdziałanie z właściwymi organami
wojskowymi f WKU, starostwo powiatowe f w zakresie
Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, X
reklamowania oraz HNS

6 Opracowanie rocznego planu szkoleń i treningów
kurierów akcj i kurierskiej na 2019 rok

7.

Wykonywaniem zadań na rzecz Sił Zbrojnych ze
szczególnym uwzględnieniem:

- świadczeń osobistych i rzeczowych,
- akcji kurierskiej,
- reklamowania żołnierzy rezerwy od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie
mobilizacji i wojny

X

x

1

do
08 

I kw.

2 3 

Termin realizacji

5 6 7 8 9 10 11 124

II kw. III kw.

)

IV kw.
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Burmistrz
Miasta

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Burmistrz
Miasta

Osoba
d . Adnotacjana zoruj
k . owy onam.m k .e ••y onamu

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Burmistrz
Miasta

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Burmistrz
Miasta

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego

Burmistrz
Miasta

Wydział
Bezpieczeństwa i

Zarządzania
Kryzysowego
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Termin realizacji
OsobaKomórka Adnotacja

Lp. Treść przedsięwzięcia I kw. II kw. III kw. IV kw. odpowiedzialna nadzorująca o
za realizację wykonanie wykonaniu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI. Realizacja zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

1. Aktualizować Plan Dystrybucji Preparatów X X
1. Jodowych na terenie miasta Garwolin.

2.Aktualizować "Plan przygotowania oraz
Wydział

2. Bezpieczeństwa i Burmistrz
wykorzystywania podmiotów leczniczych służby X X Zarządzania Miasta
zdrowia na potrzeby obronne państwa" Kryzysowego

3. 3 .Kontynułowanie działań w kierunku oceny
funkcjonowania przygotowanych zapasowych ..miejsc _.. Xpracy zgodnie z opracowaną dokumentacją Stanowiska X
Kierowania Burmistrza Miasta Garwolin.

VII. Przygotowanie do działania stałego dyżuru na potrzeby kierowania miastem.
1.Doskonalenie funkcjonowania obsady osobowej w Wydział
Systemie Stałego Dyżuru w realizacji zadań X Bezpieczeństwa Burmistrz

1. operacyjnych podczas szkolenia obronnego. i Zarządzania Miasta
Kryzysowego

2. Doskonalenie funkcjonowania obsady osobowej w
2. Systemie Stałego Dyżuru w realizacji zadań

operacyjnych podczas ćwiczenia obronnego
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Terminrealizacji Komórka Osoba Adnotacja
Lp. Treść przedsięwzięcia I kw. II kw. III kw. IV kw. odpowiedzialna nadzorująca o

za realizację wykonanie wykonaniu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vm. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo - obronnych.

l.Utrzymywanie stałej aktualizacji "Planów
Wydział Burmistrzw Bezpieczeństwa i

1. przygotowań podmiotów leczniczych" X X Zarządzania Miasta
Kryzysowego

IX. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.
l.Przesyłanie do WBiZK MUW zestawień świadczeń

osobistych l rzeczowych przewidzianych do
1. wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie X

WOjny oraz świadczeń osobistych l rzeczowych
które mają być wykonane w 2019 roku.

2. 2.0pracowanie dokumentacji planistycznej na 2019 Wydział Burmistrzrok: Bezpieczeństwa i Miasta
* Planu świadczeń osobistych przewidzianych do Zarządzania

wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie Kryzysowego

wojny; X
* Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do

wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny;

:x. Uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowywania przestrzennego
1. 1.
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Komórka Osoba Adnotacja
Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji odpowiedzialna nadzorująca o

za realizację wykonanie wykonaniu

XL Przygotowywanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
1. Dokonywać analizy potrzeb osobowych w zakresie

reklamowania osób niezbędnych do prawidłowego Wydział
1. funkcjonowania urzędu w razie ogłoszenia Bezpieczeństwa Burmistrz

mobilizacji lub w czasie wojny. Występować w tym X X i Zarządzania Miasta
zakresie do wojskowego komendanta uzupełnień o Kryzysowego
reklamowanie.

xn. Szczególnej ochrony obiektów.

XIII. Militaryzacja.

XIV. Szkolenia Obronnego.
Uzgodnienie w Wydziale Bezpieczeństwa
1 Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie Wydział

1. opracowanego planu: Do Bezpieczeństwa i Burmistrz
- szkolenia obronnego na 2019 rok oraz przedłożenie 31 Zarządzania Miasta
do wglądu opracowanego programu szkolenia Kryzysowego

obronnego na lata 2019 - 2021
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Komórka Osoba Adnotacja
Lp. Treść przedsięwzięcia Termin realizacji odpowiedzialna nadzorująca o

za realizację wykonanie wykonaniu
2. Opracowanie wytycznych do działalności w

zakresie pozamilitamych przygotowań obronnych
Dow 2018 roku oraz wytycznych do szkolenia 31

obronnego na 2019 rok: Burmistrza Miasta
Garwolin. Wydział Burmistrz

3 Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć Bezpieczeństwa i Miasta
Do Zarządzania

W zakresie pozamilitamych przygotowań 31 Kryzysowego
obronnych w 2019 roku.

4. Przesłanie do WBZK informacji z wydatkowania
celowych środków finansowych na realizację 30 dni po zakończeniu zadania

zadań obronnych wraz z kserokopią faktur
XV. Kontrola wykonywania zadań obronnych.

Opracowanie planów kontroli wykonywania
zadań obronnych w jednostkach podległych, X X1. nadzorowanych zlokalizowanych na terenie
miasta Garwolin rok 2019 roku. Wydział BurmistrzOpracowanie sprawozdań: Bezpieczeństwa i Miasta

2. rocznego l kwartalnych z przeprowadzonych X X X X Zarządzania

przedsięwzięć kontrolnych. Kryzysowego

3 Sporządzać stosowne sprawozdania z zakresu X
realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych.

Opracował: f
insp. D. Zając
tel. (25) 786 42
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