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WYTYCZNE
BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

z dnia 8 stycznia 2020 roku
do szkolenia obronnego realizowanego w 2020 roku przez jednostki

organizacyjne podległe i nadzorowane oraz przedsiębiorców
wykonujących zadania obronne w granicach administracyjnych miasta.

1. WSTĘP

Wytyczne Burmistrza Miasta Garwolin do szkolenia obronnego realizowanego
w 2020 roku, wydano na podstawie wytycznych Wojewody Mazowieckiego
z dnia 6 grudnia 2019 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2020 roku
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów
i burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania
obronne, oraz na podstawie § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 października 2015 r. w sprawieszkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1829).

Wytyczne uwzględniają postanowienia wynikające z następujących
dokumentów:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie szkolenia obronnego;

- programu szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na lata
2019 - 2024;

- planu szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

Celem wytycznych jest:
- dokonanie oceny stanu realizacji szkolenia obronnego za okres od

poprzedniego opracowania;
- wyznaczenie zasadniczych celów szkolenia w 2020 r.;
- określenie sposobu realizacji szkolenia obronnego w jednostkach

organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach
wykonujących zadania obronne w granicach administracyjnych miasta;

- wskazanie przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez
Burmistrza, które powinny zostać uwzględnione w planowaniu i realizacji
szkolenia przez podmioty nadzorowane.



2. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

Głównym celem szkolenia obronnego w 2019 roku była kontynuacja
przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących
w skład stanowisk kierowania miasta do działania w sytuacji wystąpienia
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Wypracowanie właściwego dla
współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład
stanowisk kierowania na szczeblu miasta.

Cel ten osiągnięto poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

a) przygotowanie kadry kierowniczej i personelu wykonującego zadania
obronne do rozwiązywania problemów wynikających z planu operacyjnego
funkcjonowania miasta Garwolin;

b) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio
wykonujących zadania obronne w mieście Garwolin do współdziałania
z organami administracji wojskowej;

c) doskonalenie pracowników szczebla miejskiego w realizacji zadań z zakresu
Systemu Stałych Dyżurów, Stanowiska Kierowania oraz współpracy cywilno
wojskowej;

d) doskonalenie funkcjonowania zespołu ochrony zabytków do realizacji zadań
wynikających z Planu Ochrony Zabytków na terenie miasta Garwolin;

Ponadto w 2019 roku przeprowadzono n/w szkolenia:

a) szkolenie i ćwiczenie z zakresu organizacji i prowadzenia akcji kurierskiej
na terenie miasta Garwolin;

b) szkolenie i ćwiczenie w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru;
c) realizacja procedur wynikających z zadań operacyjnych podczas

osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja
przedsięwzięć podczas powiatowego ćwiczenia;

d) zmiany w strukturze organizacyjnej podległych i nadzorowanych komórek
organizacyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej podczas
ćwiczenia powiatowe;

e) dokonano sprawdzenia działania systemu alarmowania miasta ( włącznie
z uruchomieniem syren alarmowych);

Poziom przygotowania kadr kierowniczych oraz zespołów osobowych
bezpośrednio realizujących zadania obronne w Urzędzie Miasta Garwolin
zapewnia bieżącą realizację zadań obronnych, a także aktywny udział
w organizacji i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w roku 2020.

3. CELE SZKOLENIOWE NA 2020 ROK
Głównym celem szkolenia obronnego w 2020 roku będzie przygotowania

kadry kierowniczej i zespołów (grup) zadaniowych miasta, wchodzących w
skład komórek organizacyjnych i nadzorowanych wykonujących zadania
obronne do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia



bezpieczeństwa państwa. Przygotowanie jednostek nadzorowanych do
opracowania i wdrożenia kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego
w państwie.

Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów
cząstkowych:

- przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania
obronne na szczeblu miasta do realizacji zadań operacyjnych przyjętych w
nowoopracowanych planach operacyjnych funkcjonowania Miasta Garwolin;

- przygotowanie i doskonalenie obsad stałych dyżurów do realizacji zadań
operacyjnych zapewniających funkcjonowanie organów administracji
publicznej województwa w systemie Stanowiska Kierowania Burmistrza
Miasta Garwolin w dotychczasowym oraz zastępczych miejscach pracy;

- doskonalenie funkcjonowania
współpracy cywilno-wojskowej
wojskowej w zakresie HNS;

- szkolenie obsady osobowej akcji kurierskiej na bazie planu Akcji Kurierskiej
miasta Garwolin z nową tabelą sygnałową "KURIER 18".

pracowników szczebla miejskiego we
z terenowymi organami administracji

- doskonalenie funkcjonowania zespołu ochrony zabytków do realizacji zadań
wynikających z Planu Ochrony Zabytków na terenie miasta Garwolin;

4. PROCES SZKOLENIA

4.1. W związku z wydaniem oraz wejściem w życie zapisów Rady Ministrów
z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego, rok
szkoleniowy poświęcić na tworzenie warunków formalnych oraz organizacyjno
szkoleniowych zapewniających sprawne planowanie, organizowanie
i prowadzenie szkolenia obronnego zgodnie z nowym rozporządzeniem.
4.2.Wdrażać i realizować szkolenia obronne zgodnie z zapisami dotyczącymi
prowadzenia ćwiczeń obronnych, wykorzystywać ustalenia zawarte przy
realizacji szkolenia w zakresie określenia charakteru ćwiczeń, metodycznych
zasad ćwiczeń, sposobu ich przygotowania, prowadzenia i omawiania oraz
zasad organizacji pracy zespołu autorskiego i kierownictwa ćwiczenia.
4.3. W organizacji szkolenia obronnego główną uwagę należy skupić na:

- właściwym podziale osób objętych szkoleniem obronnym na grupy
szkoleniowe;

- przeprowadzeniu wnikliwej oceny poziomu przygotowania uczestników
szkolenia obronnego do wykonywania zadań obronnych;

- doborze odpowiedniej problematyki i tematyki oraz form szkolenia
w zależności od poziomu przygotowania szkolonych do wykonywania
powierzonych im zadań obronnych;



- określeniu priorytetów szkoleniowych (tematycznych i obszarowych) jak
też ścieżki dochodzenia do osiągnięcia głównych celów szkoleniowych
zgodnie z opracowanym programem szkolenia obronnego na lata 2019 -
2021;

- w Planie Szkolenia Obronnego na 2020 rok ująć ocenę stanu realizacji
szkolenia obronnego w minionym roku pkt. 2. Ocena stanu realizacji
szkolenia w 2019 roku);
po zatwierdzeniu Planu Szkolenia Obronnego przekazać jego kopię w
całości lub w formie wyciągu uczestnikom szkolenia obronnego.

4.4. Szkolenie obronne należy realizować poprzez:

a) opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego na 2020 rok,
uzgodnienie w zakresie terminów i tematów za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego w Garwolinie w terminie do 20 stycznia 2020 roku w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 30 stycznia 2020 roku.

4.5. Zadania i obowiązki organizatora szkolenia:
a)prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
b)objęcie szkoleniem miejskich służb, inspekcji i straży oraz podległych

i nadzorowanych jednostek administracyjnych realizujących zadania
obronne;

c) racjonalne wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez
Wojewodę Mazowieckiego na organizację i prowadzenie szkoleń
obronnych oraz zapewnienie ich wysokiego poziomu organizacyjnego
i merytorycznego;

d)powiadomienie starosty garwolińskiego i dyrektora WBiZK o zmianach
w .Planie szkoleń obronnych" w zakresie terminów przeprowadzenia
szkoleń lub ćwiczenia obronnego w danym roku kalendarzowym;

e)powiadomienie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, uczestników
ćwiczenia lub szkolenia, o programie, terminie, miejscu i czasie jego
przeprowadzenia;

f) stosownie do priorytetowych zadań obronnych realizowanych w danym
roku szkoleniowym w jednostce samorządu terytorialnego, dobrać
odpowiednie, możliwe do zrealizowania, cele szkoleniowe zarówno
główne i cząstkowe;

g)zgodnie ze specyfiką zadań obronnych realizowanych przez daną
jednostkę samorządu terytorialnego, dobrać właściwą tematykę
szkolenia obronnego, uwzględniając jednocześnie wiodące
przedsięwzięcia obronne w danym roku szkoleniowym, w szczególności
wynikające z zadań zawartych w zaktualizowanym planie operacyjnym
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające
z wniosków z przeprowadzonych kontroli;

h)w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji szkolenia



obronnego dobrać właściwą formę prowadzenia zajęć: zajęcia
teoretyczne (wykłady, seminaria, konferencje), zajęcia praktyczne
(instruktaże, treningi, gry decyzyjne, ćwiczenia obronne);

i) w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych z zakresu problematyki
spraw obronnych zapoznawać z ich treściami, odpowiednie zespoły
funkcjonalno-zadaniowe w jednostkach samorządowych.

4.6. Główne cele szkoleniowe osiągnąć poprzez:
• udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez

Wojewodę Mazowieckiego zapoznając się z zasadami i procedurami
dotyczącymi funkcjonowania na Stanowiskach Kierowania;

• organizowanie własnych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu
przygotowanie zespołów osobowych i osób funkcyjnych odpowiedzialnych
za:

- funkcjonowanie w ramach Stałych Dyżurów oraz Stanowisk
Kierowania,

- przeprowadzenie zajęć praktycznych /gry, treningi lub ćwiczenia
obronne/,

- realizację innych zadań obronnych oraz doskonalenie współpracy
cywilno-wojskowej

4.7. Proces szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Garwolin realizować
w oparciu i przy pomocy następujących dokumentów stanowiących
podstawę działalności w 2020 roku w zakresie szkolenia obronnego:
1) programu (trzyletniego) szkolenia obronnego na lata 2019 - 2021;
2) wytycznych (rocznych) do szkolenia obronnego;
3) rocznego planu szkolenia;
4) tematycznego planu szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć

szkoleniowych;
5) listy obecności uczestników szkolenia;
6) zasady przygotowania i przeprowadzania powiatowych i gminnych

ćwiczeń obronnych w województwie mazowieckim;
4.8. Dokumentację szkolenia obronnego organizator szkolenia zobowiązany
jest przechowywać przez okres pięciu lat i udostępniać do wglądu w ramach
kontroli doraźnych, problemowych i kompleksowych.
W opracowywanych dokumentach szkoleniowych należy stosować podstawowe
terminy, zasady i ustalenia organizacji ćwiczeń, według zapisów zawartych
w wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2019 roku do
szkolenia obronnego realizowanego w 2020 roku.

Opracował
insp. D. Zając
tel.(25) 786 - 42- 11
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CZĘŚĆ I
Plan szkolenia obronnego Miasta Garwolin na 2020 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 w sprawie szkolenia obronnego, a także w oparciu o zatwierdzony przez
Wojewodę Mazowieckiego program szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2019 - 2024 oraz planu
szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

1. Dokumenty odniesienia
Plan szkolenia obronnego opracowano uwzględniając postanowienia i zadania wynikające z następujących dokumentów:

1) Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2019 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2020
roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz
przedsiębiorców wykonujących zadania obronne;

2) Zarządzenie Nr 340 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu
Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz
uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) Zarządzenie Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego;

4) Wytyczne Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 17 stycznia 2019 r. do szkolenia obronnego w 2019 rok;
5) Wytyczne Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 17 stycznia 2019 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych

przygotowań obronnych w Mieście Garwolin w 2019 roku;
6) Program Szkolenia Obronnego Miasta Garwolin na lata 2019 - 2021;
7) Plan Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Garwolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa

państwa i w czasie wojny;
8) Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Garwolin na potrzeby obronne państwa;
9) Zarządzenie nr 455 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania

i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowymw województwie mazowieckim;
10) Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia

Stałego Dyżuru Burmistrza miasta Garwolin na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz
uruchamiania realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych;

11) Dokumentacji w sprawie stanowiska kierowania i zapasowych miejsc pracy Burmistrza Miasta Garwolin;
12) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Garwolin (Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2019 z dnia 29.08.2019r;
13) Plan Akcji Kurierskiej Miasta Garwolin;
14) Plan Ochrony Zabytków na terenie miasta Garwolin.



.' 2. Ocena szkoleń obronnych w 2019roku
Głównym celem szkoleń obronnych w roku 2019 było wdrażanie zgrywania w zakresie współdziałania obsady

osobowej Stałego Dyżuru Burmistrza, Stanowiska Kierowania oraz Akcji Kurierskiej.
Cel ten osiągnięto poprzez realizację następujących celów cząstkowych:
a) przygotowanie kadry kierowniczej i personelu wykonującego zadania obronne do rozwiązywania problemów

wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta Garwolin;
b) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w mieście Garwolin

do współdziałania z organami administracji wojskowej;
c) doskonalenie pracowników szczebla miejskiego w Systemie Stałych Dyżurów, Stanowiska Kierowania oraz

współpracy cywilno- wojskowej.
Ponadto w 2019roku przeprowadzono n/w szkolenia:
a) szkolenie oraz ćwiczenie aplikacyjne z zakresu organizacji i prowadzenia akcji kurierskiej na terenie miasta Garwolin

na bazie planu akcji kurierskiej miasta Garwolin;
b) szkolenie miejskie w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru oraz Stanowiska Kierowania w realizacji zadań

obronnych w różnych stanach gotowości obronnej państwa;
c) osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z zadań

operacyjnych - szkolenie miejskie;
d) zmiany w strukturze organizacyjnej podległych i nadzorowanych komórek organizacyjnych podczas podwyższania

gotowości obronnej - szkolenie;
e) dokonano sprawdzenia działania systemu alarmowania miasta (głośne włącznie syren alarmowych w dniach

01.08.2019) oraz podczas prac naprawczo remontowych (przeniesienie centrali alarmowej) w dniu 30.10.2019.
Udział osób w szkoleniach zrealizowanych w 2019 roku:
* GS I - 14 osób
* GS II - 11 osób
* GS III - 12 osób
* GS IV - 7 osób
* GS V - 19 osób
* GS VI - 18 osób
* GS VII - 4 osoby
* GS VIII - 3 osoby



Poziom przygotowania kadr kierowniczych oraz zespołów osobowych bezpośrednio realizujących zadania obronne
w Urzędzie Miasta Garwolin zapewnia bieżącą realizację zadań obronnych, a także aktywny udział w organizacji
i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w roku 2020.
Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia obronnego w 2020 roku będzie kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej i zespołów
zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania miasta do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa. Zgrywanie obsad Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania z jednostkami organizacyjnymi
administracji publicznej. Zapoznanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za kierowanie i przebieg Akcji Kurierskiej na
terenie miasta Garwolin z dokumentacją AK. Przygotowanie urzędu miasta Garwolin oraz jednostek podległych
i nadzorowanych do opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego.

Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów cząstkowych:
• przygotowanie kadry kierowniczej i personelu wykonującego zadania obronne do rozwiązywania problemów

wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;
• doskonalenie podczas ćwiczeń i treningów obsad osobowych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych

z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych RP (Akcja Kurierska);
• doskonalenia pracowników w zakresie działania Systemu Stałych Dyżurów, Stanowiska Kierowania oraz we

współpracy cywilno-wojskowej (HNS);
• wykonywania przedsięwzięć związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz

obrony;
• przygotowanie pracowników nie wykonujących zadań obronnych.

W związku z zaplanowanym do realizacji w roku 2020 opracowaniem kolejnej edycji planu operacyjnego funkcjonowania
miasta Garwolin na wypadek zewnętrznego zagrożenia i wojny, ćwiczenie obronne zaplanowane do realizacji w 2020
roku zostaje przeniesione do realizacji na rok 2021.



CZĘŚĆ II - Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

Forma Termin Uczestnicy szkolenia Odpowiedzia Uwagi/Lp. Tematy szkolenia /numer grupyszkolenia Miejsce szkoleniowej/ lny realizacja

UDZ~LW SZK OL1tNIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWOD';. MAZOWIECKIEGO T
1 STYCZEŃ

Realizacja zadań obronnych w województwie Termin iw miejsce2019 roku. Przedstawienie głównych kierunków zostaniedziałalności w zakresie pozamilitarnych wykład określone po Dyrektor
1 przygotowań obronnych w 2020 roku. "P-2s" WBiZK

Zasady opracowywania planów operacyjnego seminarium rozstrzygnięciu MUWzamówieniafunkcjonowania na szczeblu jednostki samorządu publicznegoterytorialnego. Karty realizacji zadań operacyjnych.
! USTOPAD ~ł

Przedstawiciele Ostateczne ustalenie
PIRYT 20 jednostek

Doskonalenie zdolności indywidualnych i WBZKMUW organizacyjnych
MSD starostw biorących udział

2 zespołowych obsady etatowej PK WKU w realizacji ćwiczenie ćwiczących powiatowych, Szef W Sz W w ćwiczeniu

postawionych zadań. Sprawdzenie przygotowania dowódczo Warszawa zostanie określone
jednostek miast/ gmin, Policji, w procesie

ćwiczących PK WKU do wykonywania zadań sztabowe planowania

zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Państwowej Straży ćwiczenia
Pożarnej

UDZIA ~ W SZKOL ~NI~ CH ORGAN~ZOWANYCH PRZEZ STAROSTĘ POWIATU GARWOLlŃSKIEGO ..
STYCZEŃ .

Współudział w ćwiczeniu powiatowym z Ćwiczenie Kierujący AK. Starosta
3 Powiat/Gminy Powiatudoręczania kart powołania w ramach AK. aplikacyjne Kurierzy Garwolińskiego



PRZEPSIĘWZI~~IA WŁASNE
MARZEC

4 Ilasady i wytyczne opracowania planu operacyjnego szkolenie
~unkcjonowaniamiasta Garwolin.
Zasady opracowywania Kart realizacji zadań

bperacyjnych na szczeblu miasta oraz jednostek
podległ i nadzorowanych przewidzianych do
realizacji zadań w POF miasta Garwolin.

f " LISTOPAD
j

Rola, obowiązki i zadania składu osobowego SK
w wyższych stanach gotowości obronnej.

szkolenie

Rola, zadania i obowiązki kurierów w realizacj
zadań wynikających z Planu Akcji Kurierskiej na
erenie m. Garwolin.

Organizacja i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania
Burmistrza Miasta Garwolin.

5 Rola Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Garwolin
w realizacji zadań operacyjnych: przyjmowanie,
rozszyfrowywanie i ewidencjonowanie zadań oraz
meldunków.

Rola, zadania i obowiązki obsady osobowej punktu
Kontaktowego HNS.

Rola, zadania i obowiązki pracowników nie
fNykonującychzadań Obronnych.

18.11.2020

GS I; GS II;
GS V;GS IV

GS III a; III b:
III c:; III d;

GSV

GSV

GS IV

GS VIII

GSVI

Burmistrz
Miasta

Garwolin

Burmistrz
Miasta

Garwolin



CZĘŚĆ 111- Wytyczne organizacyjne.

1. Dokumenty szkoleniowe:
Niniejszy plan szkolenia obronnego (po jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu) podać do wiadomości wszystkich uczestników szkolenia
w celu uwzględnienia terminów szkoleń w rocznych planach pracy tych osób.
Terminy zaplanowanych szkoleń mogą być zmienione wyłącznie z ważnych przyczyn za zgodą Burmistrza Miasta.
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta powiadomi pisemnie co najmniej na 5 dni przed
planowanym terminem szkolenia wszystkich uczestników szkolenia o terminie i tematach szkolenia.
Osoby prowadzące szkolenie przygotują do zajęć konspekty w wersji papierowej i elektronicznej. Podczas wykładów należy
wykorzystywać urządzenia audiowizualne będące na wyposażeniu sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Materiały szkoleniowe -w tym konspekty, listy obecności, kopie powiadomień o szkoleniu przechowywać w teczce przedmiotowej
przez pięć lat i udostępniać osobom kontrolującym sprawy szkolenia obronnego.

2.Szkolenie obronne należy realizować poprzez:

a) opracowywanie w latach parzystych trzyletniego programu szkolenia; ( w 2018 roku na lata 2019 - 2021)
b) opracowywanie rocznego planu szkolenia obronnego na 2020 rok, które należy uzgodnić do 30 stycznia 2020 roku w zakresie

terminów i tematów szkolenia z Wojewodą Mazowieckim poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
- Program Szkolenia Obronnego na lata 2019 - 2021 - do wglądu;
- Plan Szkolenia Obronnego na 2020 rok - wersja elektroniczna.

Załączniki:
Załącznik 1 - Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych na 2 str.;
Załącznik 2 - Tematyczny plan szkolenia obronnego na 4 str.;
Załącznik 3 - Lista obecności szkolenia obronnego (wzór) na 1 str.



GRUPY SZKOLENIOWE: Załącznik nr 1
w - 5 - Burmistrz Miasta Garwolin;
p - 25 - Kierownik i inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Garwolin;
GS I - Kadra Kierownicza Urzędu Miasta oraz kierownicy podporządkowanych jednostek organizacyjnych - 25 osób:

1. Burmistrza Miasta
2. Z-ca Burmistrza Miasta
3. Sekretarz Miasta,
4. Skarbnik Miasta,
5. Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/ Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
7. Kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
8. Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego
9. Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami
10. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
11. Kierownik Wydziału Oświatowo Społecznego
12. Kierownik Wydziału Finansowego,
13. Kierownik Wydziału Organizacji Urzędu,
14. Radca prawny
15. Kierownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Jednostek Podległych
16. Samodzielny stanowisko ds. Kadr
17. Informatyk
18. Insp. RODO
19. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
20. Dyrektor Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej.
21. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
22. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
23. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.
24. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.
25. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5.



GS " - Pracownicy Urzędu Miasta i pracownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych Burmistrzowi prowadzący
sprawy obronne -15 osób:

1. Wydział Techniczno Inwestycyjny - 1
2. Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - 1
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 1
4. Wydział Oświatowo Społeczny - 1
5. Wydział Finansowy - 1
6. Wydział Organizacji Urzędu - 1
7. USC - 1
8. Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - 1
9. Pracownik socjalny - 1

10. Kierownik Działu Eksploatacji PW i K Sp. z 0.0 - 1
11. Kierownik d/s Administracji Centrum Sportu i Kultury - 1
12. starszy referent d/s administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1
13. Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1
14. Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 1
15. Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 - 1

GS 111- Osoby przeznaczone do wykonywania zadań natychmiastowego uzupełniania sił zbrojnych
w trybie akcji kurierskiej - 24 .

a) Osoba kierująca Akcją Kurierską i kurierzy wykonawcy - (1) i (4),
b) Kurierzy łącznicy - 4,
c) Kurierzy doręczający karty powołania - 4,
d) Posiadacze środków transportowych (8) i zastępcy kurierów (rezerwowi kurierzy (4) - razem 12,

GS IV - Stały Dyżur - 8 osób:
.:. wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta - 8 osób

GS V - Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta Garwolin - 31 osób
.:. wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta - 29 osób
.:. przedstawiciele sieci telekomunikacyjnych - 2 osoby

GS VI - Pracownicy Urzędu Miasta Garwolin nie wykonujący zadań obronnych
.:. pracownicy Urzędu Miasta - 30 osób.

GS VII - Obsada osobowa Miejskiego Zespołu Ochrony Zabytków - 9 osób
GS VIII - Obsada osobowa Punktu Kontaktowego HNS - 3 osoby



Załącznik nr 2
ZATWIERDZAM

Imię i nazwisko oraz podpis
organizatora szkolenia

TEMATYCZNY PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO
GSI; GS II; GS VI; GS V - 27.03 .. 2020 r.

(nazwa grupy szkoleniowej i termin realizacji)

ODPOWIEDZIALNY
Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIE/ TEMAT CZAS MIEJSCE ZA REALIZACJli UWAGI

PROWADZĄCY
-1- -2- -3- -4- -5- -6-

Zasady i wytyczne opracowania planu operacyjnego funkcjonowania
miasta Garwolin. Sala Burmistrz Miasta~asady opracowywania Kart realizacji zadań operacyjnych na szczeblu 4h konferencyjna Garwolin1. łniasta oraz jednostek podległ i nadzorowanych przewidzianych do
ealizacji zadań w POF miasta Garwolin Urzędu Miasta

insj2 .WBZK - D. Zai§c

Stwierdzam udział w szkoleniu

Imię i nazwisko oraz podpis organizatora szkolenia



Załącznik nr 2

ZATWIERDZAM

Imię i nazwisko oraz podpis
organizatoraszkolenia

TEMATYCZNY PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO
GS III a; b; c; d - 18.11..2020 f.

(nazwa grupy szkoleniowej i termin realizacji)

ODPOWIEDZIALNY
Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIEI TEMAT CZAS MIEJSCE ZA REALIZACJg UWAGI

PROWADZĄCY
-1- -2- -3- -4- -5- ·6-

Sala Burmistrz Miasta
1/1 Rola, zadania i obowiązki kurierów w realizacji zadań wynikających Garwolin1. 2h konferencyjnaz Planu Akcji Kurierskiej na terenie miasta Garwolin. Urzędu Miasta. insp .WBZK - D. Zając

Stwierdzam udział w szkoleniu

Imię i nazwisko oraz podpis organizatora szkolenia


