
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „KONOPIA 2020” 
z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), Zarządzenia nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 
2017 roku w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, Zarządzenia nr 8/20 
Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji, realizacji 
i finansowania szkolenia obronnego oraz Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku do 
szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2020 roku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1. Zarządzeniem ustala się przedsięwzięcia niezbędne do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia na 
terenie Gminy Konopiska gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „KONOPIA 2020” z elementami 
działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

2. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniu 17 listopada 2020 roku w formie ćwiczenia kompleksowego 
z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

§ 2.  

Tematem ćwiczenia będzie „Praktyczna realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego gminy 
Konopiska i nabywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych, podnoszenie 
kwalifikacji w zakresie ich realizacji, a także poznanie zasad i procedur kierowania podległymi zasobami 
podczas podwyższania gotowości obronnej państwa”. 

§ 3.  

Kierownictwo ćwiczenia w Gminie Konopiska stanowią: 

1) Kierownik ćwiczenia  – Wójt Gminy Konopiska. 

2) Zastępca kierownika ćwiczenia (ćwiczący wójt) – Zastępca Wójta. 

§ 4.  

W ćwiczeniu w Gminie Konopiska udział wezmą: 

1) Urząd Gminy w Konopiskach, zwany dalej "Urzędem"; 

2) Podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne współuczestniczące w wykonywaniu zadań ujętych 
w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu Gminy Konopiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

§ 5.  

Celem ćwiczenia jest: 

1) Doskonalenie procedur kierowania i współdziałania w zakresie uruchamiania stałego dyżuru; 

2) Weryfikacja skuteczności działania oraz doskonalenie przyjętych procedur reagowania na zagrożenia 
płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych systemów łączności i informatyki; 

3) Doskonalenie procedur przekazywania informacji w systemie stałego dyżuru Wójta Gminy Konopiska; 

4) Doskonalenie współdziałania Urzędu Gminy Konopiska z podległymi i nadzorowanymi jednostkami 
organizacyjnymi, realizującymi zadania obronne; 
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5) Ocena zdolności realizacji zadań przez Urząd Gminy w środowisku konfliktu hybrydowego. 

§ 6.  

W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się następujące zespoły ćwiczące: 

1) Zespół ds. zabezpieczenia systemów łączności i informatyki; 

2) Obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Konopiska; 

3) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Skład w/wym. zespołów, zadania, ich uruchamianie i zakres 
działania określają sporządzone dokumentacje. 

§ 7.  

Za zabezpieczenie logistyczne oraz obsługę teleinformatyczną zespołów odpowiada – Zastępca Wójta. 

§ 8.  

Zobowiązuję Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych do: 

1) Aktualizacji dokumentacji głównego stanowiska kierowania oraz stałego dyżuru Wójta Gminy Konopiska 
na potrzeby ćwiczenia; 

2) Przeprowadzenia szkolenia dla uczestników ćwiczenia, w tym zapoznanie z dokumentami 
organizacyjnymi, wzorami dokumentów oraz sytuacją wyjściową do ćwiczenia; udzielenia pomocy 
merytorycznej ćwiczącym; 

3) Współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniu. 

§ 9.  

Zobowiązuję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania przez 
uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

§ 10.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta. 

§ 11.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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