
ZARZĄDZENIE NR 24 / 2013 

WÓJTA GMINY K L U C Z E W S K O 
z dnia 02 września 2013 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego 
obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89. poz. 590 ze zm.) . Zarządzenia Nr 62/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2013 
r.. zarządzenia Nr 54/13 Starosty Włoszczowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przygotowania 
i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obiegu informacji w przypadku awarii systemów 
elektroenergetycznych oraz w oparciu o Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2013 r., 
szczegółową procedurę obiegu informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych z 2012 r. 
zatwierdzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego na terenie województwa świętokrzyskiego i Wytycznymi 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej 

za r z ą d z ą m: 

Przeprowadzenie w dniu 31 października 2013 r. wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji 
w systemie zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach systemu 
elektroenergetycznego spowodowanymi ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi na obszarze 
województwa, powiatu i gminy zwanego dalej treningiem. 

§2 . 

W trakcie przebiegu treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe: 
1) doskonalenie umiejętności obsad osobowych: administracji publicznej, operatorów systemu 

dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie: 
zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o zagrożeniach; 

2) sprawdzenie prawidłowości uruchamiania procedury obiegu informacji o wystąpieniu zagrożeń 
negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ludności przez: operatorów infrastruktur} 
krytycznej, operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz administrację publiczną; 

3) sprawdzenie efektywności wymiany informacji o zagrożeniach przez techniczne systemy łączności 
wykorzystywane w systemie zarządzania kryzysowego; 

4) sprawdzenie skuteczności działania systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie 
województwa; 

5) kształtowanie umiejętności współdziałania administracji publicznej z sektorem prywatnym. 

§3. 

Do udziału w treningu powołuje się następujące podmioty: 
1) Komendanta Gminnego Straży Pożarnych 
2) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku 
3) Dyrektora Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku 
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§4. 

W celu właściwego przygotowania treningu oraz kierowania jego przebiegiem wyznaczam: 
1) Kierownika Treningu - Wójta Gminy odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji przygotowania 

i przeprowadzenia treningu, sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem dokumentacji treningowej 
przez uczestników oraz przedłożenie sprawozdania z przeprowadzonego treningu; 

2) Zespół Autorski Treningu odpowiedzialny za opracowanie ogólnych założeń i dokumentację 
treningową oraz sprawozdania z przeprowadzonego treningu w składzie: 
a) Kierownik Zespołu - Wójt Gminy Rafał Pałka: 
b) Zastępca Kierownika - Sekretarz Gminy Andrzej Jaśkiewicz; 
c) członkowie zespołu - Renata Jachna insp. ds. obronnych , oc. i ppoż. 

- Roman Nowak Kierownik Referatu infrastruktury, rolnictwa i ochrony 
Środowiska, 

- Krzysztof Lawiński Dyrektor KUZG w Kluczewsku. 

§ 5 . 

Zespół opracuje dokumentację przygotowawczą do treningu według wskazań określonych w koncepcji 
przygotowania i przeprowadzenia treningu opracowanej przez Kierownika Treningu wynikającą z przyjętej 
ogólnej sytuacji wyjściowej do treningu. 

§6. 

Do udziału w ramach wojewódzkiego treningu wyznacza się miejscowości Kluczewsko i Dobromierz. 

§7. 

Zobowiązuje się kierowników podmiotów biorących udział w treningu do: 
1) uczestnictwa w opracowaniu dokumentacji treningowej ; 
2) przedstawienia Kierownikowi Treningu sprawozdania i wniosków z przeprowadzonego treningu 

w terminie do dnia 12 listopada br. 
§ 8 . 

Podczas treningu zastosowanie mają uzgodnione procedury opisane w planach zarządzania kryzysowego oraz 
obiegu informacji. 

Wojewódzki trening ma klauzulę JAWNE w przypadku gdyby zaistniała konieczność przekazania informacji 
prawnie chronionej, jej przekazanie podlega zasadom przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. 

§ 10. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy . 

§ U. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania 
i prowadzenia treningu. 

^RaiB\ Patka *> 
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