
                                     Zarządzenie NR OR.0050.58.2022 
                                       Burmistrza Miasta Łaskarzew 
                                           z dnia 14 listopada 2022 r. 
 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu obronnego   
                                            pk.”ŁASKARZEW 2022” 
 
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 
r. poz. 655) § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U 
Nr. 16, poz.152) § 10 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada  
2021 r. w sprawie szkolenia obronnego  (Dz. U. z 2021r. , poz. 2259) zarządzam, co 
następuje: 
 
                                                                 § 1 
 
W dniu 17 listopada 2022r. w Urzędzie Miasta Łaskarzew przeprowadzić trening 
obronny pk.”ŁASKARZEW 2022” na temat „Rozwijanie Stanowiska Kierowania 
Burmistrza Miasta Łaskarzew w dotychczasowym miejscu pracy” 
                                                             § 2 
 
Jako cel szkolenia przyjmuje się : 

1. Sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej Urzędu Miasta Łaskarzew do 
realizacji zadań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny; 

2. Doskonalenie umiejętności obsady Stałego Dyżuru Urzędu Miasta Łaskarzew w 
zakresie przyjmowania/ przekazywania zadań operacyjnych w procesie 
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 

3. Doskonalenie umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu wczesnego 
ostrzegania i alarmowania ludności ; 

4. Doskonalenie umiejętności Zespołu Kierowania Akcją Kurierską i Posłańczą oraz 
kurierów – wykonawców;   

5. Sprawdzenie praktycznych umiejętności osób funkcyjnych Stanowiska 
Kierowania Burmistrza Miasta Łaskarzew w zakresie rozwinięcia Stanowiska 
Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy; 

6. Sprawdzenie przepływu informacji przez techniczne środki łączności 
wykorzystywane w trakcie treningu; 
  

 
                                                              § 3 
 
W treningu wezmą udział: 

1) Burmistrz Miasta Łaskarzew 
2) Sekretarz Miasta 
3) Obsada osobowa Stałego Dyżuru 
4) Osoby funkcyjne Stanowiska Kierowania 
5) Skład osobowy Zespołu Kierowania Akcją Kurierską i Posłańczą oraz kurierzy –

wykonawcy 
6) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 
7) Kierowca – konserwator OSP Łaskarzew 



.                                                                   § 4 

 
Miejscem rozwinięcia elementów wchodzących w skład systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny są pomieszczenia Urzędu Miasta Łaskarzew   
 
                                                                    § 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i 
omówienia treningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


		2022-11-30T13:14:10+0100
	Anna Laskowska




