
ZARZ^^DZENIE NR 94/2013 
WOJTA GMINY PACANOW 

zdnia 15 lipca2013 r. 

w sprawie udziahi Wojta Gminy Pacan6w w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewodzkiego 
treningu doskonalqcego obieg informacji w przypadku awarii system6w elektroenergetycznych 

Na podstawie art. 17 ust 2pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz^dzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze ztn.) oraz w oparciu o Narodowy Program Ochrony infrastruktury Krytycznej 
z 2013 r.. Szczegotow^ procedure obiegu informacji w przypadku awarii systemow elektroenergetycznych 
z 2012 r. zatwierdzon^ przez Wojewod? Swi^tokrzyskiego na terenie wojewodirtwa swi^tokrzyskiego 
i Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania cwiczen 
obrony cywibej oraz Zarz^dzenia Nr 62/2013 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 8 lipca 2013 r. oraz 
Zarz^dzenia Nr 39/2013 Starosty Buskiego z dnia 12.07.2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 
wojewodzkiego treningu doskonal^cego obieg informacji w przypadku awarii systemow 
elektroenergetycznych.. 

zarz^dzam: 

§ 1. UdziaJ Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich -Pana Kazimierza Zdziebko i 
Inspektora ds. obronnych i OC - Pani Haliny Smyslo oraz Inspektora ds. Gospodarki 
Przestrzennej Pana Grzegorza Chrab^szcza w dniu 31 pazdziernika 2013 r. w wojewodzkim treningu 
doskonal^cym obieg informacji w systemic zarz^dzania kiyzysowego w sj^tuacji wyst^ienia awarii o 
znacznych rozmiarach systemu elektroenergetycznego spowodowanymi ekstremalnymi warunkami 
atmosferycznych na obszarze wojewodztwa, powiatu i gminy zwanego dalej treningiem. 

§ 2. W trakcie przebiegu treningu przyj^c nast^puj^ce cele szkoleniowe: 

1) doskonalenie umiej^tnosci obsad osobowych: administracji publicznej, operatorow systemu 
dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz operatorow infrastruktury krytycznej w zakresie: zbierania, 
przetwarzania i wymiany informacji o zagrozeniach; 

2) sprawdzenie prawidlowosci uruchamiania procedury obiegu informacji o wyst^ieniu zagrozeri negatywnie 
wplywaj^cych na poziom bezpieczenstwa ludnosci przez: operatorow infrastruktury krytycznej, operatorow 
systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz administracj? publiczn^ 

3) sprawdzenie efektywnosci wymiany infonnacji o zagrozeniach przez techniczne systemy l^cznosci 
wykorzystywane w systemic zarz^dzania kryzysowego; 

4) sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu ostrzegania ludnosci o zagrozeniach na terenie wojewodztwa, 
powiatu i gminy; 

5) ksztahowanie umiej^osci wspotdziaiania administracji publicznej i samorz^owej z sektorem prywatnym. 

§ 3. Do udziahi w treningu powotuje siq nast^puj^ce podmioty: 

1) PGE D Y S T R Y B U C J A SA. -Rejon Energetyczny Busko-Zdroj 

2) Ochotnicz^ Straz Pozam^ w Pacanowie; 

3) Ochotnicz^ Straz Pozam^ w Ratajach; 

4) Powiatow^ Stacj? Sanitamo-Epidemiologiczn^w Busku-Zdroju; 

5) Komisariat Policji w Stopnicy; 

6) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku-Zdroju; 

7) Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

8) Inspektora ds. obronnych i O C . 

9) Inspektora ds. Gospodarki Przestrzennej 

§ 4. W celu wlasciwego przygotowania treningu oraz kierowania jego przebiegiem wyznaczam: 



1) Kierownika Treningu -Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pana 
Kazimierza Zdziebko, odpowiedziahiego za opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia 
treningu. 
sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem dokumentacji treningowej przez uczestnikow oraz przedlozenie 
sprawozdania z przeprowadzonego treningu; 

2) Zespol Autorski Treningu odpowiedzialny za opracowanie ogolnych zaiozen i dokumentacji treningowej 
oraz sprawozdania z przeprowadzonego treningu w skladzie: 

a) Kierownik Zespohi - Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pana 

Kazimierza Zdziebko; 

b) Przedstawiciel spolki PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko-Zdrqj; 

c) Inspektor ds. obronnych i OC 

d) Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej- Pan Grzegorz Chrab^zcz 

§ 5. Na czas treningu Zespol Autorski zostaje przeksztalcony w Zespol Podgrywaj^cy i Oceny Treningu. 

§ 6. Gmina Pacanow opracuje dokumentacji przygotowawcz^ do treningu wedhig wskazah 
okreslonych w koncepcji przygotowania i przeprowadzenia treningu opracowanej przez Kierownika Treningu 
— wojewodzkiego , w rym wlasne szczegolowe scenariusze wydarzen rozgrywane w fazie aktywnej, 
wynikaj^e z przyj^tej ogobiej sytuacji wyjsciowej do treningu. 

§ 7. Do udziahi w ramach wojewodzkiego treningu., gmina wytypowala dwie miejscowosci(Pacan6w 
i Oblekon) o najwi^kszej liczbie ludnosci wchodz^ce w sklad gminy. 

§ 8. Zobowi^ je siq wszystkie organy administracji publicznej i samorz^dowej oraz kierownikow 
zespolonych shizb, inspekcji, straiyi podmiotow bior^cych udzial w treningu do: 

1) zapewnienia uczestnictwa wydzieionych osob/zespolow w opracowaniu dokumentacji treningowej 
i w przeprowadzeniu treningu; 

2) zapewnienia miejsc i warunkow pracy dla osob/zespolow bior^cych udzial w treningu; 

3) przedstawienia Kierownikowi Treningu sprawozdania iwnioskow z przeprowadzonego treningu 
w terminie do dnia 10 listopada br. 

§ 9. Podczas treningu zastosowanie maj% uzgodnione procedury opisane w planach zarz^dzania 
kryzysowego oraz obiegu informacji. 

§ 10. Wojewodzki trening ma klauzul? JAWNE w przypadku gdyby zaistniala koniecznosc przekazania 
informacji prawnie chronionej, jej przekazanie podlega zasadom przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy 
0 ochronie informacji niejawnych. 

§13. Wykonanie zarzi^dzenia powierza si^ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich Panu Kazimierzowi Zdziebko. 

§ 12, Zarz^dzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania i o b o w i ^ j e wokresie przygotowania i 
powadzenia treningu 


