
1. Cele szkoleniowe na 2019r. oraz sposoby ich osiągania. 
 
1.1. Priorytetami szkolenia obronnego w 2019r. będą: 
 
1) przygotowanie osób realizujących zadania obronne w Urzędzie Miejskim w Koninie i zespolonej administracji rządowej do 

opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego, następnie ich wykonanie wraz z pozostałymi dokumentami 
planowania obronnego; 

2) nabycie przez organy administracji publicznej umiejętności zapewniających sprawne współdziałanie pozamilitarnych struktur 
obronnych państwa, właściwych dla współczesnych zagrożeń militarnych i terrorystycznych, w ramach systemu kierowania 
obronnością na terenie Miasta Konina, w tym z organami administracji wojskowej oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP; 

3) doskonalenie przedsięwzięć mających na celu osiąganie przez organy administracji publicznej zdolności do realizacji zadań 
operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa i w czasie wojny, poprzez wypracowanie funkcjonalnych zasad współdziałania wszystkich elementów wspierających 
proces wypracowania decyzji, oparty na właściwej identyfikacji i ocenie zagrożeń; 

4) doskonalenie zasad współdziałania podmiotów wspierających realizację założeń wynikających z „Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania Miasta Konina …” oraz koordynacji działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych 
poprzez zintensyfikowanie praktycznych form szkolenia obronnego zapewniających umiejętność realizowania procedur 
wynikających z planu operacyjnego; 

5) podniesienie kwalifikacji w zakresie wspierania oraz podnoszenia zdolności uczestników szkolenia do realizacji zadań obronnych 
oraz realizowania procedur wynikających z planu operacyjnego, z uwzględnieniem procesu przygotowań obronnych realizowanych 
przez podległe i nadzorowane podmioty.  

 
1.2. Powyższe priorytety zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów cząstkowych:     
 
1) przygotowanie i przeprowadzenie wojewódzkiego ćwiczenia nt. „Realizacja zadań operacyjnych przez Wojewodę Wielkopolskiego 

podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego 
wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych”, w ramach którego zgrywane będą siły i środki oraz realizowane procedury   

2) wypracowanie właściwego modelu pracy dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie wchodzących w 
skład stanowiska kierowania zapewniający sprawne współdziałanie pozamilitarnych struktur obrony miasta Konina, w tym z 
administracją wojskową (WKU) oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP; 



3) doskonalenie praktycznych umiejętności kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie wchodzących w skład 
stanowiska kierowania do wypracowania decyzji, opartej na właściwej ocenie zagrożeń w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia i w 
czasie wojny; 

4) doskonalenie i zgrywanie obsady stałego dyżuru ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania 
informacji o stanie ich realizacji; 

5) osiąganie przez Prezydenta Miasta Konina zdolności do sprawnej realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, 
prowadzone z udziałem Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych; 

6) utrzymanie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej pracowników wykonujących zadania obronne w Urzędzie Miejskim w Koninie; 
7) przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego; 
8) sprawdzanie procedur uruchamiających system kierowania.  

 


