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WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania stanowiska kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie 
kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Dąbrówka.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 2, ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 
(Dz. U. Nr 98, poz. 978) oraz Zarządzenia Nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 
września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie 
kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim, zarządzam co 
następuje:

§1
1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym w 

gminie tworzy się gminny system kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej 
„systemem kierowania”.

2. System kierowania tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i 
działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w gminie, w tym:

1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń bezpieczeństwa 
narodowego;

2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich 

usuwania;
4) kierowania realizacją zadań obronnych na obszarze gminy.

3. W skład sytemu kierowania wchodzą:
1) stanowisko kierowania Wójta;
2) stały dyżur w Urzędzie Gminy.

§2
1. Urząd Gminy organizuje główne stanowisko kierowania w swojej stałej siedzibie i w 

zapasowym miejscu pracy.
2. Zapasowe miejsce pracy Urzędu Gminy, przygotowuje się w innym niż stała siedziba 

Urzędu obiekcie budowlanym będącym w trwałym zarządzie Urzędu lub planowanym do 
przydzielenia Urzędowi w ramach świadczeń na rzecz obrony.

3. Lokalizację głównego stanowiska kierowania rozmieszczonego w zapasowym miejscu 
pracy należy uzgodnić z Wojewodą Mazowieckim.

4. W czasie określania rozmieszczenia zapasowego miejsca pracy uwzględnia się:
1) infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki pracy oraz warunki socjalno -  

bytowe;
2) rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej i przemysłowej.
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5. W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania systemu 

stanowiska kierowania Wójta, zapewnieniem realizacji zadań obronnych wynikających z 
Planu Operacyjnego kieruje Wójt Gminy na obszarze gminy.

§ 3
1. Stanowisko kierowania organizuje Sekretarz Gminy Dąbrówka w wyznaczonych i 

przygotowanych pomieszczeniach urzędu.
2. Stanowiska kierowania po rozwinięciu funkcjonują przez całą dobę w systemie 

dwuzmianowym

§ 4
1. Zadania określone w § 1 w czasie pokoju i w czasie kryzysu realizuje Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego i Stały Dyżur.
2. W czasie gotowości obronnej czasu wojny /ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny/ 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przeformowywany jest w Zespół Kierowania

§ 5
Zadania zespołu:
1. Do zakresu działania Zespołu Kierowania należy w szczególności:

-  planowanie i organizowanie bieżącej pracy Głównego Stanowiska Kierowania;
-  kierowanie realizacją zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny”;

-  przygotowanie danych oraz prowadzenie kalkulacji do wypracowania decyzji na 
potrzeby kierowania realizacją zadań przez gminne jednostki organizacyjne;

-  określenie bieżących możliwości w zakresie wykonywania doraźnych zadań na 
potrzeby obronne Państwa.

-  realizacja zadań stałego dyżuru;
-  tworzenie warunków dla działania wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków 

państwa -  gospodarza;
-  pozyskiwanie informacji od drużyny wykrywania i alarmowania oraz od punktów 

alarmowania o skażeniach na terenie gminy i jej bezpośrednim sąsiedztwie;
-  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
-  organizowanie współdziałania z sąsiednimi gminami, siłami wojskowymi 

realizującymi zadania na terenie gminy oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
-  zapewnienie warunków socjalnych i materiałowych umożliwiających funkcjonowanie 

Stanowiska Kierowania;
-  zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu łączności przewodowej i 

bezprzewodowej oraz systemów informatycznych;
-  ochrona i obrona rejonu Stanowiska Kierowania;
-  zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjnej Stanowiska Kierowania.
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Do przeformowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zespoły na Głównym 
Stanowisku Kierowania wyznaczam Sekretarza Gminy a w razie jego nieobecności- 
Inspektora ds. obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego.

§ 5
W przypadku braku możliwości realizowania zadań w dotychczasowym miejscu pracy 
Główne Stanowisko Kierowania przenosi się do Zapasowego Miejsca Pracy.

§6
1. Za organizację Głównego Stanowiska Kierowania w dotychczasowym miejscu pracy oraz 

za przeniesienie Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowe Miejsce Pracy czynię 
odpowiedzialnym Sekretarza Gminy.

2. Sekretarz Gminy wraz z Inspektorem ds. obrony cywilnej, obronnych i zarządzania 
kryzysowego przygotuje instrukcję pracy na Stanowisku Kierowania w dotychczasowym 
miejscu pracy oraz w zapasowym miejscu pracy.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§8

Traci moc Zarządzenie nr 58a / 2007 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2007 roku. w sprawie 
przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym 
w Gminie Dąbrówka.

§4

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


