
ZARZADZENTE NR 87 12013
Burmistrza Miasta i Gminy Jgdrzejów

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie organizacji statych dyZurów na potrzeby podwyiszania gotowoSci
obronnej paústwa.

Na podstawie art. 2. arf.l8 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowi4zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U . 2012. 461, z pó2n. zm), S 3 ust. 1,
pkt.2c Rozporz4dzenia Rady Ministrów z dnia 73 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych
zasad wykonywania zadan w ramach powszechnego obowiqzku obrony (Dz.U. Nr 16,
poz.l 52), $ 8 ust. 1 , ust. 3 Rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 21, wrzeínia 2004 r. w
sprawie gotowoSci obronnej paústwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2278) , art. 19 ust.l, ust.2
pkt.4, arf. 20 ust.l pkt. 6 ustawy o zatzqdzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
(Dz.U. Nr 89, poz.590 zpó2n. zm.), w zwiqzkuzzarzqdzeniem Nr 312013 Wojewody
Swigtokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie organizacji stalych dy2urów na
potrzeby gotowoéci obronnej paústwa , z ar z qd z a siE co nastqpuje:

S 1.1. W celu zapewnieniaci4gloSci przekazywania informacji orazdecyzji
organów uprawnionych do uruchamianiarealizacji zadah we wszystkich stanach
gotowoéci obronnej paústwa, na terenie miasta i gminy Jgdrzejów organizuje siq
system stalych dyzurów dla potrzeb:
1/ Burmistrza-w siedzibie Urzgdu Miejskiego ;
2l Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych podleglych Burmistrzowi -

w siedzibach tych jednostek .
1.2. Stale dyaury w szkolach organizuje siE na czas pobltu w nich ml.odzieLy

oÍaz nauczycieli, bez koniecznoSci opracowywania pelnej dokumentacji stalego dy2uru.
1.3. Zdaniawykonywane w ramach stalych dyZurów obejmuj4 w szczególnoSci:

1/ Uruchamianie, w warunkach wyst4pienia zagrohenia bezpieczeistwa panstwa,
pro cedur zwi4zany ch z po dwy 2szaniem gotowo Sci obronnej paústwa

2l Przekazywanie decyzji upowa2nionych organów w sprawie uruchomienia
okreélonych zadahwynikaj4cych z wprowadzenia v,ry2szych stanów gotowoéci
obronnej paústwa i przekazywanie wlaÉciwym organom informacji o stanie
sil i Srodków uruchamianych podczas podwy2szania gotowoéci obronnej;

S 2. W celu szybkiego przekazywania informacji i sygnalów wykorzystuje siq
nastgpujqce ogniwa poérednie :
ll Urzqd Marszalka Województwa- dla jednostek podporzqdkowanych samorz4dowi

województwa:
2/ Starostwa - dla urzgdów gmin, miast i gmin oraz miast znajduj4cych siE na obszarze

danego powiatu ;
3l Urzqd Miejski - dla jednostek podleglych Burmistrzowi .

$ 3. Obieg informacji w systemie stalych dyZurów odbywa siE w sposób ustalony
w zarzqdzeniu Wojewody :
1/ Centrum Zarzqdzania Kryzysowego Wojewody przekazuje informacje do ogniw

poérednich. a te z kolei do ogniw koúcowych ;
2l Ogniwakoúcowe przekazujqinformacje i meldunki do ogniw poérednich, a te do

Centrum Zarzqdzania Kryzysowego Wojewody .



$ 4.1 Stale dyíury, o których mowa w $ 1 organizuje siE przy wykorzystaniu
personelu jednostek organizacyjnych, które je tworzq.

4.2.Do pelnienia dyZurów nie mog4byé v,ryznaczone osoby posiadaj4ce
pr zy dzialy mo b i I i zacyj ne lu b or ganizacy jn o - mo b i I i zacyj ne.

$ 5. Do zadah osób pelni4cych dy2ury naIe?y w szczególnoSci :
Il Przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi, decyzji i

informacji adresowanych do organów i podmiotów na rzecz których dzialqq;
2l Powiadamianie okreSlonych osób o obowi4zku niezwlocznego stawienia siE

we wskazanym miejscu i czasie ;
3/ Ewidencjonowanie orazprzekazywanienakazanychdecyzji i informacji organów

narzecz których dzialaprdo organów i jednostek im podleglych ;
4/ Ewidencjonowanie orazprzekazywanienakazanych informacji organów narzecz

których dzialajqdo organów nadrzgdnych ;
5l Przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych informacji w

ramach wspólpracy (wspóldzialania) organów i jednostek organizacyjnych.
6/ Wykonywanie czynnoSci zwiqzanych z przyjmowaniem i przekazywaniem

sygnalów (hasel) za pomocqtabeli sygnalowej, prowadzenie ich ewidencji oraz
przekazywanie ich treSci adresatom.

$ 6. W stalej gotowoéci obronnej paústwa, stale dy2ury mogq byó uruchamiane
w pelnym lub ograniczonym zakresie :
I / Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej - w celu zrealizowania zadan

mobilizacji narzecz Sil Zbrojnych,przekazanej odpowiednio przez Wojewódzki
Sztab Wojskowy lub wlaéciwe Wojskowe Komendy Uzupelnieú

2/ Napodstawie decyzji organów i jednostek organizacyjnych o którychmowaw

$ 1 lub decyzji ich organów nadrzEdnych - w celuzrealizowania zadaA na rzecz
tych organów i jednostek organizacyjnych orazw celach szkoleniowych lub innych
uzasadnionych przypadkach (np.klgski 2ywiolowe, awarie, katastrofy zagraLqqce
bezpieczenstwu zycia lub mienia ludnoSci).

$ 7.1. W wyZszych stanach gotowoSci obronnej paústwa, uruchomienie stalych
dyZurów nastEpuje na podstawie zarzqdzenia Prezesa Rady Ministrów.

7.2. Uruchomienie stalych dyzurów moíe tak2e nastqpió na podstawie decyzji
1/ Ministra Obrony Narodowej, w celach o których mowa w $ 6 pkt.l ;
2l Organów, dla których dy2ury te maj4 byó pelnione lub organów dla nich
nadrzEdnych.

$ 8. Decyzja w sprawie uruchomienia stalych dyZurów moíebyó przekazana:
1/ BezpoSrednio - ustnie przez organy upowaZnione do ich uruchamiania;
2/ Poérednio - przez osoby upowaZnione na piSmie uwierzytelnionym podpisem oraz

pieczqci4 urzEdow4 organu upowa2nionego do uruchamiania stalego dy2uru;
3/ Pisemnie - przez dorEczenie lub przeslanie odpowiedniego dokumentu;
4l Zapomoc4technicznych Srodków l4cznoSci.

$ 9.1. Stale dyzury s4 pelnione przez zmiany dyZurne wg. ustalonego planu. W
sklad jednej zmiany wchodzq :
1/ Starszy dyíurny - 1 osoba;
2l Dyíurni - 1-3 osoby ;
3l Dyíumy kierowca - 1 osoba z samochodem

9.2. Czas pelnienia stalego dyzuru przez jednqzmianpwynosi 12 godzin.
Dy2ur pelniony jest w systemie dwuzmianowym w godzinach :



7l I zmiana - od godz.8.00 do godz.20:00
2l II zmiana - od godz. 20.00 do godz. 8.00 dnia nastqpnego

9.3. W godzinach pracy staly dy2ur moíe byó pelniony przez 1 osobq

S 10.1. Staiy dyZur nale?y wyposa2yó w niezbqdne dokumenty- wg. wykazu
zzarzqdzenia wojewody éwiqtokrzyskiego Nr 3/2013 - $ 10.1

10.2. Dotychczasowa dokumentacja stalych dyZurów , po aktualizacji staje siq
dokumentacjq okreSlon4 w ust.l

10.3. Staly dylur w Urzpdzie Miejskim pelniony jest w sekretariacie (pokój rtr 12).
W jednostkach podleglych, zobligowanych do pelnienia stalych dyzurów powinno to byó
pomieszczenie znajduj4ce sig w pobliZu miejsca pracy kierownika organu narzecz którego
dziala. Pomieszczenie powinno byó wyposaZone w Srodki lqcznoSci , niezbEdny sprzpt
kwaterunkowy i biurowy oraz oSwietlenie zastgpcze.Staly dyíur wyposa2a siE w przybory
do pisania orazbialo-czerwone opaski. Osoby pelni4ce dyíur muszq mieó mo2liwoéó spo-
zyciaposilkuorazodpoczynku. Nale2y je wyposaZyó w sprzgtochronyindywidualnej.

10.4. Stalemu dyZurowiw Urzgdzie Miejskim przydzielony jest samochód bqd4cy
na stanie Urzgdu. Opcjonalnie moZe byó wykorzystywany samochód Strazy Miejskiej lub
pojazd pracownika pelni4cego dyZur ( w ramach limitu). W organach , które nie maj4na
stanie érodka transportu mohe on byó pobrany w ramach Swiadczeú z irnejjednostki.

S 11.1. Osoby wyznaczone do pelnienia stalego dyZuru podlegaj4 szkoleniu, które
prowadzi siq dwukrotnie w cyklu rocznym.

11.2. W ramach szkolenia o którym mowa w ust.1, prowadzi siE zajgcia teoretycz-
ne oraz treningi zzakresu uruchamiania i pelnienia stalego dyZuru i prowadzenia dokumen-
tacji.

$ 12. Sekretarz Gminy okreSli :
I I Zasady organizacji pelnienia stalego dyZuru w UrzEdzie Miej skim oraz okreSli j ednostki

podlegle , w których powinien funkcjonowaó staly dyLur ;
2/ Osoby odpowiedzialne za organizacjE i funkcjonowanie stalego dyZuru oraz sposób

sprawdzania jego gotowoéci do dzialania
3/ System szkolenia osób wyznaczonychdo pelnienia stalego dy2uru.

S 13. Zobowiqzujq Sekretarza Gminy do sprawowania nadzoru nad caloksztaltem
spraw zwiqzanychz organizacj4i funkcjonowaniem stalego dy2uru wrJrzgdzie Miejskim
oraz w jednostkach podleglych.

$ 14. Traci moc zarzqdzenie BurmistrzaNr. 16212005 2dnia23.05.2005 r. w sprawie
organizacji stalych dyzurów na potrzeby podwyzszania gotowoSci obronnej paristwa.

$ 15. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania


