
ZARZl\OZENIE NR 17/2016 
WOJTA GMINY NO WE MIASTO 

z dnia 30 marca2016 r. 

w sprawie organizacji Stalego Oyzuru W6jta Gminy Nowe Miasto na czas zewnytrznego 
zagrozenia bezpieczenstwa pailstwa i wojny. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 0 zarzqdzaniu kryzysowym (Oz. 
U. z 2013r., poz. 1166 ze zm.), §8 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 21 
wrzesnia 2004r. w sprawie gotowosci obrormej panstwa (Oz. U. z 2004r., Nr 219, poz. 2218) oraz 
zarzqdzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 pazdziemika 2009 r. w sprawie 
utworzenia Systemu Stalych Oyzur6w Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyzszania 
gotowosci obrormej pailstwa oraz uruchamiania realizacji zadail obrormych wynikajqcych z 
wyzszych stan6w gotowosci obrormej pailstwa, zarz~dza si~ co nast~puje: 

§1 

Ola zapewnienia operatywnego kierowania caloksztaltem realizowanych zadan w czasie 
podwyzszenia stan6w gotowosci obrormej panstwa oraz w czasie zewnytrznego zagrozenia 
bezpieczenstwa panstwa i wojny w Gminie Nowe Miasto ustalam Staly Dyzur W6jta Gminy Nowe 
Miasto. 

§2 

Na kierownika Stalego Oyzuru wyznaczam Pana Juliusza Wardzynskiego, GI6wnego Specjalisty ds. 
Obrormych, OC i Zarzqdzania Kryzysowego. 

§3 

Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stalego Oyzuru W6jta Gminy Nowe Miasto 
okreSla instrukcja stanowiqca zaIqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§4 

Nadz6r nad organizacjq i funkcjonowaniem Stalego Oyzuru W6jta Gminy Nowe Miasto oraz 
sprawdzanie gotowosci do dzialania powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Miasto. 

§5 

Zobowiqzujy Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oswiaty wraz z Kierownikiem ds. 

Gospodarki Komunalnej do zabezpieczenia na czas trwania dyzuru: 

1) pomieszczenia wraz z technicznymi srodkami Iqcznosci, 

2) niezbydnych srodk6w transportowych z kierowcami, 

3) sprzytu i materia16w biurowych, 

4) miejsca odpoczynku obsady stalego dyzuru. 




§6 

Traci moc Zarz<j.dzenie Nr 32109 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie 
Stalych Dyzur6w na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej pailstwa oraz uruchamiania 
realizacji zadail obronnych wynikaj<j.cych z wyzszych stan6w gotowosci obronnej panstwa. 

§7 

Wykonanie zarz<j.dzenia powierza siy Gl6wnemu Specjaliscie ds. Obronnych, OC i Zarz<j.dzania 
Kryzysowego. 

§8. 

Zarz<j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

• ·'UW(}11I /(!K.'ski 



URZJ\D GMINY NOWE MIASTO 


Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz~dzania kryzysowego 

Zaf"cznik 
do zarzqdzenia W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 30 marca 2016 r. 

W6jt G ny Nowe Miasto 
Slawo r Dariusz Zalewski 

Dnia ..... . ... . 2016 r. 

Instrukcja Stalego Dyzuru 


W6jta Gminy Nowe Miasto 


Nowe Miasto marzec 2016 
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I. ZASADY OGOLNE 

Podstawq prawnq wprowadzenia Statego Oyzuru na terenie Gminy Nowe 

Miasto jest rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie 

gotowosci obronnej paristwa (Oz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarzqdzenie nr 340 

wojewody mazowieckiego z dnia 13 patdziernika 2009 r. w sprawie utworzenia 

Systemu Statych Oyzur6w Wojewody Mazowieckiego (SSO WM) na potrzeby 

podwyzszania gotowosci obronnej paristwa oraz uruchamiania realizacji zadari 

obronnych wynikajqcych z wyzszych stan6w gotowosci obronnej paristwa. 

1. eel organizacji StaJego Dyzuru 

Celem organizacji Statego Oyzuru jest zapewnienie mozliwosci operatywnego 

przekazywania decyzji zwiqzanych z podwyzszaniem gotowosci obronnej paristwa w 

gminie oraz ciqgtosci przekazywania decyzji organ6w uprawnionych do uruchamiania 

realizacji zadari uj~tych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto, 

a wtym: 

~ powiadamianie okreslonych os6b 0 obowiqzku niezwtocznego stawienia si~ 

we wtasciwym miejscu pracy; 

~ przekazywanie wykonawcom decyzji, tresci zadari i informacji naptywajqcych 

z organ6w nadrz~dnych; 

~ ewidencjonowanie tresci decyzji, zadari informacji w dzienniku przyj~tych 

i przekazywanych informacji; 

~ utrzymywanie ciqgtej tqcznosci ze Statym Oyzurem przetozonego, jego 

wewn~trznymi kom6rkami organizacyjnymi; 

~ utrzymanie w ramach wsp6tdziatania tqcznosci ze statymi dyzurami 

sqsiadujqcych urz~d6w; 

~ 	utrzymanie w ramach wsp6fdziatania tqcznosci ze statymi dyzurami wszystkich 

jednostek zewn~trznych wsp6fdziatajqcych z urz~dem w realizacji zadari 

operacyjnych na obszarze wojew6dztwa (powiatu, miasta, gminy); 

~ 	 realizowanie innych zadari okreslonych przez przetozonych. 
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2. Zadania realizowane w ramach Stafego Dyzuru 

~ 	uruchamianie w warunkach wystqpienia zagrozenia bezpieczenstwa panstwa, 

procedur zwiqzanych z podwyi:szaniem gotowosci obronnej; 

~ 	przekazywanie decyzji upowai:nionych organ6w w sprawie uruchomienia 

okreslonych zadan wynikajqcych z wprowadzania wyi:szych stan6w gotowosci 

obronnej panstwa oraz przekazywanie wtasciwym organom informacji 0 stanie 

sit uruchamianych podczas podwyzszania gotowosci obronnej panstwa. 

3. Skfad osobowy i czas pefnienia Stafego Dyzuru 

Funkcjonowanie Statego Dyzuru zapewnia Kierownik Statego Dyzuru oraz 

dwuosobowa zmiana petniona w godzinach: 

I zmiana od godz. 7.00 do godz. 19.00 

II zmiana od godz. 19.00 do godz. 7.00 

SkJad zmiany peJniqcej StaJy Dyzur stanowiq: 

~ Kierownik zmiany StaJego Dyi:uru; 


~ Dyzurny Statego Dyzuru (w przypadku zmiany dwuosobowej w sktad StaJego 


Dyzury wchodzi kierownik zmiany i jeden dyzurny). 

Sktad Statego Dyzuru ustala Kierownik Statego Dyi:uru i zawarty jest w zaJqczniku nr. 

4 niniejszej instrukcji. 

4. 	Miejsce pefnienia Stafego Dyzuru i jego podlegfosc 

Miejscem petnienia StaJego Dyzuru W6jta Gminy Nowe Miasto Sq 

pomieszczenia Referatu Organizacyjnego i Oswiaty. 

StaJy Dyzur podlega W6jtowi Gminy Nowe Miasto 

5. Zasady uruchamiania Stafego Dyzuru 

1) 	W stanie staJej gotowosci obronnej panstwa, StaJy Dyzur uruchamia si~ w petnym 

lub ograniczonym zakresie, na podstawie zarzqdzenia W6jta Gminy lub organu 

nadrz~dnego w celach szkoleniowych i kontrolno - sprawdzajqcych. 
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2) 	W wyzszych stanach gotowosci obronnej paristwa Staty Dyzur uruchamiany jest 

obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiqgania wyzszych stan6w gotowosci 

obronnej gminy. 

6. 	Kontrola i nadz6r nad Statym Dyzurem 

1) 	Staty Dyzur mogq kontrolowac: 

a) 	 W6jt Gminy. 

b) 	 Sekretarz Gminy. 

c) 	 Kierownik Sta~ego Dyzuru. 

Ponadto prawo kontroli majq osoby upowaznione przez starost~ oraz osoby 

upowaznione przez Wojewod~ Mazowieckiego. 

2) 	 Bezposredni nadz6r nad ca~oksztatlem dzia~alnosci Sta~ego Dyzuru z ramienia 

W6jta Gminy p~ni g~6wny specjalista ds. obronnych, OC i zarzqdzania 

kryzysowego. 

3) 	 Do jego obowiqzk6w nalezy: 


~ zorganizowanie i przygotowanie Sta~ego Dyzuru; 


~ zapewnienie sprawnego przep~u informacji w SSD WM; 


~ sprawne przekazywanie decyzji informacji do kom6rek 


organizacyjnych urz~du oraz sta~ych dyzur6w zespolonych s~uzb, inspekcji 

strazy, urz~d6w miejskich gminnych, podporzqdkowanych 

nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsi~biorc6w i organizacji 

spo~ecznych realizujqcych zadania obronne; 

~ 	wszechstronne zabezpieczenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Systemu Statych Dyzur6w; 

~ udzielanie instruktazu osobom pe~niqcym Staty Dyzur i kontrola jego pe~nienia; 

~ biezqce koordynowanie przedsi~wzi~c zwiqzanych z organizacjq i 

funkcjonowaniem Sta~ego Dyzuru; 

~ 	kontrolowanie przestrzegania przepis6w ustawy 0 ochronie informacji 

niejawnych, w zakresie zadari wykonywanych przez osoby pe~niqce Staty 

Dyzur; 
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~ kierowanie procesem sktadania meldunk6w organom nadrzE?dnym, a takze 

przekazywania informacji organom wsp6tdziatajqcym; 

~ prowadzenie cyklicznych i biei:qcych szkoleri os6b wyznaczonych do 

petnienia Statego Dyzuru oraz ocena ich gotowosci do dziatania. 

II. USTALENIA SZCZEGOt.OWE 

1. Sktad zmiany Statego Dyzuru oraz jej oznakowanie 

Zmiana Statego Dyzuru sktada siE? z 2 os6b: 

~ Kierownika zmiany Statego Dyi:uru; 

~ Dyzurnego Statego Dyi:uru. 

Osoby petniqce Staty Dyi:ur oznakowane Sq identyfikatorem z napisem Staty 

Dyzur, kt6rego wz6r przedstawia Zatqcznik Nr 1 do Instrukcji . 

2. 	Uprawnienia os6b petnii:\cych Staty Dyzur 

~ 	w imieniu kierownika kom6rki organizacyjnej wydawac polecenia w sprawach 

nalezqcych do kompetencji Statego Dyzuru; 

~ 	przyjmowac i przekazywac sygnaty alarmowe i zadania zawarte w Planie 

Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto zgodnie z 

harmonogramem dziatania Statego Dyi:uru; 

~ egzekwowac od pracownik6w urzE?du informacji oraz materiat6w stanowiqcych 

podstawE? do uaktualnienia dokumentacji Statego Dyi:uru; 

~ wydawac polecenia kierowcom przydzielonych srodk6w transportowych jako 

pojazd6w dyzurnych w sprawie wykorzystania pojazd6w; 

~ egzekwowac od pracownik6w urzE?du oraz potencjalnych interesant6w 

ustalonych zasad postE?Powania stosownie do zaistniatej sytuacji. 

3. Zadania os6b petnii:\cych Staty Dyzur 

~ 	znac instrukcjE? statego dyi:uru oraz procedurE? postE?Powania w sytuacjach 

majqcych znamiona zdarzenia nadzwyczajnego (penetracja obiektu, 

informacja 0 podtozeniu tadunku wybuchowego, skai:enia srodowiska, 

otrzymania nietypowej przesytki itp.); 
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~ znac strukturEi! organizacyjnq, zasady kierowania i zarzqdzania urzEi!dem oraz 

podlegtymi jednostkami organizacyjnymi w czasie kryzysu i wojny; 

~ znac sygnaty powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz zasady 

powiadamiania 0 zagrozeniach pracownik6w urzEi!du jak r6wniez ludnosci; 

~ znac miejsce przebywania W6jta Gminy; 

~ umiec postugiwac siEi! technicznymi srodkami tqcznosci znajdujqcymi siEi! na 

wyposazeniu Statego Dyzuru jak r6wniez urzqdzeniami biurowymi 

wspomagajqcymi dziatanie Statego Dyzuru; 

~ przyjmowac i przekazywac przetozonym informacje uzyskane ze szczebla 

nadrzEi!dnego, jednostek podlegtych i wsp6tdziatajqcych; 

~ umiec postugiwac siEi! dokumentami kodowymi oraz prowadzic 

korespondencjEi! przez techniczne srodki tqcznosci; 

~ kontynuowac realizacjEi! zadar'l GPK i prowadzic odpowiedniq dokumentacjEi!; 

~ przestrzegac ustalonego porzqdku dnia, przepis6w przeciwpozarowych, 

bezpieczer'lstwa i higieny pracy jak r6wniez dbac 0 porzqdek w pomieszczeniu 

petnienia Statego Dyzuru; 

~ znac strukturEi! Stanowiska Kierowania oraz zasady przejscia urzEi!du ze 

struktury czasu "P" na struktury czasu "W". 

4. Zadania zmiany przyjmujClcej Staty Dyzur 

Po instruktazu zmiana przyjmujqca Staty Dyzur zobowiqzana jest: 

~ przyjqc dokumentacjEi! Statego Dyzuru zgodnie z Rejestrem Wydanych 

Dokument6w; 

~ przyjqc wyposazenie pomieszczer'l Statego Dyzuru; 

~ zapoznac siEi! z aktualnq sytuacjq na obszarze gminy; 

~ sprawdzic funkcjonowanie technicznych srodk6w tqcznosci oraz urzqdzer'l 

wspomagajqcych dziatanie Statego Dyzuru; 

~ zapoznac siEi! z tresciq meldunku przygotowanego przez zmianEi! zdajqcq; 

~ sprawdzic ilosc i stan techniczny srodk6w transportowych bEi!dqcych 

w dyspozycji Statego Dyzuru; 

~ potwierdzic fakt przyjEi!cia stuzby Statego Dyzuru w Ksiqzce Meldunk6w; 

~ ztozyc meldunek kierownikowi (osobie sprawujqcej nadz6r nad catoksztattem 

dziatalnosci Statego Dyzuru) 0 przyjEi!ciu stuzby Statego Dyzuru. 
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5. Zadania zmiany zdaj~cej Staty Dyzur 

~ sporzqdzi6 pisemny meldunek z przebiegu sJuzby StaJego Dyzuru; 

~ uaktualni6 i przekaza6 zmianie przyjmujqcej Dziennik dziaJania StaJego 

Dyzuru; 

~ zapozna6 zmian~ przyjmujqcq StaJy Dyzur z sytuacjq na terenie powiatu 

gminy; 

~ przedstawi6 zmianie przyjmujqcej og61ny przebieg wJasnej sJuzby i spos6b 

zaJatwiania poszczeg61nych problem6w; 

~ przedstawi6 zmianie przyjmujqcej wykaz spraw niedokoriczonych lub nie 

zaJatwionych oraz termin i spos6b ich realizacji; 

~ poinformowa6 zmian~ przyjmujqcq sJuzb~ 0 miejscu pobytu kierownictwa, 

sposobie utrzymania z nim Jqcznosci oraz wydanych przez nich dyspozycjach. 

6. Zadania os6b wchodz~cych w sktad Statego Dyzuru 

a) Kierownik zmiany Statego Dyzuru: 

Kierownik zmiany podlega Kierownikowi StaJego Dyzuru oraz osobie 

sprawujqcej bezposredni nadz6r nad jego dziaJaniem i funkcjonowaniem z ramienia 

starosty, a pod wzgl~dem gotowosci obronnej kierownikowi zmiany StaJego Dyzuru 

tego samego lub wyzszego szczebla. 

Kierownikowi zmiany podlegajq wszystkie osoby wchodzqce w skJad StaJego 

Dyzuru okreslonej zmiany. 

Kierownik zmiany StaJego Dyzuru odpowiada za: 

~ 	przyjmowanie, przekazywanie oraz uruchamianie przedsi~wzi~6 zwiqzanych 

podwyzszaniem gotowosci obronnej paristwa zgodnie z harmonogramem 

OWGO gminy, zaJqcznik nr 2 do niniejszej instrukcji; 

~ 	przyjmowanie przekazywanie oraz uruchamianie zadari operacyjnych 

zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Nowe Miasto oraz 

przekazywanie decyzji w6jta podlegJym i nadzorowanym jednostkom 

organizacyjnym biorqcym udziaJ w realizacji zadan operacyjnych; 
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Do jego obowiqzk6w nalezy: 

~ 	kierowac i koordynowac catoksztattem dziatalnosci zmiany Statego Dyzuru; 

~ 	sprawdzac sprawnosc i stan techniczny srodk6w tqcznosci i urzqdzen 

wspomagajqcych dziatanie Statego Dyzuru; 

~ 	 przyjmowac i przekazywac sygnaty zwiqzane z podwyzszaniem gotowosci 

obronnej panstwa; 

~ 	przekazywac kierownikowi jednostki organizacyjnej (osobie sprawujqcej 

bezposredni nadz6r nad dziataniem i funkcjonowaniem Statego Dyzuru) 

wszelkie informacje 0 wptywajqcych zadaniach z jednostek nadrz~dnych 

i decyzjach podejmowanych przez jednostki podlegte i nadzorowane; 

~ 	prowadzic map~ sytuacyjnq nanoszqc na niq wszelkie informacje dotyczqce 

sytuacji polityczno - militarnej oraz zdarzenia majqce znamiona kl~ski lub 

kryzysu ; 

~ 	prowadzic Ksiqzk~ Meldunk6w Statego Dyzuru wedtug wzoru 

przedstawionego w zatqczniku nr 7; 

~ 	meldowac zdanie i obj~cie stuzby Statego Dyzuru kierownikowi kom6rki 

organizacyjnej organizujqcej Staty Dyzur lub osobie sprawujqcej bezposredni 

nadz6r nad jego dziataniem i funkcjonowaniem z ramienia kierownika kom6rki 

organizacyjnej, post~pujqC zgodnie ze schematem przedstawionym w 

zatqczniku nr 3 do niniejszej instrukcji ; 

~ umiec postugiwac si~ technicznymi srodkami tqcznosci oraz urzqdzeniami 

wspomagajqcymi znajdujqcymi si~ na wyposazeniu Statego Dyzuru; 

~ znac liczb~ jednostek nadrz~dnych i wspotdziatajqcych w realizacji zadan 

operacyjnych oraz spos6b utrzymania tqcznosci z nimi; 

~ znac tabel~ realizacji zadan operacyjnych w zakresie pozwalajqcym 

odczytywanie tresci zadan oraz umiec postugiwac si~ tabelq 

ZGtOSKOWANIA. 

b) 	Dyzurny Statego Dyzuru: 

Dyzurny Statego Dyzuru podlega kierownikowi zmiany. 

Odpowiada za przyjmowanie i przekazywanie informacji naptywajqcych 

z jednostek nadrz~dnych, od sqsiad6w oraz jednostek wsp6tdziatajqcych w realizacji 

zadan operacyjnych jak r6wniez prowadzenie Dziennika Dziatania. 
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Do jego obowiqzk6w nalezy: 

~ umiee postugiwae si~ technicznymi srodkami tqcznosci oraz urzqdzeniami 

wspomagajqcymi znajdujqcymi si~ na wyposazeniu Statego Dyzuru; 

~ znae liczb~ jednostek nadrz~dnych i wsp6tdziatajqcych w realizacji zadan 

operacyjnych oraz spos6b utrzymania tqcznosci z nimi; 

~ znae tabel~ realizacji zadan operacyjnych w zakresie pozwalajqcym 

odczytywanie tresci zadan oraz umiee postugiwae si~ tabelq 

ZGtOSKOWANIA; 

~ na biezqco informowae kierownika zmiany 0 wptywajqcych zadaniach 

i decyzjach z jednostek nadrz~dnych; 

~ bye w statym kontakcie z jednostkami wsp6tdziatajqcymi i sqsiadarni, 

pozyskiwae i przekazywae im informacje majqce wptyw na dziatanie urz~du; 

~ nanosie na map~ sytuacyjnq niezb~dne informacje naptywajqce z jednostek 

nadrz~dnych, sqsiednich i wsp6tdziatajqcych; 

~ prowadzie Dziennik Dziatania dyzurnego Statego Dyzuru; 

~ przyjmowae dokumentacj~ Statego Dyzuru zgodnie z posiadanym RWD; 

~ petnie obowiqzki Kierownika zmiany Statego Dyzuru w razie jego 

nieobecnosci; 

~ przyjmowae wyposazenie znajdujqce si~ w pomieszczeniach Statego Dyzuru 

zgodnie ze spisem sprz~tu znajdujqcym si~ w pomieszczeniu; 

~ powiadamiae telefonicznie lub za pomocq kurier6w okreslone osoby funkcyjne 

o niezwtocznym stawieniu si~ w rniejscu pracy. 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. 	 W przypadku otrzymania sygnatu (informacji) dotyczqcej sytuacji majqcej 

znamiona zdarzenia nadzwyczajnego takiego jak (penetracja obiektu, 

informacja 0 podtozeniu tadunku wybuchowego, skazenia srodowiska, 

otrzymania nietypowej przesytki itp.), post~powae zgodnie z procedurami. 

2. 	 Przy przekazywaniu waznych informacji wewnqtrz urz~du przestrzegae zasad 

korespondencji wynikajqcych z przepis6w 0 ochronie informacji niejawnych. 
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3. 	 W przypadku otrzymania informacji zakodowanej rozkodowac jq za pomocq 

posiadanej tabeli sygnatowej w zeszycie rozkodowywanych sygnat6w, 

w przypadku otrzymania sygnat6w niezrozumiatych przekazac je natychmiast 

osobie sprawujqcej bezposredni nadz6r nad dziataniem i funkcjonowaniem 

Statego Dyzuru. 

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. 	 Zmiana petniqca stuzb~ Statego Dyzuru nosi identyfikator wykonany zgodnie z 

zatqcznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji. 

2. 	Tryb i czas spozywania positk6w oraz odpoczynku okresla Kierownik zmiany 

Statego Dyzuru. 

3. 	 Korzystanie z pomocy medycznej: 

~ 	w przypadku niedyspozycji (pogorszenia stanu zdrowia) osoby petniqcej Staty 

Dyzur korzysta si~ z lek6w i opatrunk6w znajdujqcych si~ w apteczce 

pierwszej pomocy; 

~ 	w ci~zszych przypadkach kierownik zmiany Statego Dyzuru wzywa pogotowie 

ratunkowe (tel. 999) lub stuzby ratunkowe (teI.112) i powiadamia osob~ 

sprawujqcq bezposredni nadz6r nad dziataniem i funkcjonowaniem Statego 

Dyzuru. 

4. 	 Catosc dokumentacji Statego Dyzuru przechowywac w miejscu wyznaczonym 

przez odpowiedzialnego za organizacj~ i funkcjonowanie Statego Dyzuru. 

Zatctczniki do Instrukcji Statego Dyzuru: 

Zatqcznik Nr 1 - Wz6r Identyfikatora. 


Zatqcznik Nr 2 - Harmonogram dziatania Stuzby Statego Dyzuru. 


Zatqcznik Nr 3 - Schemat organizacyjny przej~cia i zdania stuzby Statego Dyzuru. 


Zatqcznik Nr 4 - Sktad osobowy Statego Dyzuru. 


Zatqcznik Nr 5 - wz6r dziennika dziatania Statego Dyzuru. 


Zatqcznik Nr 6 - wz6r ksiqZki danych teleadresowych. 


Zatqcznik Nr 7 - wz6r ksiqZki meldunk6w os6b p~niqcych stuzb~ Statego Dyzuru. 


Zatqcznik Nr 8 - wz6r spisu telefon6w. 


Zatqcznik Nr 9 - wz6r zeszytu rozkodowanych sygnat6w. 
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