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WOJTA GMINY NOWE MIASTO

z dnia :1 Gczerwca 2016 r.
w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania
bezpieczenstwem narodowym w Gminie Nowe Miasto

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowi~zku obrony Rzeczy
pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827), § 11 ust. 1 pkt. 6 i ust. 4-5, § 15, § 16,
i § 18 ust. 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 98, poz. 978) oraz Zarz~dzenia Nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2014 r.
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczenstwem
narodowym w wojew6dztwie mazowieckim, zarz~dza siy co nastypuje:
§1.

1. W celu stworzenia warunk6w do sprawnego kierowania bezpieczenstwem w gminie tworzy
siy system kierowania bezpieczenstwem narodowym Gminy Nowe Miasto (SK BN GNM),
zwany dalej "systemem kierowania".
2. System kierowania tworzy siy na potrzeby zapewnienia ci~glosci podejmowania decyzji
dzialan dla utrzymania bezpieczenstwa narodowego w gminie, w tym:
a. monitorowania :lr6del, rodzaj6w, kierunk6w i skali zagrozen bezpieczenstwa narodowego;
b. zapobiegania powstawaniu zagrozen bezpieczenstwa narodowego;
c. zapobiegania skutkom zagrozen bezpieczenstwa narodowego, a takZe ich usuwania;
d. kierowania

rea1izacj~

zadan obronnych na terenie gminy.

3. W sklad systemu kierowania w Gminie Nowe Miasto
a.

wchodz~:

Stanowisko Kierowania W6jta Gminy;

b. Staly Dyzur W6jta Gminy.

§ 2.
Schemat organizacyjny systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym Gminy Nowe Miasto
okresla zal~cznik nr I do zarz~dzenia.

§ 3.
I. Tworzy siy gl6wne stanowisko kierowania i organizuje je w stalej siedzibie organu (SSO) tj.
Urzydzie Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 oraz w zapasowym miejscu pracy (ZMP) tj.
Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie, ul. Ciechanowska 15.
2. Stosownie do potrzeb, gl6wne stanowisko kierowania moze bye przygotowywane w innym
niz stala siedziba organu obiekcie budowlanym, byd~cym w trwalym zarz~dzie organu lub
planowanych do przydzielenia organowi w ramach swiadczen na rzecz obrony.
3. Zapasowe miejsce pracy powinno bye planowane w obiekcie budowlanym byd~cym w trwa
lym zarz~dzie organu lub planowanych do przydzielenia organowi w ramach swiadczen na
rzecz obrony.

4. W czasie okreslania dyslokacji zapasowego miejsca pracy uwzglydnia siy:
a. infrastruktury

zapewniaj~c~

wlasciwe warunki pracy oraz warunki socjalno-bytowe;

b. rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej i przemyslowej.
5. Wyb6r obiektu na zapasowe miejsce pracy uzgodniono z

Wojewod~

Mazowieckim.

6. W stanie gotowosci obronnej paiJ.stwa czasu wojny w ramach funkcjonowania SSK Gminy
Nowe Miasto, zapewnieniem realizacji zadan obronnych wynikaj~cych z Plan6w Operacyj
nych kieruje W6jt Gminy.

§ 4.
1. Gl6wne Stanowisko Kierowania organizuje W6jt Gminy w oparciu 0 wydzielone i odpo
wiednio przygotowane pomieszczenia urzydu;
2. Stanowisko Kierowania W6jta Grniny organizuje siy r6wniez w zapasowym rniejscu pracy,
jego lokalizacjy uzgadnia siy z Wojewod~ Mazowieckim oraz ujrnuje w planie operacyjnyrn
funkcjonowania grniny w warunkach zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny.
3. Ustala siy nastypuj~c~ organizacjy funkcjonowania stanowiska kierowania,
wia zal~cznik nr 2 do zarz~dzenia.

kt6r~

przedsta

a) Zesp61 Operacyjny, kt6rego pracy koordynuje Gl6wny Specjalista ds. Obronnych,
OC i Zarz~dzania Kryzysowego, tworz~: czlonkowie Grninnego Zespolu Zarz~dza
nia Kryzysowego oraz Stalego Dyzuru W6jta Gminy Nowe Miasto,
b) Zesp6l Zabezpieczenia, kt6rego prac~ kieruje Sekretarz Grniny, tworz~ wraz z kie
rownikami referaty: Finansowego oraz Organizacyjnego i Oswiaty.
4. W przypadku, gdy W6jt Grniny nie rna rnozliwosci obsadzenia stanowiska kierowania
zjednoczesnym zapewnieniem mozliwosci sprawnego funkcjonowania urzydu, dopuszcza
siy mozliwosc wl~czenia w sklad obsady stanowiska kierowania, pracownik6w z innych
podleglych i nadzorowanychjednostek organizacyjnych nieobci~zonych realizacj~ zdaiJ.
obronnych.
5. Staly dyzur, 0 kt6ryrn rnowa w § 1 ust. 3 pkt 2 organizuje siy zgodnie z zarz~dzeniem nr
17/2016 z dnia 30 rnarca 2016 r. w sprawie organizacji Stalego Dyzuru W6jta Gminy Nowe
Miasto na czas'zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny.
6. Stanowiska kierowania i stale dyzury po rozwiniyciu
dwuzmianowym.

funkcjonuj~

calodobowo w systemie

§ 5.
1. Przygotowanie stanowiska kierowania obejrnuje:
1) opracowanie dokurnentacji

zwi~anej

z funkcjonowaniem stanowiska kierowania;

2) utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego oraz modernizacjy jego infrastruktury w czasie
pokoju;
3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotycz~cych gotowosci do realizacji zadan obronnych
oraz zorganizowanie systern6w teleinformatycznych;
4) wyposazenie w

urz~dzenia l~cznosci zapewniaj~ce

mozliwosc niezakl6conej pracy;

5) wyposazenie w zr6dla energii elektrycznej, kt6rych dzialanie jest niezalezne od og61nodostypnej
sieci energetycznej;
6) wyposazenie w urz~dzenia techniczne, sanitarne oraz sprzyt biurowy i kwaterunkowy niezbydny
do pracy i odpoczynku;

7) zorganizowanie:
a) wyzywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku i materialy eksploatacyjne,
b) zabezpieczenia medycznego,
c) transportu oraz obslugi pojazd6w i urz~dzen technicznych;
8) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania 0 zagrozeniu z powietrza oraz skazeniach
i zakazeniach;
9) przygotowanie srodk6w do:
a) rozwiniycia i odtwarzania systemu
nego,

l~cznosci

oraz utrzymania bezpieczenstwa teleinformatycz

b) ochrony stanowiska kierowania, w tym przed rozpoznaniem,
c) przemieszczenia do zapasowego miej sca pracy;
10) okreSlenie swiadczen na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury.

§ 6.
W ramach przygotowania i organizacji stanowiska kierowania w stalej siedzibie organu oraz
w zapasowym miejscu pracy do zadan kadry kierowniczej gminy nalezy:
1. Do zadail. Sekretarza Gminy:
1) koordynowanie przedsiywziyc zwi~zanych z organizowaniem funkcjonowania Stanowiska
Kierowania W6jta Gminy w stalej siedzibie urzydu oraz w zapasowym miejscu pracy;
2) zapewnienie wyposazenia Stanowiska Kierowania W6jta Gminy w niezbydny sprzyt i urzq
dzenia, w tym srodki l~cznosci i transportowe oraz pomieszczenia do pracy i odpoczynku
wraz z niezbydnym wyposazeniem;
3) przygotowanie na Stanowisku Kierowania W6jta Gminy miejsc pracy dla ewentualnych
Grup Operacyjnych z powiatowych sluzb, inspekcji, strazy, jednostek organizacyjnych
gminy oraz innych organ6w niezbydnych w kierowaniu obron~ gminy;
4) zapewnienie obsady personalnej Stanowiska Kierowania W6jta Gminy zgodnie z przyjyt~
struktur~ etatow~;

5) kierowanie realizacj~ wszystkich przedsiywziyc zwi~zanych ze zwijaniem, rozwijaniem,
przemieszczeniem na zapasowe miejsce pracy oraz maskowaniem Stanowiska Kierowania
W6jta Gminy.
2. Do zadan Skarbnika Gminy:
I) zapewnienie srodk6w finansowych na przygotowanie i wyposazenie zapasowego miejsca
pracy oraz Stanowiska Kierowania W6jta Gminy;
2) zapewnienie srodk6w finansowych na funkcjonowanie stanowiska kierowania oraz zapaso
we go miejsca pracy w warunkach zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny;
3) wydzielenie na potrzeby Stanowiska Kierowania W6jta Gminy niezbydnej ilosci pracowni
k6w Referatu Finansowego zapewniaj~cych funkcjonowanie jego poszczeg61nych elemen
t6w organizacyjnych;
4) wydzielenie na potrzeby funkcjonowania Referatu Finansowego w zapasowym miejscu
pracy niezbydnej ilosci pracownik6w;
5) kierowanie przemieszczeniem siy referatu do zapasowego miejsca pracy.
3. Do zadail. samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz~dzania
kryzysowego:

1) biezC}-ca koordynacja przedsiywziyc zwiC}-zanych z opracowaniem dokumentacji stanowiska
kierowania w SK BN Gminy Nowe Miasto;
2) przeszkolenie pracownik6w wyznaczonych do pracy na stanowisku kierowania W6jta
Gminy;
3) opracowanie instrukcji organizacji pracy na SK WG.
4) zorganizowanie IC}-cznosci radiowej na potrzeby Stanowiska Kierowania W6jta Gminy.
4. Do zadan Pelnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1) zorganizowanie systemu przepustkowego na Stanowisku Kierowania W6jta Gminy;
2) zorganizowanie systemu przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Stanowisku
Kierowania W 6jta Gminy oraz zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w kt6
rym bydq przetwarzane informacje niejawne.
5. Do zadan Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oswiaty:

1) utrzymanie ustalonego porzC}-dku na stanowisku;
2) kierowanie realizacjC}- wszystkich przedsiywziyc zwiC}-zanych z rozwijaniem, przemieszczeniem
do zapasowego miejsca pracy oraz maskowaniem Stanowiska Kierowania;
3) WYPosaZenie Stanowiska Kierowania w srodki kierowania, w tym urzC}-dzenia IC}-cznosci do prze
kazywania informacji zapewniajC}-ce mozliwosc niezak16conej pracy organu;
4) zorganizowanie system6w informatycznych zapewniajqcych sprawne i bezpieczne przekazywa
nie informacji;
5) zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony i obrony Stanowiska Kierowania;
6) terminowe przygotowanie Stanowiska Kierowania W6jta Gminy do pracy, w tym wyposaZenie
w urzC}-dzenia techniczne i sanitarne oraz sprzyt biurowy i kwaterunkowy niezbydny do pracy i
odpoczynku obsady osobowej stanowiska;
7) pelne zabezpieczenie transportowe Stanowiska Kierowania;
8) zorganizowanie:
a. zywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku,
b. transportu oraz obslugi pojazd6w i urzC}-dzen technicznych,
c. zaopatrywania w paliwa i materialy eksploatacyjne,
d. punktu zabieg6w sanitarnych i specjalnych.
9) wsp6lpraca z mediami;
10) prowadzenie dzialan informacyjnych skierowanych do mieszkanc6w gminy, zwiqzanych z
przekazywaniem zarzC}-dzen i decyzji wypracowanych na stanowisku kierowania;
11) zorganizowanie system6w informacyjnych zapewniajC}-cych sprawne i bezpieczne przekazy
wanie informacji.

§ 7.
1. Pracownicy wytypowani do pracy w Zespole operacyjnym powinni posiadac poswiadczenie bez
pieczenstwa lub upowaznienie do dostypu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulq co naj
mniej "zastrzezone".
2. Pracownicy, kt6rzy nie zostali wyznaczeni do pracy na GSK w ZMP wykonujC}- swoje zadania w
DMP zgodnie z obowiqzujC}-cym Regulaminem Organizacyjnym Urzydu Gminy Nowe Miasto.

§ 8.
Finansowanie zadail realizowanyeh w ramaeh przygotowania systemu kierowania odbywa sit( w
trybie i na zasadaeh okreSlonyeh w § 17 ust. 1 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieezenstwem narodowym.

§ 9.
Wykonanie

zarz~dzenia

powierza sit( Sekretarzowi Gminy.

§ 10.
Traei moe zarz~dzenie nr 24/2007 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 wrzesnia 2007 r. w spra
wie przygotowania Stanowiska Kierowania W6jta Gminy Nowe Miasto oraz zasad jego funkejono
wania.
§11.
Zarz~dzenie

wehodzi w zyeie z dniem podpisania.

~arzqdZenia
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