Zarzqdzenie Nr 55/20'1 5
Burmistrza Blonia
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w

sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Blonia
zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania
bezpieczehstwem narodowym w wojew6dztwie mazowieckim
i

Na podstawie art.20 ust. 1

i2

pkt 4. ustawy o z dnia 21 listopada 1967

r.

o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 22O15, poz. 144 t.j.)
$ 11 ust. 1 pkt 1
S 15 rozporzqdzenia Rady Ministr6w zdnia2T kwietnia 2004 r.
sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeristwem narodowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 z p62n. zm.) oraz zarz4dzenia Nr 456 Wojewody
Mazowieckiego
dnia 16 wrzeSnia 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania
zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeristwem narodowym
w woiew6dztwie mazowieckim

i2,

w

z

i

zarzqdzam co naste puje

:

s1.
W celu stworzenia warunk6w do sprawnego kierowania bezpieczehstwem na obszarze
Gminy Blonie, w ramach funkcjonowania systemu kierowania bezpieczenstwem
narodowym w wojew6dztwie mazowieckim, w stalej siedzibie Urzgdu Miejskiego oraz w
zapasowym miejscu pracy, tworzy siq Stanowisko Kierowania Burmistrza Blonia, zwane
dalej,,Stanowiskiem Kierowania" (SK).

s2.

1.

Stanowisko Kierowania Burmistrza Blonia tworzy siq w celu zapewnienia ciqglo6ci
podejmowanych decyzji bezpoSredniego kierowania dzialaniami w warunkach
zewngtrznego zagro2enia bezpieczeristwa panstwa i w czasie wojny lub wystqpienia
szczeg6lnych zagro2efi na obszarze gminy, a wynikajqcych z planu operacyjnego
funkcjonowania Gminy Blonie w warunkach zagro2enia bezpieczefistwa pafistwa i w
czasie wojny.

i

ramach dzialah podejmowanych w systemie kierowania bezpieczefstwem
narodowym w wojew6dztwie mazowieckim, Burmistrz Blonia podlega Staro6cie

2. W

Warszawskiemu Zachod n iemu.

3.

Zakres dzialania,
zarzqdzenia.

o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi Zal4cznik nr 1 do

niniejszego

s3.
Do gl6wnych pzedsigwziqi w ramach przygotowania Stanowiska Kierowania oraz
zapasowego miejsca pracy nale2y:

1) wytypowanie, przygotowanie i wyposa2enie pomieszczei w stalej siedzibie urzgdu
zapasowym miejscu ptacy, przeznaczonych na Stanowisko Kierowania;
okre6lenie miejsca rozmieszczenia, struktury organizacyjnej, obsady i zasad
funkcjonowania Stanowiska Kierowania w stalej siedzibie uzgdu i zapasovvym
miejscu pracy;
opracowanie instrukcji pracy na Stanowisku Kierowania w stalej siedzibie urzqdu
i na zapasowym miejscu pracy;
zorganizowanie zabezpieczen ia logistycznego f u n kcjonowan ia Stanowiska
Kierowania;
przeprowadzenie szkoleri os6b wyznaczonych do realizacji zadafi ztti4zanych
z rozwijaniem i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania;
opracowanie planu przemieszczania urzgdu na zapasowe miejsce pracy:
ujgcie w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Blonie na czas zagro2enia
bezpieczeristwa pafistwa i w czasie wojny" zamiezei zwiqzanych
z rozwijaniem i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania oruz pzemieszczaniem
urzgdu na zapasowe miejsce pracy.
i

2)
3)

4)
5)
6)
7)

s4.
W procesie przygotowania, rozwijania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Burmistrza
Blonia oraz przemieszczania uzgdu na zapasowe miejsce p'acy Wznaczam nastQpu1qce
zadania.
1. Skarbnik Gminy
Srodki finansowe na realizacjg zadafi anti4zanych z przygotowaniem
i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania w stalej siedzibie uzqdu i zapasowym
miejscu pracy w trybie i na zasadach okreSlonych w $ 17 rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu Kierowania
bezpieczeristwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 zp62n. zm.).

1) zapewnia

2. Sekretarz Gminy:

1) koordynuje realizacjq pzedsigwzigd zwiqzanych z pzygotowaniem
i przemieszczaniem uzgdu na zapasowe miejsce pracy;
2) kieruje caloksztaftem przedsigwzig6 zwiqzanych z rozwijaniem, funkcjonowaniem
i zwijaniem Stanowiska Kierowania w statej siedzibie uzqdu i na zapasowym
miejscu pracY;
3) v,tyznacza pracownik6w urzqdu iwspoldziala z kierownikami kom6rek
organizacyjnych urzgdu oraz kierownikami podleglych jednostek organizacyjnych
do zabezpieczenia funkcjonowania Stanowiska Kierowania w systemie
dwuzmianowym w stalej siedzibie urzgdu i na zapasowym miejscu pracy;

4)

3.

organizuje szkolenie os6b wyznaczonych do realizacji zadaft aniqzanych
z rozwijaniem i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania oraz pzemieszczaniem
uzqdu na zapasowe miejsce pracy.

lnspektor ds. Kadr i Og6lnych

1) zapewnia wyposa2enie Stanowiska Kierowania w uzqdzenia techniczne
materialy i sprzgt biurowy, a takze sprzqt kwaterunkowy niezbqdny
do pracy i odpoczynku obsady Stanowiska Kierowania;
zabezpiecza wyposa2enie Stanowiska Kierowania w sprzqt lqcznoSci oraz
techniczne urzqdzenia wspomagajqce;
organizuje dla Stanowiska Kierowania:
zywienie i zaopatrywanie obsady Stanowiska Kierowania w artykuty
codziennego uzytku;
Srodek transportu wraz z niezbgdnym zapasem paliwa;
serwis dla urzqdzeh technicznych bqdqcych na wyposazeniu Stanowiska
Kierowania;
wyposa2enie przeciwpozarowe.
i sanitarne,

2)
3)

-

/
-

4.

Kierownik Techniczny Centrum Kultury w Bloniu

1) dokonuje okresowej oceny stanu technicznego budynku i pomieszczeri Stanowiska

2)

5.

Kierowania w stalej siedzibie urzgdu i na zapasowym miejscu pracy;
zabezpiecza stanowisko Kierowania w niezalezne 2r6dlo energii elektrycznej.

Gbwny Specjalista ds. informatyki

1) wyposa2a stanowisko Kierowania w stalej siedzibie urzgdu

2)

i

na

zapasowym

miejscu pracy w sprzet komputerowy i drukujqco - kopiujqcy;
organizuje w zapasowym miejscu pracy niezbqdnq do funkcjonowania uzqdu sie6

komputerowq,wyposaZeniestanowiskpracywspzQtkomputerowyoraz
3)

4)
6.

niezbgdne Programy i akcesoria;
wyposa2a stanowisko Kierowania w uzqdzenia tqcznosci zapewniajqce mo2liwo56
niezakl6conej pracy w stalej siedzibie uzqdu i zapasowym mieiscu pracy;
pzygotowuje plan organizacji systemu Qczno6ci na zapasowym miejscu pracy'

lnspektor ds . zazqdzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej

1) opracowuje we wsp6,ldzialaniu z kierownikami kom6rek organizacyjnych uzgdu
dokumentacjg przemieszczania uzgdu na zapasowe miejsce pracy;

2\
3)

4)

zabezpiecza w ramach Swiadczeh na rzecz obrony niezbqdne Srodki transportowe
do pzemieszczenia uzQdu na zapasowe miejsce pracy;
opracowuje dokumentacjg zuiqzanqz zapewnieniem funkcjonowania stanowiska
Kierowania w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy;
organizuje na stanowisku Kierowania system powiadamiania i alarmowania
o zagro2eniu z powielrza oraz o skazeniach i zaka2eniach;

5)

ujmuje i aktualizuje w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Blonie na czas
zagro2enia bezpieczeristwa panstwa i w czasie wojny" zamietzenia zwiqzane z
przemieszczaniem urzgdu na zapasowe miejsce pracy oraz funkcjonowaniem
Stanowiska Kierowania.

7. Pelnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

1) opracowuje dokumentacjg antiEzanq z ochrona Stanowiska Kierowania w stalej
siedzibie urzedu i na zapasowym miejscu pracy;
2) zapewnia i nadzoruje na Stanowisku Kierowania w stalej siedzibie uzgdu
i na zapasowym miejscu pracy przestrzeganie zasad ochrony informacji
niejawnych;
wspoldziala
z Komendantem Stanowiska Kierowania, Policjq oraz Strazq Miejskq
3)
w zakresie ochrony Stanowiska Kierowania w stalej siedzibie urzgdu i na
zapasowym miejscu pracy.

7. Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zespolu Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej
w Bloniu zabezpiecza opiekq medycznq dla obsady Stanowiska Kierowania oraz stanu
osobowego urzgdu w zapasowym miejscu pracy.

s5.
1. Na Komendanta Stanowiska Kierowania Wznaczam Kierownika Technicznego
Centrum Kultury w Bloniu.
2. Komendant Stanowiska Kierowania w zakresie organizacji i funkcjonowania Stanowiska
Kierowania podlega Sekretazowi Gminy.

3. Komendant Stanowiska Kierowania:
1) odpowiada za terminowe przygotowanie Stanowiska Kierowania w stalej siedzibie
urzqdu i zapasowym miejscu Pracy;
2) kieruje realizac4q pzedsigwzigd antiqzanych z rozwijaniem' zwijaniem,
maskowaniem Stanowiska Kierowania, uzqdzeniem miejsc pracy i odpoczynku,
a takze jego ochronq.

s6.
organizacjg Stanowiska Kierowania Burmistrza Blronia wedfug zasad okre6lonych w
niniejszym zarzqdzeniu,w zakresie planistycznym nale2y pzygotowa6 do dnia 30 czervea
2015 roku.

s7.
Wykonanie zazqdzenia oraz nadz6r nad organizacjq i funkcjonowaniem Stanowiska
Kierowania Burmistza Blonia oraz biezqcq koordynacjg pzedsigwzigd w zakresie
pzygotowania i organizacji przemieszczania urzqdu na zapasowego miejsce pracy
powierzam Sekretarzowi GminY.
4

s8.
Traai moc Tanz4dzenie Nr 52A Burmistza Miasta i Gminy Blonie z dnia 4 wrze6nia 2007 r.
w sprawie pzygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza w ramach systemu
kierowania bezpieczeistwem narodowym w wojew6dztwie mazowieckim.

se.
Zarzqdzenie wdtodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Zatacmiki:
1

-

Nr 2

-

Nr

Instrukcja pracy na Stanowisku Kierowania Burmistza Blonia w stalej
siedzibie urzgdu i na zapasowym mieiscu pracy.
Plan przemieszczania Uzgdu Mieiskiego w Bbniu na zapasowe
miejsce pracy.

