ZARZL\DZENIE NR 48/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN
z dnia
marca 2021 roku
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania
bezpieczenstwem narodowym w Gminie Sochocin

obrony
Ust.

w

systemie

kierowania

Na podstawie art. 2 ustawy z
21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowiqzku
U. z
I r pOZ. 372), § 11 ust. 1 pkt. 6, ust. 2
2,
Polskiej
Rady Ministr6w z dnia 27
2004 r. w sprawie przygotowania
978 ze
oraz
narodowym (Dz. U. Nr 98,
2020 r. w sprawie
narodowym
2020

stworzenia warunk6w do sprawnego kierowania
w
narodo\vym Gminy Sochocin (SKBN
dalej
kierowania".
zapewnienia ciq.gtosci
kierowania tworzy
dla utrzymania
narodowego w
1) monitorowania ;h6del, rodzaj6w,
bezpieczenstwa

ieh
3.W sktad systemu kierowania w Gminie Sochocin wchodzq:
1) Stanowisko
Miasta i Gminy;
Dyzur
i Gminy.
narodowym Gminy Sochocin

§

L Tworzy Sly gt6wne stanowisko kierowania i
w stalej siedzibie organu
Miasta i
Sochocin, ul. Guzikarzy 9 oraz w zapaso\vym miejscu
(SSO) tj.
(ZMP) .
2. Stosownie do potrzeb,
stanowisko kierowania moze bye przygotowywane w innym
stata
budowlanym, bc;dq.cym w trwatym zarzq.dzie organu lub
planowanyeh do
na rzecz obrony.
organowi w ramach
3. Zapasowe miej see
powinno bye plano wane w obiekcie budowlanym
w trwalym
omanowi w
lub planowanych do
na rzecz
4. W czasie okreslania dyslokacji L<LlJd:">U
1) infrastrukturc; zapewniajq.C1f
2)
infrastruktury I<,VC>IJVU
5. Wyb6r obiektu na zapasowe
6. W
obronnej
czasu wojny w
realizacji zadan obronnych wynikajqcych z Plan6w
Miasta i Gminy.

§ 4. 1. G16wnc Stanowisko
Miasta i Gminy w
o
i odpowiednio
pomieszczenia
2. Stanowisko Kierowania Bunnistrza Miasta i Gminy
ro\Vl1Iez w
mleJscu
lokalizacj~
z Wojewod'l Mazowieckim oraz ujmuje w
operacyjnym funkcjonowania
w warunkach
zagrozenia
paI1stwa i w
3. Ustala
nasteouiaca
funkcjonowania stanowiska kierowania, kt6rq

Gminy, tworzq WTaz
kierownik Wydzialu
Miasta i Gminy
ma mozliwosci
stanowiska
mozliwosci sprawnego funkcjonowania
w sklad obsady stanowiska kierowania, pracownik6w
i nadzorowanych jednostek
nieobci:tzonych realizacj'l

z innych
zdal1 obronnych.
5.
dyzur, 0 kt6rym mowa w § 1 Ust. 3
2 organizuje
z zarz'ldzeniem
nr 44/2021 z dnia 11 marca
1 r. w sprawie utworzenia
Dyzuru BUl111istrza Miasta
Sochocin na
gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania
i zadan obronnych wynikaj:tcych z
stan6w
obronnej paI1stwa.
6. Stanowiska kierowania i stale dyzury po rozwini~ciu funkcjonujC} calodobowo w
dwuzmiano\vym.
§ 5. 1.
I)

3)

5)
6)

stanowiska kierowania obejmuje:
opracowanie dokumentacji
z funkcjonowaniem stanowiska kierowania;
infrastruktury
utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego oraz model11izacj~
pokoju;
i trybu obiegu infonnacji
. do realizacji zadan
obronnych oraz zorganizowanie systemow teleinfonnatycznych;
w
l'lcznosci
mozliwosc niezakf6conej
w zr6dla
elektrycznej, kt6rych
jest niezalezne od
og6lnodostc;pnej
w urz'ldzenia
oraz
i kwaterunko\vy
niezb~dny do pracy i
w

codziennego uzytku

materialy

medycznego,
c) transportu oraz obslugi pojazd6w i urz'idzen technicznych.
8)
systcmu powiadamiania i alarmowania 0
z
i zakazeniach;
9)
srodk6w do:
systemu
oraz utrzymania bezpieczenstwa
b) ochrony stanowiska kierowania, w tym
rozpoznamem,
do
pracy;
10)
przygotowania infrastruktury

§ 6. 1. W ramach przygotowania
kierowania w
organu oraz w zapasowym miejscu pracy do
kadry kierowniczej gminy nalezy:
2. Do zadan
Miasta i Gminy ( Pelnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Informacji
Niejawnych):

z

I)

Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta
w zapaso\\:ym
pracy;
zapewnienie
Stanowiska
Miasta i
w niezbydny
w tym srodki htcznosci i transportowe oraz
oraz odpoczynku wraz z niezbydnyrn wyposazeniem;
Bunnistrza Miasta i
3)
na
dla ewentualnych Grup Operacyjnych z powiatowych
jednostek organizacyjnych gminy oraz innych organow WI;;LUI;;
obron~

4) zapewnienie obsady personalnej Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy

z

strukturq etatow'l:;
zwiqzanych ze zwijaniem,
wszystkich
rozwijaniem,
pracy oraz maskowaniem
na
.
Miasta i Gminy.
Stanowiska Kierowania
6) zorganizowanie systemu
i infomlacji niejawnych
na
Kierowania Burmistrza Miasta Gminy oraz
ochrony
systemu teleinformatycznego, w ktorym bydq
3. Do zadal1 Skarbnika Miasta i Gminy:
I) zapewnienie srodkow finansowych na przygotowanie i
pracy oraz Stanowiska
Miasta i
srodkow finansowych na funkcjonowanie stanowiska kierowania
oraz zapasowego miejsca pracy w
wojny;
panstwa i w
Gminy
na potrzeby Stanowiska Kierowania
3)
niezbydnej Hosei
funkcjonowanie
4) wydzielenie na
BudZetu
w zapasowym micJscu pracy
5) kierowanie przemieszczeniem
pracy.
inspektora ds. obronnosci i 7<>,'7,,,'7<>
4. Do
1)
koordynacja przedsiywziyc
w
BN Gminy Sochoein;
2)
pracownik6w wyznaczonych do
na stanowisku kierowania
5)

1

3)

instrukcji organizacji pracy na
na potrzeby Stanowiska

z rozwlJamem,
miejsca pracy oraz maskowaniem Stanowiska
Kierowania
do przekazywania informacj i

4) zorganizowanie systemow informatycznych zapewniajqcych sprawne i bezpieczne
przekazywanie infonnacji;
5) zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony i obrony Stanowiska Kierowania;
6) terminowe przygotowanie Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy do
pracy, w tym wyposazenie w urzqdzenia techniczne i sanitame oraz sprzyt biurowy
i kwaterunkowy niezbydny do pracy i odpoczynku obsady osobowej stanowiska;
7) petne zabezpieczenie transportowe Stanowiska Kierowania;
.
.
8) zorgal1lZ0Wanle:
a) zywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku,
b) transportu oraz obslugi pojazdow i urzqdzen technicznych,
c) zaopatrywania w paliwa i materiaty eksploatacyjne,
d) punktu zabiegow sanitarnych i specjalnych.
9) wspotpraca z mediami;
10) prowadzenie dziatan informacyjnych skierowanych do mieszkanc6w gminy,
zwiqzanych z przekazywaniem zarzqdzen i decyzji v.rypracowanych na stanowisku
kierowania;
11) zorganizowanie system6w informacyjnych zapewniajqcych sprawne i bezpieczne
przekazywanie informacji.

§ 7. 1. Pracownicy wytypowani do pracy w Zespole operacyjnym powinni posiadac
poswiadczenie bezpieczenstwa lub upowaznienie do dostypu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulq co najmniej "zastrzezone".
2. Pracownicy, kt6rzy nie zostali wyznaczeni do pracy na GSK w ZMP wykonujq swoje
zadania w DMP zgodnie z obowiqzujqcym Regulaminem Organizacyjnym Urzydu Miasta
i Gminy Sochocin.

§ 8. Finansowanie zadan realizowanych w ramach przygotowania systemu kierowania
odbywa si y w trybie i na zasadach okrdlonych w § 17 ust. 1 rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem
narodowym.

§ 9. Wykonanie zarzqdzenia powierza si y Sekretarzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzqdzit:

Sprawdzit pod wzglydem
merytorycznym

