
Zarz^dzenie Nr 63 /2015 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 11 maja 2015 roku 

w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w podsystemie kierowania 

bezpieczenstwem narodowym w Gminie Pacanow. 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym ( t . j . 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) oraz art.2 i art.18 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym o b o w i ^ u obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z pozn. 
zm.) w zwi^zku z zarz^dzeniem Nr 32/2015 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. 
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemic kierowania 
bezpieczenstwem narodowym w wojewodztwie swi^tokrzyskim zarz^dza si?, co nast?puje: 

§1 
1. W celu stworzenia warunkow do sprawnego kierowania bezpieczenstwem narodowym 

w Gminie Pacanow tworzy si? gmirmy system kierowania bezpieczenstwem narodowym, 

zwany dalej „ systemem kierowania ". 

2. System kierowania tworzy si? na potrzeby zapewnienia ci^losci poodejmowania decyzji 

i dzialan dla utrzymania bezpieczenstwa narodowego w gminie, w tym : 

1) monitorowania zrodei, rodzajow, kierunkow i skali zagrozeh bezpieczenstwa 

narodowego, 

2) zapobiegania powstawaniu zagrozen bezpieczenstwa narodowego, 

3) zapobiegania skutkom zagrozen bezpieczenstwa narodowego, a takze ich usuwania, 

4) kierowania realizacji zadan obrormych na obszarze gminy. ^ 

3. W sklad systemu kierowania Gminy Pacanow wchodzi: 

1) Giowne Stanowisko Kierowania ( GSK ) rozmieszczone w stalej siedzibie urz?du, 

2) Giowne Stanowisko Kierowania rozmieszczone w Zapasowym Miejscu Pracy ( ZMP ), 

3) Staly Dyzur Wojta. 

§ 2 

Schemat organizacyjny systemu stanowiska kierowania o ktorym mowa w §1 ust.3 okresla zal^cznik 

nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 



§3 
1. Zapasowe Miejsce Pracy tworzone w ramach Giownego Stanowiska Kierowania 

przygotowuje si? w innym niz stala siedziba urz?du obiekcie budowlanym b^d^cym 

w trwalym zarz^dzie gminy. 

2. Lokalizacj? giownego stanowiska kierowania rozmieszczonego w zapasowym miejscu pracy 

uzgadnia si? z Wojewody Swi?tokrzyskim. 

3. Na potrzeby ZMP wykorzystuje si? obiekt budowlany odpowiednio dostosowany 

i przygotowany - zgodnie z okreslonymi wymogami w tym zakresie. 

4. W stanie gotowosci obronnej panstwa czasu wojny w ramach funkcjonowania giownego 

stanowiska kierowania zapewnieniem realizacji zadan obrormych wynikaj^cych z Planu 

operacyjnego na obszarze gminy kieruje wojt gminy. 

§ 4 

1. Struktur? organizacyjna giownego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy 

przedstawia zal^cznik nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. 

2. Obsad? giownego stanowiska kierowania stanowi^ pracownicy urz?du gminy a w razie 

koniecznosci takze pracownicy z podleglych jednostek organizacyjnych gminy. 

3. Giowne Stanowisko Kierowania po rozwini?ciu funkcjonuje przez cal^ dob? w systemic 

dwuzmianowym. 

§ 5 

Przygotowanie Giownego Stanowiska Kierowania obejmuje : 

1. Opracowanie dokumentacji zwi^anej z funkcjonowaniem GSK, 

2. Utrzymanie stanu technicznego oraz modemizacj? inirastruktury przez jej uzytkownikow 

w czasie pokoju, * 

3. Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotycz^cych gotowosci organu do realizacji zadan 

obrormych oraz zorganizowanie systemow teleinformatycznych, 

4. Wyposazenie GSK w urz^dzenia l^cznosci zapewniaj^ce mozliwosc niezakloconej pracy 

organu, 

5. Wyposazenie giownego stanowiska kierowania w zrodla energii elektrycznej, ktorych 

dzialanie jest niezalezne od ogolnopolskiej sieci energetycznej, 

6. Wyposazenie giownego stanowiska kierowania w urz^dzenia techniczne, sanitame oraz 

sprz?t biurowy i kwaterunkowy niezb?dny do pracy i odpoczynku. 

7. Zorganizowanie : 

1) Wyzywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku i materialy eksploatacyjne, 

2) Zabezpieczenia medycznego, 

3) Transportu oraz obslugi pojazdow i urzadzen technicznych. 



4) Zaopatrywania w paliwa i materialy eksploatacyjne, 

5) Punktow zabiegow specjalnych. 

8. Zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrozeniu z powietrza oraz 

skazeniach i zakazeniach. 

9. Przygotowanie srodkow do : 

a) rozwini?cia i odtwarzania systemu l^cznosci oraz utrzymania bezpieczenstwa 

teleinformatycznego, 

b) ochrony GSK, w tym przed rozpoznaniem, 

c) prowadzenia akcji ratownicz>'ch, 

d) przemieszczania do zapasowego miejsca pracy w przypadku jego organizacji. 

10. Okreslenie swiadczen na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury. 

§ 6 

1. W ramach przygotowania i organizacji GSK do zadan Sekretarza Gminy nalezy : 

1) koordynacja przedsi?wzi?c zwi^anych z organizacji funkcjonowania i wyposazeniem 

GSK w stalej siedzibie urz?du i na ZMP w niezb?dny sprz?t i urzidzenia, w tym w srodki 

- l^cznosci i srodki transportowe oraz pomieszczenia do pracy i odpoczynku wraz 

z niezb^dnym wyposazeniem, 

2) koordynacja przedsi?wzi?c zwi^zanych z organizacji i przygotowaniem Giownego 

Stanowisk Pracy w SSU i ZMP, a w szczegolnosci przeszkolenie pracownikow 

wyznaczonych do pracy na GSK, 

3) kierowanie realizacji przedsi?wzi?c zwiizanych z rozwijaniem, przemieszczeniem oraz 

maskowaniem GSK i ZMP. 

2. Do zadan Inspektora ds. obronnych i O C nalezy : 

1) opracowanie instrukcji pracy na GSK w SSU i ZMP, 

2) opracowanie dokumentacji przemieszczenia GSK na ZMP, 

3) zorganizowanie i zapewnienie iicznosci radiowej na potrzeby GSK i ZMP. 

3. Do zadan Pelnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nalez>': 

1) zorganizowanie systemu przepustek na GSK, 

2) zapewnienie ochrony systemow teleinformatycznych, w ktorych b?di przetwarzane 

informacje niejawne, 

3) zorganizowanie systemu przekazywania decyzji i informacji niejawnych na GSK. 

4. Do zadan Kierownikow Referatow urz^du gminy nalezy : 

1) wyznaczenie niezb?dnej ilosci pracownikow do poszczegolnych komorek 

organizacyjnych GSK w celu realizacji zadan zawartych w Planie Operacyjnym 

Funkcjonowania Gminy Pacanow, 



2) terminowe przygotowanie GSK do pracy, w tym: wyposazenie w urz^dzenia techniczne 

i sanitame oraz sprz?t biurowy, w tym komputerowy i drukuj^co - kopiuj^cy oraz sprz?t 

kwaterunkow>' niezb?dny do pracy i odpoczynku, 

3) zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony GSK i ZMP, 

4) wyposazenie GSK i ZMP w srodki i urzidzenia Iicznosci do przekazywania informacji 

i zapewniajice mozliwosc niezakloconej pracy organu, 

5) zorganizowanie na potrzeby GSK transportu oraz obslugi pojazdow i urzadzen 

technicznych, 

6) zaopatrywanie w materialy eksploatacyjne, 

7) zapewnienie wyzywienia stanu osobowego, 

8) zorganizowanie zabezpieczenia medyczno-sanitamego. 

5. Do zadan Informatyka naleiy : 

1) Zorganizowanie systemow informatycznych zapewniajicych sprawne i bezpieczne 

przekazywanie informacji, 

2) Zapewnienie sprawnosci technicznej sprz?tu komputerowego i urzadzen towarzysz^cych 

eksploatowanych na GSK, 

3) Nadzor nad funkcjonowaniem systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przestrzeganiem 

zasad i szczegolnych wymagan bezpieczenstwa systemu lub sieci teleinformatycznej. 

§ 7 

Traci moc zarzidzenie nr 8 / 2006 Wojta Gminy Pacanow z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie 

przygotowania stanowiska kierowania w czasie pokoju w razie wewnetrznego lub zewn^trznego 

zagrozenia bezpieczenstwa narodowego, w tym wystqpienia dzialan terrorystycznych lub innych 

szczegolnych zdarzeh, a takze wojny. 

§8 
Zarzidzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania 



Zal^cznik nr 1 do zarz^dzenia 

nr 63 / 2015 W6jta Gminy Pacanow 

z dnia 11 maja 2015 roku 

SYSTEM KIEROWANIA GMINY PACANOW 

Stanowiska 
Kierowania 
sisiednich 
Gmin 

STANOWISKO KIEROWANIA WOJTA 

GMINY PACANOW 

<-

STALY DYZOR WOJTA 

STALY DYZUR 
STAROSTY 

GLOWNE STANOWISKO 
KIEROWANIA W STALEJ 

SIEDZIEBIE URZ^DU 

STANOWISKO 
KIEROWANIA STAROSTY 

BUSKIEGO 

GLOWNE STANOWISKO 
KIEROWANIA 

W ZAPASOWYM MIEJSCU 
PRACY 

STALY DYZUR 
WOJEWODY 

STANOWISKO 
KIEROWANIA 
WOJEWODY 

SWI15T0KRZYSKIEG0 



Zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia 

nr 63 / 2015 Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 11 maja 2015 roku 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA G L O W N E G O STANOWISKA KIEROWANIA 

WOJTA GMINY PACANOW 

GLOWNE STANOWISKO 

KIEROWANIA W STALEJ 

SIEDZIBIE URZJ^DU 

GLOWNE STANOWISKO 

KIEROWANIA 

W ZAPASOWYM MIEJSCU 

PRACY ( ZMP ) 

ZESPOL PLANOWANIA 

I KOORDYNACJI DZIALAN 

ZESPOL ZABEZPIECZENIA 

STANOWISKA KIEROWANIA 

V 

ZESPOL ZABEZPIECZENIA 

I WSPARCIA DZIALAN 


