
ZARZi\DZENIE NI" ORG.0050.28.2019 

\VO.TT A GMINY BABOSZEWO 

z «Ilia 3 l\wietni:l 2019 1". 

w sprawie utwol"zcnia Stalcgo Dyzul"u W6jta Gminy Baboszewo 

na potl"zcby podwyiszania gotowosci obronncj panstwa ol"az 

uruchamiania rcalizacji zadan obronllych wynikaj;lcych 

z wyiszycb stan6w gotowosci obrollllcj panstwa 

Na podstawie Zarz'ldzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 
pazdziernika 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stalych Dyzur6w 
Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej 
panstwa oraz uruchamiania realizacji zada11 obronnych wynikaj'l.cych z wyzszych 
stan6w gotowosci obronnej pa6stwa zarz'l.dza site, co nastQPuje: 

§ 1 

I. Tworzy site Staty Dyzur W6jta G111iny Baboszewo (SD) na potrzeby podwyzszania 
gotowosci obronnej Panstwa oraz urucha111iania realizacji zada11 uj tetych w Planie 
Operacyjnym Gminy Baboszewo. 

2. Podleglosc oraz spos6b przekazywania informacji w SD W6jta Gl11iny 
Baboszewo na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz 
uruchal11iania realizacj i zadat'l obronnych okresla Za1'l.cznik nr 1 do zarz'l.dzenia. 

3. Organel11 posrednil11 w procesie przekazywania W6jtowi decyzji i infor111acji 
dotycz'l.cych planowania i realizacji zada11 obronnych w powiecie, w warunkach 
zewntetrznego zagrozenia bezpiecze6stwa pat'lstwa i w czasie wojny w ral11ach 
funkcjonowania SSD WM jest Starosta Plonski. 

§2 

I. Ustala site nastQPuj'l.C'l. organizacjte i zasady petnienia Statego Dyzuru W6jta 
Gl11iny Baboszewo: 



1) Staly Dyzur pe!niony jest przez cal<\c dobct w systemie dwuzmianowym; 

2) Staly Dyzur najedn<\czmianct pe!ni<\cnie mniej niz 2 osoby. 

2. Realizacja zadai1 zw i<\czanych z przygotowaniem do dzialania Stalego Dyzuru 
nalezy w warunkach wyzszych stan6w gotowosci obronnej pai1stwa: 

1) w zakresie nadzorll merytorycznego i szkolenia - do zadai1 samodzielnego 
stanowiska Pe!nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilllej 
i zarz<\cdzania kryzysowego; 

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunk6w do dzialania - do zadai1 
Sekretarza Gminy i samodzielnego stanowiska ds. ewidencji dzialalnosci 
gospodarczej. 

3. Obsadct Stalego Dyzuru stanowi<\c zar6wno w charakterze kierownika zmi any jak 
i dyzurnych wyznaczeni pracownicy urzctdu po uprzednim przyznanill prawa 
wgl<\cdu do Planu Operacyjnego oraz prowadzenia prac planistycznych z jego 
wykorzystaniem. 

4. Sta!y Dyzur organizuje Sekretarz Gminy w wyznaczonych i przygotowanych 
pOl11ieszczeniach Urzctdu. 

§3 

1. Organizacja i przygotowanie Stalego Dyzuru obejl11uje: 

1) w zakresie nadzoru l11erytorycznego i szkolenia: 

a) okreslenie sldadu osobowego, podleglosci, miejsca pelnienia, zadal1 oraz 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i funkcjonowanie 
Stale go Dyzuru, 

b) opracowanie wykazu os6b upowaznionych do uruchomienia Stalego Dyzuru 
po godzinach pracy, z ich danymi teleadresowymi; 

c) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotycz<\ccych gotowosci W6jta 
Gminy do podjctcia i realizacji zadai1 oraz zorganizowanie systemu 
powiadamiania; 

d) opracowanie i uzgodnienie z organem nadrzctdnym okreslonym w Zal<\cczniku 
nr I do zarz<\cdzenia dokumentacji zwi<\czanej z zapewnieniem warunk6w do 
funkcjonowania Stalego Dyzuru - Instrukcja Stalego Dyzuru (Zal<\ccznik nr 2 
do zarz<\cdzenia); 

e) ustaleni e zasad i trybu obiegu inforl11acji w ramach Stalego Dyzuru; 

t) szko lenie teoretyczne i praktyczne skladu osobowego Stalego Dyzuru 
w ramach szkolenia obronnego (przynajmniej raz w roku); 



g) sprawdzanie i kontrolowanie gotowosci Sta!ego Dyzuru do dzia!ania 
w ramach kontroli realizacji zadaJl obronnych. 

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunk6w do dzia!ania: 

a) wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie w!asciwego stanu technicznego 
pomieszczen do pracy omz pomieszczen socjalnych na potrzeby Sta!ego 
Dyzuru w stanie stalej gotowosci obronnej panstwa; 

b) wyposazenie wyznaczonych pomieszczell w niezb,<dne srodki htcznosci, 
srodki informatyczne oraz srodki biurowe; 

c) wyposazenie w zapasowe zr6dla energii elektrycznej; 

d) wyznaczenie dyzurnego srodka transportowego dla potrzeb Stalego Dyzuru; 

e) zorganizowanie zywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku. 

§4 

Za organizacj,<, zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie Stalego Dyzuru 
czyni,< odpowiedzialnych: 

1) Sekretarz Gl11iny - w zakresie Sta!ego Dyzuru Wojta Gl11iny; 

2) Pdnomocnika ds. ochrony infonnacji niejawnych, obl'ony cywilnej i 
zarzqdzania kryzysowego za zapewnienie hlcznosci na potrzeby W6jta Gminy 
zgodnie z Zalqcznikiem nr 3 do zarzqdzenia. 

§5 

I. Staly Dyzur moze bye uruchamiany w stanie stalej gotowosci obronnej panstwa 
w pe!nym lub ograniczonym zakresie, na polecenie W6jta Gminy lub jego organu 
nadrz,<dnego w celach szkoleniowych i kontrolno - sprawdzaj'l.cych. 

2. W wyzszych stanach gotowosci obronnej pat1stwa Staly Dyzur uruchamiany jest 
obligatoryjnie, zgodnie z harl110nogramem osi<tgania wyzszych stanow gotowosci 
obronnej Urz,<du Gminy Baboszewo. 

3. 0 uruchomieniu Stalego Dyzuru organ zarz'l.dzaj'l.cy informuje w!asciwy organ 
nadrz«dny SSD WM wskazany w Za1'l.czniku nr 1 do zarz'l.dzenia, podaj'l.c pe!ne 
uzasadnienie podj«tej decyzji. 

4. Staly Dyzur zobowi'l.zany jest do 
w radiowej sieci zarz'l.dzania 
powiadamiania kierowniczej kadry 
obsad« Stalego Dyzuru. 

utrzymywania pe!nej gotowosci do pracy 
Wojewody Mazowieckiego, sprawnego 

i wyznaczonych pracownik6w stanowi'l.cych 



§6 

Wykaz dokument6w Stafego Dyzuru W6jta Gminy okresla Zaf'lcznik nr 4 
do zarz'ldzenia. 

§7 

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Zaf'lczniku nr 1 do zarz'ldzenia przekazac do 
organu nadrz~dnego dane adresowe wedlug ukladu zawartego w Zahtczniku nr 5 do 
zarz'ldzenia. 

§8 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~: 
1) Sekretarzowi Gminy; 
2) Pelnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i 
zarzqdzania kryzysowego. 

§9 

Traci moe Zarzqdzenie Nr 39/09 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie utworzenia Stalego Dyzuru W6jta Gminy Baboszewo na potrzeby 
podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania realizacji zadan 
uj~tych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Baboszewo w warunkach 
zewn~trznego zagrozenia bezpieczellstwa panstwa i w czasie wojny. 

§ 10 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr int. 



Zal'lcznik nr I do Zal7'l.dzenia 
W6jta Gminy Baboszewo 
Nr ORG.0050.28.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Podleglosc oraz spos6b przekazywania informacji 
w Systemie Stalych Dyzur6w W6jta Gminy Baboszewo 
na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej paiistwa 

oraz uruchamiania realizacji zadaii obronnych 

r --- --- ---- -- - - - -
I - Premier ReB - Staly D 

- MinistnHVte, Kierown 
I U I·z~d~w Centralnych 
I Staly Dyzur 
~---------- ----- -

Wojewoda Mazowiecki 
WCZK - Staly Dyzur 


