
ZARZ1\DZENIE Nr ORG.00SO.12.2021 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 lutego 2021 r. 
w sprawie sposobu przygotowania Gl6wnego Stanowiska Kierowania 

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<jdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zwi<jzku z § 9, § 11 ust.! pkt 6, ust. 2 pkt 2, 
ust.4 i § 15 pkt 2 rozporz<jdzenia Rady Ministr6w z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, 
pOZ. 978 ze zm.), w celu wykonania Zarz<jdzenia Nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 
pazdziernika 2020 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania 
bezpieczenstwem narodowym w wojew6dztwie mazowieckim i Zarz<jdzenia Nr 485 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniaj<jcego zarz<jdzenie w sprawie 
przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczenstwem narodowym 
w wojew6dztwie mazowieckim, zarz<jdzam co nastypuje: 

§ 1 
1. W celu zapewnienia ci<jglosci podejmowania decyzji i sprawnej real izacj i zadaiJ. 
zwi<jzanych z utrzymaniem bezpieczenstwa narodowego w czasie pokoju, w razie 
wewnytrznego lub zewnytrznego zagrozenia bezpieczenstwa narodowego, w tym w razie 

wyst<jpienia dzialan terrorystycznych lub innych szczeg61nych zdarzen na obszarze gminy, 

a takZe w czasie wojny, okreSla siy spos6b przygotowania GI6wnego Stanowiska Kierowania: 
I) w stalej siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo przy ul. Warszawskiej 9A, w oparciu 

o wydzielone i przystosowane pomieszczenia, 
2) w zapasowym miejscu pracy, w siedzibie Hali Sportowo - Widowiskowej 

w Baboszewie, ul. lana i Antoniego Brodeckich 6A. 
2. Struktury organizacyjn<j GI6wnego Stanowiska Kierowania organizowanego w stalym oraz 

w zapasowym miejscu pracy przedstawia zal<jcznik nr 1 do zarz<jdzenia, 

3. Schemat wsp61dzialania stanowiska kierowania okresla zal<jcznik nr 2 do zarz<jdzenia. 

§ 2 

I.Gl6wne Stanowisko Kierowania, przygotowywane jest do pracy w czasie pokoju. 
2. Przygotowanie GI6wnego Stanowiska Kierowania obejmuje: 

1) opracowame: 
a) regulaminu GI6wnego Stanowiska Kierowania - stanowi<jcego zal. nr 3 do 

zarz<jdzenia, 
b) instrukcji pracy na GI6wnym Stanowisku Kierowania - stanowi<jcej zal. nr 4 do 

zarz<jdzenia, 
c) planu przemieszczenia Gl6wnego Stanowiska Kierowania na zapasowe miejsce 

pracy - stanowi<jcego zal. nr 5 do zarz<jdzenia. 
2) WYPosaZenie w urz<jdzenia l<jcznosci zapewniaj<jce mozliwosc niezakl6conej pracy, 
3) wyposazenie w sprzyt kwaterunkowy niezbydny do pracy i odpoczynku, 

4) ustalenie zasad i trybu obiegu inforrnacji , w tym informacji niejawnych, dotycz<jcych 

gotowosci Urzydu Gminy do podjycia i realizacj i zadan, 
5) zabezpieczenie sprzytu i srodk6w niezbydnych do utrzymania czystosci, 



6) utrzymanie przez uzytkownik6w wlasciwego stanu technicznego infrastruktury 
(w razie koniecznosci jej modernizacjy), 

7) zorganizowanie: 

a) zywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku, 
b) zabezpieczenia medycznego, 

c) ochrony i obrony w przypadku napadu lub ataku na stanowisko kierowania, 
d) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania. 

§3 

I. Gl6wne Stanowisko Kierowania wchodzi w sklad systemu stanowisk kierowania 
Wojewody Mazowieckiego i wsp6ldziala z: 

I) stanowiskami kierowania w6jt6w i burmistrz6w z terenu powiatu plonski ego, 

2) stalym dyzurem Starosty Plonskiego, 
3) stalymi dyzurami i sluzbami dyzurnymi zespolonych sluzb, inspekcji i strazy powiatu 

plonski ego, 
4) sluzb!! dyzurn!! Wojskowej Komendy Uzupelnien w Ciechanowie, 

5) dyrektorami gminnych szk61. 

§4 
I. GI6wne Stanowisko Kierowania rozWlJa Sly na polecenie Wojewody Mazowieckiego 
w razie wyst!!pienia dzialan terrorystycznych w czasie pokoju oraz w czasie gotowosci 
obronnej panstwa czasu wojny. 
2. Gl6wne Stanowisko Kierowania po rozwiniyciu funkcjonuje przez cal!! doby w systemie 
dwuzmianowym - w godzinach od 8°0 do 2000 i od 20°0 do 8°0 

3. Przemieszczenie Gl6wnego Stanowiska Kierowania na zapasowe miejsce pracy realizuje 

si~ na podstawie decyzj i W6jta Gminy Baboszewo. 

§5 
I.Struktury organizacyjn!! Gl6wnego Stanowiska Kierowania tworz!!: 

1) W6jt Gminy (Zastypca W6jta) . 
2) Zesp61 operacyjny w skladzie: 

a) Gminny Zesp61 Zarz!!dzania Kryzysowego, 
b) kierownicy referat6w oraz pracownicy Urz~du Gminy wyznaczeni do realizacj i 

zadaiJ., 
c) obsada osobowa Stalego Dyzuru, 
d) dyrektorzy i kierownicy podleglych nadzorowanych przez W6jta jednostek 

organizacyjnych. 
3) Zesp61 zabezpieczenia w skladzie: 

a) pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzydu Gminy Baboszewo, 
b) dyzurni Gl6wnego Stanowiska Kierowania, 

c) pracownik kancelarii material6w niejawnych Urzydu Gminy Baboszewo, 
d) informatyk Urz~du Gminy Baboszewo. 

4) stanowisko obslugi medialnej - Kierownik Urzydu Stanu Cywilnego w Baboszewie 
2. Zasady funkcjonowania oraz spos6b przemieszczenia G!6wnego Stanowiska Kierowania 

na zapasowe miejsce pracy okreslaj !! dokumenty wymienione w § 2 ust 2 pkt. I. 



§6 
I. W ramach przygotowania GI6wnego Stanowiska Kierowania: 

1) Do zadan Skarbnika Gminy nalezy zabezpieczenie w budzecie gminy srodk6w 
finansowych niezbydnych do zorganizowania i funkcjonowania GI6wnego Stanowiska 
Kierowania. 

2) Do zadan Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej 
i zarzljdzania kryzysowego nalezy: 

a) biezljca koordynacja przedsiywziyc zwiljzanych z organizacjlj i przygotowaniem 
stanowiska kierowania, 

b) sprawowanie nadzoru nad zorganizowaniem systemu ochrony i obrony stanowiska 
kierowania, 

c) sprawowanle nadzoru nad opracowamem dokument6w niezbydnych 
do funkcjonowania stanowiska kierowania, 

d) biezljca koordynacja przedsiywziyc zwiljZanych z organizacjlj i przygotowaniem 
stanowiska kierowania, 

e) szkolenie pracownik6w wyznaczonych do pracy na stanowisku kierowania. 
t) zorganizowanie i nadz6r nad funkcjonowaniem systemu - w tym systemu 

teleinformatycznego przekazywania decyzji 1 informacji niejawnych 

na stanowisku kierowania oraz miydzy stanowiskami kierowania, 
g) zapewnienie przestrzegania przepis6w i zasad ochrony informacji niejawnych. 

3) Do zadan Kierownika Referatu Organizacyjnego nalezy: 
a) terminowe przygotowanie stanowiska kierowania, w tym zabezpieczenie 

i wyposazenie w: 
materialy i sprzyt biurowy niezbydny do pracy, 
sprzyt kwaterunkowy i oswietlenie zastypcze, 
urzljdzenia sanitarne i srodki czystosci. 

b) zorganizowanie wyzywienia i zaopatrzenia w artykuly eodziennego uzytku 
dla obsady osobowej stanowiska kierowania oraz zapewnienie funkcjonowania 
systemu ochrony obiektu. 

4) Do Kierownik6w pozostalyeh Referat6w Urzydu Gminy Baboszewo nalezy 
wydzielenie pracownik6w wyznaczonych do realizacji zadail zawartych w Planie 
Operacyjnym Funkcjonowania Gminy oraz nadz6r nad realizacjlj tych zadan. 

§7 
Wykonanie zarzljdzenia powierzam Pelnomoenikowi ds. ochrony informaeji niejawnych, 
obrony cywilnej i zarzljdzania kryzysowego. 

§8 
Traei moe Zarzljdzenie Nr 27/07 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 27 wrzeSnia 2007 r. roku 
w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania W6jta Gminy Baboszewo oraz zasad jego 
funkcjonowania. 

§9 
Zarzljdzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania. 

WOJT 

mgr flit. Bogdan Ji: Pietnm ... ,/;j 


