
W6JT GMINY 
Z A K R Z E W O 

wo), kujawsko-pomorskie 
Zarzadzenie Nr 46/2016 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 26 wrzesnia 2016 roku 
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stalego Dyzuru Wojta Gminy Zakrzewo. 

Na podstawie Zarzadzenia Nr 350/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 
23 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu starych dyzurow 
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim zarzadzasie, co nastepuje: 

§ 1. Na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej pahstwa, w tym przekazywania decyzji do 
uruchamiania realizacji zadari ujetych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Zakrzewo w warunkach zewnetrznego zagrozenia 
bezpieczehstwa paristwa i w czasie wojny oraz uruchamiania w warunkach wystapienia zagrozenia 
bezpieczehstwa pahstwa, procedur zwiazanych z podwyzszaniem gotowosci obronnej pahstwa, 
w tym stopni alarmowych w razie zagrozenia terrorystycznego, organizuje sie w Gminie Zakrzewo Staly 
Dyzur Wojta Gminy Zakrzewo zwany dalej „Starym Dyzurem". 

§ 2. Przygotowanie Stalego Dyzuru obejmuje: 
1) okreslenie struktury organizacyjnej i podleglosci Stalego Dyzuru; 
2) okreslenie zadan Stalego Dyzuru oraz miejsca jego pelnienia; 
3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizacje oraz osob wchodzacych w sklad Stalego 

Dyzuru; 
4) opracowanie wykazu osob upowaznionych do uruchomienia Stalego Dyzuru po godzinach 

pracy wraz z ich danymi teleadresowymi; 
5) ustalenie sposobu osiggania gotowosci Stalego Dyzuru do podjecia i realizacji zadah oraz 

zorganizowanie systemu powiadamiania; 
6) wyznaczenie i wyposazenie pomieszczen na potrzeby Stalego Dyzuru oraz utrzymanie ich 

w pelnej sprawnosci technicznej; w ramach wyposazenia przewidziec nalezy koniecznie 
zapewnienie srodkow lacznosci oraz sprzetu komputerowego z odpowiednim 
oprogramowaniem i dostepem do sieci; 

7) zapewnienie rezerwowych zrodct zasilania w energie elektryczna dla urzadzen lacznosci i sprzetu 
komputerowego oraz awaryjnego oswietlenia pomieszczen. 

8) wyznaczenie dyzurnych srodkow transportowych dla potrzeb Stalego Dyzuru; 
9) utrzymanie niezbednych sil i srodkow do rozwiniecia i odtwarzania systemow lacznosci oraz 

ochrony miejsc funkcjonowania Stalego Dyzuru; 
10) zorganizowanie zywienia i zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku obsady Stalego 

Dyzuru; 
11) opracowanie dokumentacji Stalego Dyzuru zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi 

Dyrektora Wydziaiu Bezpieczehstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego 
Urzedu Wqjewodzkiego w Bydgoszczy; 

12) szkolenie teoretyczne i praktyczne sktadu osobowego Stalego I3yzuru; 
13) sprawdzanie i kontrolowanie gotowosci do uruchomienia i dzialania Stalego Dyzum. 

§ 3.1. Staly dyzur uruchamia sie: 
1) W stanie stalej gotowosci obronnej pahstwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych 

lub sprawdzajqcych: 
a) na polecenie organu tworzqcego staly dyzur, 



b) na polecenie organu upowaznionego do zarzadzenia kontroli w zakresie 
okreslonym w upowaznieniu, 

c) na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
2) W czasie podwyzszania gotowosci obronnej pahstwa - na polecenie Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, w celu przekazywania decyzji, o ktorych mowa w § 1 
zarzadzenia 

2. Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie uruchomienia systemu starych 
dyzurow lub jego wybranej czesci przekazywane bedzie drogq telefonicznq, faksowa, elektroniczna 
lub radio wa, 

§ 4. Staly dyzur uruchomiony przez organ przygotowujqcy Glowne Stanowisko Kierowania, 
zwane dalej „GSK", staje sie zespolem zadaniowym GSK po uruchomieniu systemu 
kierowania obrona^ pahstwa, o ktorym mowa w odrebnych przepisach. 

§ 5 . 1 . Sekretarza Gminy, zobowiazuje sie do: 
1) zorganizowania i przygotowania Stalego Dyzuru wedlug zasad okreslonych w niniejszym 

zarzadzeniu; 
2) opracowania dokumentacji stalego dyzuru zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi 

Dyrektora Wydzialu Bezpieczehstwa i Zarzadzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego 
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy; 

3) aktualizowania i wzajemnego przekazywania danych teleadresowych starych dyzurow 
bezposrednio lub posrednio ze sobq wspoldzialajacych. 

2. Przekazywanie danych teleadresowych Stalego Dyzuru realizuje si?: 
1) niezwlocznie po kazdej zmianie danych; 
2) nie rzadziej niz raz w roku, w terminie do 28 lutego, w przypadku niewystapienia zmian 

w danych teleadresowych. 

§ 6. Staly Dyzur wedlug zasad okreslonych w niniejszym zarzqdzeniu nalezy utrzymywac 
w aktualnosci i gotowosci do pemego rozwiriiecia i podjecia dzialah. 

§ 7. Powolanie obsady Stalego Dyzuru nastajti odr^bnym zarzqdzeniem. 

§ 8. Traci moc Zarzqdzenie Nr 10/2005 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 15 lutego 2005 roku 
w sprawie utworzenia Stalego Dyzuru Wojta Gminy Zakrzewo. 

§ 9. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy, ktorego zobowiazuje 
do koordynacji i kontroli spraw dotyczqcych organizacji Stalego Dyzuru oraz sprawdzania jego 
gotowosci do funkcjonowania, a takze wydawania niezbednych wytycznych i innych dokvimentow 
w tym zakresie oraz prowadzenia szkoleh obsady Stalego Dyzuru. 

§ 10. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


