
ZARZĄDZENIE   Nr OR.120.40.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 21 maja 2012 r. 

 

w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby 

podwyższania gotowości obronnej państwa 

 

 

        Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 

2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz § 1 ust. 3 

zarządzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji 

systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W  celu   zapewnienia  ciągłości  przekazywania  decyzji  Wojewody  do uruchomienia  

realizacji  zadań ujętych w „Planie operacyjnym  funkcjonowania gminy Biała   w  

warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie wojny”    

tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa stały  dyżur  Burmistrza Białej, 

którego zadaniem systemu  jest: 

 

1) zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do  

      uruchomienia realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości            

      obronnej państwa, 

2) wprowadzenie do realizacji zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania 

gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w 

czasie wojny. 

 

§ 2 

 

1. Stały dyżur Burmistrza Białej organizuje i nadzoruje Sekretarz Gminy. 

2. Nadzór merytoryczny nad całością organizacji, przygotowania i funkcjonowania stałego 

dyżuru Burmistrza Białej powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

§ 3 

 

1. Ustalam następującą organizację i zasady pełnienia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w 

Białej: 

1) Stały dyżur organizuje się przy wykorzystaniu do jego obsady pracowników własnej 

jednostki, osób upoważnionych do wykonywania prac obronnych o charakterze 

niejawnym, również w ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 16 ust.2 

pkt.7 i art.19 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym          

( Dz.U. Nr 89, poz.5098 z późn.zm.); 

2)  Stały dyżur pełniony jest całodobowo w systemie dwu zmianowym; 

3) Pomieszczenie wyznaczone na miejsce pełnienia dyżuru winno być wyposażone w 

środki łączności takie jak: radiotelefon, telefon, faks, komputer; 



4) W ramach funkcjonowania „Stałego Dyżuru” należy zapewnić bezpieczeństwo 

wykonywania zadań obronnych, w tym gromadzenia i przesyłania informacji oraz 

wykonywania dokumentów; 

5) Szczegółowe zasady pełnienia dyżuru określa Burmistrz w formie instrukcji. 

 

2. Dokumentację organizacyjną „Stałego dyżuru” stanowią: 

1) Zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru; 

2) Instrukcja działania „Stałego dyżuru”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zarządzenia; 

3) Zatwierdzony przez Burmistrza wykaz osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów; 

4) Wykaz osób uprawnionych do uruchomienia stałego dyżuru po godzinach pracy z ich 

danymi teleadresowymi, 

5) Zasady i tryb obiegu informacji, dotyczących gotowości Urzędu Miejskiego w Białej 

do podjęcia zadań i ich realizacji oraz organizację systemu powiadamiania. 

3. Schemat blokowy organizacji systemu stałych dyżurów przedstawia załącznik nr 1 do  

zarządzenia. 

 

§ 4 

 

1. Zadania wykonywane w systemie „Stałych dyżurów” obejmują: 

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa,  

procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa; 

2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody w sprawie uruchomienia określonych 

zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa; 

    3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji  

o zagrożeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania gotowości 

obronnej państwa; 

4) przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji  

zadań. 

§ 5 

1.  Stały dyżur uruchamia się: 

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych lub 

sprawdzających: 

a) na polecenie organu tworzącego stały dyżur  w podległych lub 

podporządkowanych jednostkach organizacyjnych, 

b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli  

w zakresie określonym w upoważnieniu, 

c) na polecenie Wojewody Opolskiego. 

2) W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody  

Opolskiego, w celu przekazywania decyzji, o których mowa w §1. ust .1. 

 

§ 6 

 

1. Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia „Stałego dyżuru” może się odbywać: 

1) bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia stałych 

dyżurów; 

2) pośrednio – przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem 

                   i pieczęcią urzędową Wojewody Opolskiego; 

3) pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu, za 

pomocą technicznych środków łączności. 

 



§ 7 
 

Burmistrz Białej planuje i organizuje szkolenia „Stałego dyżuru” w oparciu o przepisy 

dotyczące szkolenia obronnego. 

 

§ 8 

1. Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu zobowiązuję do opracowania, w terminie 

14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, instrukcji działania stałego dyżuru w 

Urzędzie Miejskim oraz wzoru dokumentów stałego dyżuru. 

2. Dokumentacja organizacyjna stałego dyżuru, a w szczególności wykazy osobowe i dane 

teleadresowe, podlegają bieżącej aktualizacji. 

 

§ 9 

 

1. Traci moc Zarządzenie Nr OR.0151-290/2008 Burmistrza Białej z dnia  18 sierpnia 2012 r. 

w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości 

obronnej państwa 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Burmistrz Białej 
       Arnold Hindera 


