
ZARZADZENIE Nr 12

WÓJTA GMINY BROCBÓW
z dnia 03 wrzesnia 2007roku

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Brochów

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r. ze
zmianami),§ 11 ust. 2 pkt 2, § 15 i § 16 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym (Dz. U.
Nr 98,poz.978)orazZarzadzeniaNr 165WojewodyMazowieckiegoz dnia2 maja2007r. w
sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczenstwem
Narodowymw województwie mazowieckim,zarzadzam co nastepuje:

§ 1

Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Brochów funkcjonuje w Systemie Kierowania
BezpieczenstwemNarodowym w województwie mazowieckimzwanym dalej "SK WM".

§ 2

Realizacja zadan obronnych wynikajacych z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy
Brochów, zapewniajacych ciaglosc podejmowania decyzji i dzialan dla utrzymania
bezpieczenstwa narodowego w stanie gotowosci obronnej panstwa czasu wojny, w ramach
funkcjonowaniaSK WM, na obszarze gminyBrochów kieruje Wójt GminyBrochów.

§ 3

l. W ramach podejmowanych dzialan w SK WM, Wójt Gminy podlega bezposrednio
Staroscie Sochaczewskiemu i wspólpracuje z nim w zakresie wykorzystywania
powiatowych podmiotów wspóldzialajacych w realizacji zadan obronnych na obszarze
gmmy.

2. Wójt Gminy moze wydawac wiazace polecenia organom jednostek pomocniczych,
kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gmine oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych czasowo przydzielonych przez wlasciwe organy do jego
dyspozycjii skierowanychdo wykonywania zadan na obszarze gminy.

§ 4

Podleglosc oraz sposób przekazywania informacji na Stanowisku Kierowania
funkcjonujacego w SK WM na potrzeby zapewnienia ciaglosci podejmowania decyzji i
dzialandla utrzymania bezpieczenstwa narodowego okresla zalacznik nr 1 do zarzadzenia.
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1. Ustala sie nastepujaca organizacje i zasady funkcjonowania Stanowiska Kierowania
Wójta Gminy Brochów:
1) strukture organizacyjna Glównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy

zwanego dalej Stanowiskiem Kierowania (SK) okresla zalacznik nr 2 do zarzadzenia;
2) zasady pelnienia Stalego Dyzuru okreslone sa w Wytycznych Wójta Gminy

Brochów z dnia 15 wrzesnia 2006 r. do utworzenia Stalego Dyzuru Wójta
Gminy Brochów na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz
uruchamiania realizacji zadan ujetych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy
Brochów oraz w Instrukcji Stalego Dyzuru.

2. W sklad obsady operacyjnej SK wchodza: Sekretarz Gminy, Kierownicy komórek
organizacyjnych urzedu, którym powierzona jest realizacja zadan obronnych oraz
pozostali czlonkowie Gminnego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego w Brochowie.

3. Glówne Stanowisko Kierowania organizuje sie w sekretariacie Wójta Gminy p. nr .
4. Stanowisko Kierowania, po jego rozwinieciu czynne jest przez cala dobe i funkcjonuje w

systemie dwuzmianowym.
~

§ 6

Przygotowanie Stanowiska Kierowania obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji zwiazanej z zapewnieniem warunków do funkcjonowania SK

w tym Regulaminu Stanowiska Kierowania - zalacznik nr 4 do zarzadzenia i Instrukcji
Pracy Stanowiska Kierowania - zalacznik nr 5 do zarzadzenia, z jednoczesnym
okresleniem szczególowych zadan dla osób odpowiedzialnych za jego zorganizowanie i
funkcjonowanie.

2. Utrzymanie stanu technicznego oraz modernizacje infrastruktury przez jej uZy1:kowników
w czasie pokoju.

3. Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczacej gotowosci SK i Urzedu do podjecia
zadan i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utajnionych, systemów
teleinformatycznych.

4. Wyposazenie w zródla lacznosci zapewniajace mozliwosc niezaklóconej pracy SK i
Urzedu zgodnie z zalacznikiem nr 3 do zarzadzenia.

5. Wyposazenie w zródlo energii elektrycznej, którego dzialanie jest niezalezne od
ogólnodostepnej sieci energetycznej.

6. Wyposazenie w urzadzenia techniczne i sanitarne oraz sprzet biurowy i kwaterunkowy
niezbedny do pracy i odpoczynku.

7. Uodpornienie na dzialania srodków rozpomania i ingerencji (razenia) przeciwnika.
8. Zoorganizowanie:

1) zywieniai zaopatrywaniaw artykulycodziennegouzytku;
2) zabezpieczeniamedycznego;
3) transportu oraz obslugi pojazdów i urzadzen technicznych;
4) zaopatrywania w paliwa i materialy eksploatacyjne;
5) oslony kontrwywiadowczej;
6) punktów zabiegów specjalnych.

9. Zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrozeniu z powietrza oraz
skazeniach i zakazeniach.



10. Przygotowanie srodków do:
1) rozwiniecia i odtwarzania systemu lacznosci oraz utrzymania bezpieczenstwa

teleinformatycznego;
2) ochrony i obrony Stanowiska Kierowania, w tYmprzed rozpoznaniem;
3) prowadzenia akcji ratowniczych
4) przemieszczania na zapasowe miejsce pracy lacznie ze Stanowiskiem Kierowania.

11. Okreslenie swiadczen na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury.
12. WeryfIkacje przydzialu obiektów budowlanych oraz monitorowanie nalezytego ich

utrzymania przez kolejnych uzytkowników.

§ 7

Za zorganizowanie i przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie Stanowiska Kierowania,
stosownie do zakresu swoich zadan i obowiazków, odpowiedzialnymi czynie Sekretarza
Gminy i Podinspektora ds. OC i zarzadzania kryzysowego Urzedu Gminy.
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§ 8

1. Stanowisko Kierowania bedzie rozwijane w stanie gotowosci obronnej panstwa czasu
wojny, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów na polecenie organu nadrzednego w
stosunku do wskazanego w zalaczniku nr 1 do zarzadzenia, tj. na polecenie Starosty
Sochaczewskiego.

2. Stanowisko Kierowania, jako ogniwo SK WM, w wyzszych stanach gotowosci obronnej
panstwa, zobowiazane jest do utrzymywania pelnej gotowosci do pracy w sieci lacznosci
zarzadzania Wojewody Mazowieckiego oraz sprawnego powiadamiania kadry
kierowniczej i pracowników Urzedu wyznaczonych do pracy na SK.

§ 9

,.....
Za opracowanie i uzgodnienie z Wojewoda Mazowieckim poprzez Wydzial Zarzadzania
Kryzysowego MUW w Warszawie dokumentacji Stanowiska Kierowania tj. jego miejsca
rozwiniecia i struktury organizacyjnej, w terminie do 30 wrzesnia 2007 roku, czynie
odpowiedzialnym Podinspektora ds. OC i zarzadzania kryzysowego Urzedu Gminy w
Brochowi.

§ 10

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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