
ZARZ^DZENIE Nr 55/2012
Wojta (iminy Ostrowek

z dnia 18 pazdziernika 2012r.

w sprawie utworzcnia, organi/aeji i funkejonowania Stalego Dyzuru Wojta Gminy
Ostrowek na potrzcby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania
realizacji zadan obronnych wynikaj^cych z wyzszych stanow gotowosci obronnej
panstwa

Na podstawie art. 2 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
0 pows/echnym obowia,zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461)
w zwi^zku z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzqdzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 z pozn. zm.) oraz Zarza^dzenia Nr 148/2012 Wojewody Lodzkiego
z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu
Stalych Dyzurow Wojewody Lodzkiego na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej
panstwa oraz uruchamiania realizacji zadan obronnych wynikaj^cych z wyzszych stanow
gotowosci obronnej panstwa zarza^dzam, co nast?puje:

§ 1.1. W celu zapcwnienia sprawnego przekazywania sygnalow na potrzeby
podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania realizacji zadati obronnych
uj?tych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Ostrowek tworzy si? Staly Dyzur
Wojta Gminy Ostrowek.

2. Staly Dyzur Wojta Gminy Ostrowek wchodzi w sklad Systemu Statych Dyzurow
Wojewody Lodzkiego.

§ 2. Zasady utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stalego Dyzuru okresla
,,Instrukcja funkcjonowania Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek na czas zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i wojny" stanowi^ca zala^cznik do niniejszego zarzqdzenia.

§ 3. Za organizacje> zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie Stalego Dyzuru
odpowiada Kierownik Statego Dyzuru, na ktorego wyznacza si? Sekretarza Gminy.

§ 4. Nadzor nad organizacji i funkcjonowaniem Stalego Dyzuru sprawuje
Wqjt Gminy Ostrowek.

§ 5. Traci moc Zarza_dzenie Nr 27/2004 Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie przygotowania i utrzymania w aktualnosci
1 gotowosci do d/ ia tunia sUifych dyzurow na czas zagrozenia panstwa i wojny.

§ 6. Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojt GnjinyOstrowek

!*<Turck



Zalacznik do Zarzi^dzenia Nr 55/2012

W<5jta Gminy Ostr6wek z dnia 18 pazdziernika 2012 r.

I N S T R U K C J A

FUNKCJONOWANIA STALEGO DYZURU WOJTA GMINY OSTROWEK

NA CZAS ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA PANSTWA I WOJNY.

I. ZASADYOGOLNE

Podstawe_ prawna^ Stalego Dyzuru Wqjta Gminy Ostrowek stanowi art. 2 ustawy

z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowia_zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.

z 2012 r. Nr 461), rozporza^dzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004r. w sprawie gotowosci

obronnej panstwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarzajdzenia Nr 148/2012 Wojewody Lodzkiego

z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stalych

Dyzurow Wojewody Lodzkiego na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa

oraz uruchamiania realizacji zadari obronnych wynikajq.cych z wyzszych stanow gotowosci

obronnej panstwa .

1. Celem organizacji stalego dyzuru jest zapewnienie ci^glosci przekazywania decyzji

organow uprawnionych do uruchomicnia i realizacji zadari uj^tych w Planie Operacyjnym

Funkcjonowania Gminy Ostrowek w warunkach zewnejrznego zagrozenia bezpieczenstwa

panstwa i w czasie wojny, zadari okreslonych w wykazic przedsi$wzi$c i procedur systemu

zarzajdzania kryzysowego uwzgl^dniaja^cym zdania z katalogu stopni alarmowych

oraz przedsi^wzi^cia Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS) w cclu

przeciwdzialania i minimalizacji skutkow atakow terrorystycznych lub sabotazowych.

2. Do zadah Stalego Dyzuru nalezy m.in.:

a. przyjmowanie sygnalow, zadari, poleceri i informacji z wojewodzkich ogniw

kierowania paristwem i natychmiastowe przekazywanie ich Wqjtowi Gminy;

b. ewidencjonowanie tresci otrzymanych sygnalow, decyzji, zadari, poleceri i stopni

alarmowych w ,,Dzienniku ewidencji informacji" stanowiacym zat^cznik nr 2

do Instrukcji;

c. wstcpna analiza i interpretacja otrzymanych zadari i sygnatow;

d. szybkie i sprawne powiadamianie osob odpowiedzialnych za osia^ganie wyzszych

stanow gotowosci obronnej w gminie i stopni alarmowych;



e. zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w gminie;

f. przekazywanie decyzji Wojewody Lodzkiego i otrzymanych zadah Wojtowi Gminy

oraz kierownikom podleglych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,

przedsie>iorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym, organizacjom spolecznym

wytypowanym do wykonywania okreslonych zadan obronnych;

g. utrzymanie cia,glej la_cznosci ze statym dyzurem wyzszego szczebla;

h. powiadamianic okreslonych osob o obowi^zku niezwlocznego stawiennictwa

w micjscu pracy lub w innym wskazanym miejscu;

i. przyjmowanic i przekazywanie meldunkow o stanie realizacji zadan i polecen;

j. realizowanie innych zadan zwia/anych z funkcjonowaniem Systemu Statych

Dyzurow Wojewody Lodzkiego.

3. Zadania wykonywane w ramach stalego dyzuru

a. uruchamianie w warunkach wystaj>ienia zagrozenia bczpieczeristwa pahstwa

procedur zwia^zanych z podwyzszaniem golowosci obronnej pahstwa na terenie

gminy;

b. przekazywanie polecen, decyzji i zadan wynikaja^cych z uruchomienia wyzszych

stanow gotowosci obronnej panstwa wlasciwym organom oraz przekazywanie tym

organom informacji o stanie sil i srodkow uruchamianych podczas osi^gania

wyzszych stanow gotowosci obronnej pahstwa;

c. przyjmowanic i przekazywanie zarza.dzenia o wprowadzeniu, zmianie i odwolaniu

stopni alarmowych, a takze zadan i dziafah porza,dkowo ochronnych

realizowanych w celu przeciwdzialania i minimalizacji skutkow atakow

terrorystycznych lub sabotazowych, o ktorych mowa w wykazie przedsi^wziec

i procedur systemu zarza_dzenia kryzysowego;

d. uruchamianie Statego Dyzuru dla celow szkoleniowo - treningowych stosownic

do opracowanych planow szkolenia obronnego.

4. Sposoby przekazywania sygnalu o koniecznosci uruchomicnia/rozwini^cia sytemu

Stalego Dyzuru - w pclnym lub organicznym zakresic:

1) Zasadnic/ym sposobem przekazywania sygnalu o uruchomieniu/rozwinieciu systemu

Stalego Dyzuru sa_ techniczne srodki la^cznosci:

a) Telefon/fax.

b) Radiotelefon

c) Srodki komunikacji elektronicznej(pocztaelektroniczna, wiadomosci SMS itp.)



2) W okreslonych sytuacjach (informacja) moze bye przekazany za pomocaj

a) srodkow masowego przekazu (radio, telewizja),

b) kuriera wyposazonego w pojazd wykorzystywany na potrzeby stalego dyzuru

oraz stosowne uprawnienia i pelnomocnictwa,

c) w razie zaistnienia sytuacji, w ktorej wystepuje zaklocenie i/lub brak la^cznosci

oraz w momcncie awarii/usterki srodkow ta^cznosci, ktorej usuniecie nic pozwoli

na sprawne odtworzenie systemu la^cznosci w celu przekazania informacji, sygnalow,

decyzji i zadari wykorzystuje sie przydzieione na potrzeby SD srodki transportowc

wraz z kierowcami/kurierami lub prywatne srodki transportu zgodnie z oddzielnymi

ustalcniami.

3) W celu sprawnego i szybkiego przekazywania informacji dotyczaeych planowania

i realizacji zadan obronnych, w tym zadari wynikaja.cych z katalogu stopni alarmowych

uj^tych w wykazie przedsi^wzi^c i procedur zarza^dzania kryzysowego, ustala si?

nastejxija^ce ogniwa posrednie:

a) Starosta - dla urze^iow gmin, urz^dow miast oraz gmin i miast wchodza.cych w sklad

danego powiatu (ogniwa koncowe).

4) W kontakcie z ogniwami posrednimi w SD ustala sie_ nastejmja^cy obieg informacji:

a) SD Wojewody Lodzkiego przekazuje informacje, decyzje, przedsie^vziecia i zdania

do realizacji do ogniw posrcdnich a te, o ile zajdzie taka potrzeba do ogniw koncowych;

b) Ogniwa koncowe przekazuja, meldunki i informacje o stanie realizacji zdan, przedsi^wzi^c

i procedur do ogniw posrednich, a te do SD Wojewody Lodzkiego;

c) W przypadku braku la,cznosci mi^dzy ogniwami posrednimi lub razie zaistnienia stosownej

koniecznosci SD Wojewody Lodzkiego ma prawo kontaktu bezposrednio z (docelowaj

komorka ogniwa koncowego.

5) Wojewodzkie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego pelni funkcj? komorki, ktora inicjuje

i uruchamia SD Wojewody Lodzkiego oraz System SD w wojewodzkie lodzkim, w pelnym

lub ograniczonym zakresie.

5. Sklad osobowy, czas i micjscc pclnicnia stalego dy/.uru:

1) Sktad osobowy SD stanowiaj

Kierownik statego dyzuru - 1 osoba

Starszy dyzurny - 1 osoba

Dyzurny - 1 osoba

2) Kierownika stalego dyzuru wyznacza Wqjt Gminy Ostrowek.

Dyzurnych wyznacza Wqjt Gminy Ostrowek na wniosck kierownika stalego dyzuru.



3) Staly Dyzur pelniony jest calodobowo, na II zmiany:

a) I zmianaod godz. 8:00 do godz. 20:00

b) II zmiana od godz. 20:00 do godz. 8:00

Dyzury pelnione sâ  w sktadzie po 2 osoby na zmiany.

Harmonogram dzialania Stalego Dyzuru w zakresie uruchomienia systemu Stalego Dyzuru

stanowi zalqcznik nr 1 do Instrukcji.

6. Miejscem petnienia Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek jest pokoj nr 6

w budynku Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115.

7. Podleglose Stalego dyzuru:

Staly dyzur podlega Wojtowi Gminy Ostrowek.

Odpowiedzialnym za organizacje i funkcjonowanie stalego dyzuru jest kierownik stalego

dyzuru - Sekretarz Gminy.

8. Staly dyzur moze bye wprowadzony w pelnym lub ograniezonym zakrcsie:

a. w stanie stalej gotowosci obronnej panstwa, w celach kontrolnych

lub szkoleniowych;

b. na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa, w tym w celu wykonywania

okreslonych zadah na rzecz Sil Zbrojnych RP;

c. w czasie zaistnienia zagrozenia bezpieczeristwa (wewn^trznego lub zewne_trznego)

panstwa;

d. po otrzymaniu przez Wojta Gminy Ostrowek wiadomosci przekazanej za pomoca.

technicznych srodkow la^cznosci lub osobiscie przez osoby posiadajajse pisemne

upowaznienie wydane przez organ uprawniony do uruchomienia stalego dyzuru;

e. w systemic pracy zmianowej (pelnione calodobowo) przy czym obsade^ jednej

zmiany stalego dyzuru stanowi^ nie mniej niz 2 osoby.

f. uruchomienia stalego dyzuru dokonuje Wqjt Gminy Ostrowek.



II. USTALENIA SZCZEGOLOWE

1. Obowi^zki osob pelniqcych Stary Dyzur Wojta Gminy Ostrowek:

a. znac instrukcj? stalego dyzuru oraz procedure postepowania w zakresie

przekazywania informacji dotycza^cych przystaj)ienia do realizacji zadaii zwiazanych

z podnoszeniem gotowosci obronnej oraz zadari wynikaj^cych z katalogu stopni

alarmowych uj?tych w wykazie przedsi?wzi?c i procedur systemu zarza^dzania

kryzysowego;

b. znac struktur? organizacyjna_ Urz?du Gminy w Ostrowku;

c. znac sygnaly powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz stopnie alarmowe;

d. znac miejsce przebywania i sposoby komunikacji z: Wojtem Gminy Ostrowek

oraz Kierownikiem Stalego Dyzuru.

e. przyjmowac i przekazywac przelozonym informacje uzyskane ze szczebla

nadrzednego, jednostek podleglych i wspoldzialaja^cych w ramach SD;

f. przekazywac organom nadrz^dnym informacje o podj^tych dzialaniach;

g. umiec poslugiwac si? technicznymi srodkami la^cznosci, urzajizeniami biurowymi

i informatycznymi znajduja^cymi si^ w dyspozycji stalego dyzuru;

h. znac zasady posiugiwania si? dokumentami kodowymi oraz prowadzic monitoring,

nashich i korespondencj? przez techniczne srodki la^cznosci;

i. przestrzegac ustalonego porz^dku dnia, przepisow przeciwpozarowych,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ustawy o ochronie informacji

niejawnych w zakresie wykonywanych zadan;

j. czuwac nad utrzymaniem sprawnosci dzialania srodkow lq.cznosci znajdujaj:ych si?

w dyspozycji stalego dyzuru, a w przypadku stwierdzenia usterek powiadomic o tym

Kierownika Stalego Dyzuru oraz podj^c dzialania maja.ce na celu usuni?cie usterki

lub wymiane uszkodzoncgo sprz?tu (urza,dzen);

k. prowadzic ewidencjc podejmowanych i przekazywanych decyzji, polecen, zadan,

sygnalow i stopni alarmowych oraz innych istotnych informacji.

2. Sklad zmiany Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek oraz jej oznakowanic:

a. Po pelnym rozwini?ciu stalego dyzuru, dyzury pelnione b?da^ w skladzie

po (co najmniej ) 2 osoby na zmiane;

b. Zmiana statego dyzuru sklada si? z: kierownika zmiany stalego dyzuru i dyzurnego

stalego dyzuru;

c. Kierownikami zmiany mogq. bye Kierownik Stalego Dyzuru lub Starszy Dyzurny;



d. Osoby pelniace staty dyzur zobowiazane s^ do noszenia identyflkatorow z napisem

Staty Dyzur.

3. Zmiana przyjmujqca / uruchamiaj^ca dyzur jest zobowiazana:

a. pobrac dokumentacj? staiego dyzuru zgodna^ z zamieszczonym w niej wykazem

dokumentow / przyja^c od zmiany zdajqcej: dokumentacj? staiego dyzuru zgodna^

z zamieszczonym w niej wykazem oraz wyposazenie pomieszczen;

b. przyjajc wyposazenie pomieszczenia, w ktorym b?dzie petniony staly dyzur;

c. zapoznac si? z Instrukcjq. dziatania statego dyzuru i przystajMc do pracy;

d. zapoznac si? z aktualn^ sytuacja^ na obszarze gminy oraz przyjq,c od zmiany zdaj^cej

mcldunek o podjetych dzialaniach, decyzjach przelozonych oraz o stanie realizacji

wdrozonych zadan;

e. zapoznac si? z miejscem przebywania i sposobami komunikacji z Wojtem Gminy

Ostrowek oraz Kierownikiem Statego Dyzuru;

f. sprawdzic funkcjonowanie technicznych srodkow Iqcznosci i nawia^ac l^cznosc

ze sluzbami dyzurnymi wspoldziataja^cymi organow nadrz?dnych

i wspoldziataja^cych;

g. sprawdzic stan liczbowy i techniczny srodkow transportowych bed^cych

w dyspozycji staiego dyzuru oraz stan liczbowy kierowcow przydzielonych do tych

pojazdow;

h. potwierdzic podpisem fakt przyj?cia dyzuru w ,,Dzienniku Meldunkow Staiego

Dyzuru"

i. zlozyc meldunek o obj?ciu sluzby Kierownikowi Staiego Dyzuru.

4. Zadania zmiany zdaj^cej staly dyzur:

a. sporzajdzic w formic pisemnej meldunek z przebiegu sluzby pelnionego dyzuru;

b. przekazac zmianie przyjmujajcej dokumentacj? staiego dyzuru oraz zapoznac jq

z sytuacj^ na tcrcnic gminy;

c. przekazac zmianie przyjmujqcej srodki tqcznosci, wyposazenie pomieszczen

i pomieszczenia wykorzystywane przez staly dyzur;

d. przedstawic zmianie przyjmuja_cej ogolny przebieg wlasnej sluzby, w tym

w szczegolnosci wykaz otrzymanych intbrmacji, decyzji, sygnalow, stopni

alarmowych oraz tresci zadari zlcconych, b?da^cych w trakcie realizacji

oraz niedokoriczonych;



e. poinformowac zmiane przyjmuj^cq staty dyzur o miejscu pobytu i sposobic

komunikacji z Wqjtem Gminy Ostrowek i Kierownikiem Stalego Dyzuru

oraz zasadach utrzymania z nimi la,cznosci i odbierania wydawanych poleceh.

5. Zadania osob wchodzqcych w sklad Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek:

a. Kierownik Stalego Dyzuru:

podlega bezposrednio Wqjtowi Gminy Ostrowek;

- do jego obowia^zkow nalezy:

^ sprawowanie nadzoru nad dokumentacja^ stalego dyzuru oraz nadzoru

w zakresie caloksztaltu prac dotycza.cych przygotowania i zabezpieczenia

funkcjonowania staJego dyzuru;

S jest osoba^ odpowiedzialna^ za organizacj? i funkcjonowanie stalego

dyzuru;

S przyjmowanie informacji o koniecznosci uruchomienia SD

i rozwinit^cia systemu, w tym wyznaczenie zmiany przejinuj^cej obowia,zki

w ramach stalego dyzuru;

S organizowanie pracy stalego dyzuru, przyjmowanie meldunkow

o zdaniu i przyj^ciu dyzuru przez kolejne zmiany, wyznaczanic

kierownikow zmian przy jednoczesnym uwzglt?dnieniu wlasnej osoby,

udzielanie instruktazu i kontrolowanie przebiegu dyzuru;

•S opracowywanie na podstawie meldunkow zbiorczych informacji

dla Wojta Gminy Ostrowek,

S skladanie meldunku dobowego o wyznaczonej przez przelozonych

godzinie;

S systematyczne szkolenie skladu osobowego stalego dyzuru;

S zabezpieczenie niezb^dnych srodkow matcriatowych i tcchnicznych

niezbt^dnych do sprawnego i niezakloconego funkcjonowania stalego

dyzuru;

S sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow Bill* i PPOZ;

S wspotpraca z wtasciwymi sluzbami w zakresie ochrony i obrony

stanowisk kierowania oraz podczas realizacji zadari okreslonych w katalogu

stopni alarmowych uj^tych w wykazie przedsi^wzi^c i procedur systemu

zarzajdzania kryzysowego.



b. Kierownik zmiany / Starszy dyzury;

podlega bczposrednio Kierownikowi Staiego Dyzuru;

kierownikom zmian podlegaj^ wszystkie osoby wchodzace w sklad staiego

dyzuru okreslonej zmiany;

• do jego obowia^zkow nalezy:

^ przyjmowanie dokumcntacji statego dyzuru;

S przyjmowanie i sprawdzanie tcchnicznych srodkow l^cznosci

znajduja_cych sie; w pomieszczeniu staiego dyzuru;

S przyjmowanie pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby staiego

dyzuru;

S przygotowanie i przedstawienie meldunkow Kierownikowi Stalego

Dyzuru oraz kolejnej zmianie;

^ wykonywanie zadaii zleconych przez przetozonych w zakresie

uruchomienia i prawidlowego funkcjonowania staiego dyzuru;

S przyjmowanie i rozkodowywanie otrzymanych informacji, zadan,

sygnalow i stopni alarmowych;

S przekazywanie Wojtowi Gminy Ostrowek i Kierownikowi Stalego

Dyzuru tresci rozkodowanej informacji, zadania, sygnam i stopnia

alarmowego;

S przyjmowanie i przekazywanie informacji o stanie realizacji zadan

i przedsiqwziec;

S przyjmowanie i przekazywanie zarzqdzenia o wprowadzeniu, zmianie

lub odwotaniu stopni alarmowych ujetych w wykazic przedsicwzicc

i procedur systemu zarz^dzania kryzysowego ora/. uruchamianie zadan

wynikaja^cych z katalogu stopni alarmowych;

S meldowanic o usterkach, nieprawidlowosciach i procesach

zaklocaj^cych prace danej zmiany staiego dyzuru.

c. Dyzurny:

podlega kicrownikowi zmiany;

do jego obowia^zkow nalezy:

S umiej^tne poslugiwanie si? technicznymi srodkami l^cznosci

oraz urza^dzeniami wspomagaja^cymi prace staiego dyzuru;

v^ znajomosc struktury organizacyjnej Staiego Dyzuru, w tym liczby

i nazw jednoslek nadrzednych i wspoldx.ialaja^cych;

S znajomosc i poslugiwanie si$ tabela^ realizacji zadan operacyjnych;



S znajomosc stopni alarmowych uj^tych w wykazie przedsi^wzie^c

i procedur systemu zarza^dzania kryzysowego oraz zadari wynikaja^cych

z katalogu stopni alarmowych;

S przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie otrzymywanych

informacji, decyzji, polecen, zadan, sygnalow i stopni alarmowych;

S sprawne informowanie kierownika zmiany o wplywaja^cych

zadaniach, sygnalach i poleceniach;

S powiadamianie za pomoca^ dostepnych srodkow tq.cznosci

lub kurierem okreslonych osob, zgodnie z planem powiadamiania

0 obowia,zku niezwlocznego stawienia sie_ w miejscu pracy lub w innym

wskazanym miejscu;

S na polecenie Kierownika Stalego Dyzuru pelnienie obowiqzkow

kierownika zmiany;

•/ zglaszanie kierownikowi zmiany przypadkow uszkodzeh

1 nieprawidlowosci w dziataniu technicznych srodkow la^cznosci, sprzi?tu

i urzajdzeii wykorzystywanych przez staly dyzur;

S wykonywanie innych zadari zleconych przez przelozonych w zakresie

uruchomienia i prawidlowego funkcjonowania stalego dyzuru.

III. STOPNIE ALARMOWE

1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzajdzaniu kryzysowym (Dz. U.

Nr 89, poz. 590 z pozn. zm.) wprowadzono zarza^dzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrow

z dnia 12 pazdziernika 201 Ir. w sprawie wykazu przedsi^wzi^c i procedur systemu zarza^dzania

kryzysowego, na ktory skladaj^ si^:

a. opcje zapobiegania;

b. srodki reagowania kryzysowego;

c. przedsie_wzie_cia przeciw zaskoczeniu;

d. przedsi^wzi^cia przeciw agresji;

e. stopnie alarmowc, warunki ich wprowadzania oraz zadania wykonywane w ramach

poszczegolnych stopni alarmowych;

f. sposob i tryb uruchamiania przedsi^wzi^c i procedur systemu zarzq.dzania

kryzysowego.



2. Zadania okreslonc w katalogu stopni alarmowych sâ  to dzialania porza^dkowo-

ochronne realizowane w celu przeciwdzialania i minimalizacji skutkow atakow

lerrorystycznych lub sabotazowych i polegajq. na skoordynowanym dzialaniu zarowno

instytucji i organow krajowych, jak i paristw-czlonkow Organizacji Traktatu

Polnocnoatlantyckiego (NATO).

3. Stopnie alarmowe mog^ bye wprowadzane, zmieniane i odwolywane w drodze

zarz^dzenia przez:

a. Prezesa Rady Ministrow, na obszarze kilku wojewodztw lub na calym terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

b. ministra lub kierownika urz^du centralnego w odniesieniu do wszystkich

lub wybranych kierownikow podleglych, podporza^dkowanych i nadzorowanych

jednostek organizacyjnych, formacji i urz^dow;

c. wojewod^ todzkiego w stosunku do obszarow, obiektow i urzadzeri wedlug

wlasciwosci miejscowej, na obszarze calego lub cz^sci wojewodztwa todzkiego.

4. Prezes Rady Ministrow, ministrowie i kierownicy urz^dow centralnych

oraz Wojewoda Lodzki moga^ wprowadzic, zmienic i odwotac stopien alarmowy

kieruja^c si^ posiadanymi informacjami dotycza^cymi zdarzeri lub mozliwosci ich

wystapienia, w tym informacjami dotyczaeymi zdarzen lub mozliwosci ich wystapienia,

wtym informacjami przekazanymi przez Szefa Agencji Bezpieczeristwa Wewn^trznego.

5. Zarz^dzcnie o wprowadzeniu, zmianie i odwolaniu stopnia alarmowego mozc

zostac przekazane przy uzyciu powszechnie dosl^pnych srodkow la^cznosci,

poprzez podanie komunikatu np.: ^Wprowadza si$ /rodzaj stopnia alarmowego/stopien

alarmowy".

Uzupemieniem zarz^dzenia moze bye szczegotowa informacja przekazana vvykonawcom,

ktorej klauzula nicjawnosci b^dzie zalezala od rodzaju 7awartych w niej danych.

6. Wojewoda Lodzki niezwlocznie po wprowad/eniu stopnia alarmowego

powiadamia o tym fakcie Dyrektora Rza^dowego Centrum Bezpieczeristwa oraz wlasciwe

organy samorzqxiu terytorialnego i kierownikow siuzb i instytucji zaangazowanych

w realizacj^ zadari okreslonych w katalogu stopni alarmowych.



Rodzajc stopni alarmowych:

a. pierwszy stopien alarmowy (stopien ALFA wedlug terminologii NATO)

ma zastosowanie w przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym

lub sabotazowym, ktorego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Jego wprowadzenie ma charakter ogolnego ostrzezenia, a okolicznosci

nie usprawiedliwiajq. uruchomienia przedsi^wzi^c zawartych w wyzszyeh stopniach

alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i stuzby odpowiedzialne

za bezpieczehstwo powinny bye w stanie wprowadzic i utrzymywac przedsiewzi^cia

lego stanu alarmowego na czas nieograniczony.

b. drug! stopien alarmowy (stopien BRAVO wedlug terminologii NATO)

ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o mozliwosci wystaj>ienia

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotazowym. Stopien ten

jest wprowadzony w przypadku zaistnienia zwi^kszonego i przewidywalnego

zagrozenia dzialalnoscia. terrorystyczna^ lub aktem sabotazu, jednakze konkretny eel

ataku nie zostal zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i siuzby

odpowiedzialne za bezpieczeristwo powinny posiadac mozliwosc utrzymania

tego stopnia do chwili ustqpienia zagrozenia, nie naruszaj^c swoich zdolnosci

do biez^cego dziatania.

c. trzeci stopien alarmowy (stopien CHARLIE wedlug terminologii NATO)

ma zastosowanie w przypadku, jezeli zaistnialo konkretne zdarzenie.

polwierdzaji^ee eel potenejalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania

informacji o osobach (grupach) przygotowuj^cych dziatania terrorystyczne

lub sabotazowe, albo tez wystajniy zdarzenia o charakterze terrorystycznym

lub sabotazowym godza.ce w bezpieczehstwo innych panstw i stwarzajajce

potencjalnc zagrozenic dla Polski. Wprowadzenie przedsiewzicc tego stopnia

na dtuzszy czas mozc spowodowac utrudnienia i b^dzie miato wptyw

na funkcjonowanie sluzb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczehstwa.

d. czwarty stopien alarmowy (stopien DELTA wedlug terminologii NATO)

ma zastosowanie w przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym

lub sabotazowym, powoduja_cego zagrozenie bezpieczenstwa Rzeczypospolitej

Polskiej luh bezpieczenstwa innych panstw i stwarzaja_ccgo zagrozenie dla Polski,

albo tez wysokiego prawdopodobienstwa wystapienia takich dziafah na terytorium

RP.



8. Zadania do realizacji w sprawach bezpieczenstwa i /ar/ad/.auhi kryzysowego

w poszczegolnych stopniach alarmowych:

a. Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego nalezy wykonac w szczegolnosci

nastgpujqce zadania:

na rzecz ochrony infrastruktury:

S informowac podlegly personel o koniecznosci zachowania wzmozonej

czujnosci w stosunku do osob, zachowuja^cych si? w sposob wzbudzaja^cy

podejrzenia;

S zapewnic dost^pnosc w trybie alarmowym czlonkow personelu

niezb^dnego do wzmocnienia ochrony obiektow;

S przeprowadzac wzmozone kontrole pojazdow oraz osob wchodza^cych

na teren obiektow;

•" ograniczac w obrebie instytucji ruch pojazdow i osob do niezb^dnego

minimum;

^ sprawdzac na zewnqtrz i od wewn^trz budynki b^da^ce w stalym uzyciu,

pod wzgl^dem podejrzanych zachowah osob oraz w poszukiwaniu

podejrzanych przedmiotow;

S zamknajc i zabezpieczyc nie uzywane regularnie budynki i pomieszczenia;

S sprawdzic dzialanie srodkow la^cznosci funkcjonuja^cych na potrzeby

systemu kierowania;

S dokonac przegla^du wszystkich procedur, rozkazow, szczegolnych wymagaii

osobowych i logistycznych oraz zadah zwiazanych z wprowadzeniem

wyzszych stopni alarmowych;

S sprawdzic dzialanie instalacji alarmowych oraz przepustowosc

drog ewakuacji.

na rzecz ochrony ludnosci:

^ prowadzic wzmozona^ kontrol? miejsc duzych skupisk ludzkich, obiektow

uzytecznosci publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych

obiektow ataku, w celu wzmocnienia ochrony;

S informowac odpowiednie sluzby w przypadku zauwazenia: nieznanych

pojazdow na terenie instytucji publicznych lub innych waznych obiektow,

porzuconych paczek i bagazy lub w przypadku zaobserwowania

jakichkolwiek innych oznak nietypowej dzialalnosci.



b. Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego naleiy wykonac wszystkie zadania

wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego. Ponadto naleiy wykonac

w szczegolnosci nastgpujqce zadania:

na rzecz ochrony infrastruktury:

•" ostrzec personel o mozliwych formach ataku;

S zapewnic dost^pnosc w trybie alarmowym, personelu wyznaczonego

do wdrazania procedur dzialania na wypadck aktow tcrrorystycznych

i sabotazowych;

S wzmocnic ochron? waznych obiektow publicznych oraz sprawdzic systemy

ochrony obiektow ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje

ochronnc i wcwn^trzne sluzby ochrony;

S wzmoc kontrole wszystkich przesylek pocztowych kierowanych do urz^du

(instytucji);

S dokonac przegla^du stanu posiadanych zapasow matcrialowych i sprzetu;

S poddac kontroli przy wejsciu osoby wchodzqce na teren obiektu

oraz ich bagaze, paczki i inne pojemniki;

v' zapewnic ochron? srodkow transporlu sluzbowego poza terenem obiektu,

wprowadzic kontrol^ pojazdu przed wejsciem do samochodu

i jego uruchomieniem.

na rzecz ochrony ludnosci:

S wprowadzic nieregularne patrole do kontrolowania pojazdow, ludzi

oraz budynkow publicznych w rejonach zagrozonych;

v' prowadzic akcj? informacyjno-instruktazow^ dla spoleczehstwa dotycza^ca.

potencjalnego zagrozenia, jego skutkow i sposobu postejx>wania.

c. Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego nalezy wykonac wszystkie zadania

wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego, Ponadto nalezy

wykonac w szczegolnosci nast^pujqce zadania:

na rzecz ochrony infrastruktury:

^ wprowadzic dyzury dla osob funkcyjnych odpowiedzialnych

za wprowadzenie procedur dzialania na wypadek aktow terroru

lub sabotazu;

S ograniczyc do minimum Hczb? micjsc ogolnodost^pnych

w obiekcie / rejonie obiektu;

v^ w uzasadnionych wypadkach wprowadzic scisia^ kontrol? osob i pojazdow



przy wejsciu / wjezdzie na teren obiektow;

^ wprowadzic scentralizowane parkowanie, w duzej odleglosci

od najwazniejszych obiektow;

S wydac brori i amunicj? oraz srodki ochrony osobistej uprawnionym

osobom wyznaczonym do wykonywania zadari obronnych;

S wzmocnic stuzbe obronna, oraz czestotliwosc patrolowania obiektow;

S wprowadzic calodobowy nadzor miejsc podlegaja^cych ochronie;

S wdrozyc dodatkowe procedury kontrwywiadowezej ochrony i osiony

personelu i obiektow;

S w placowkach dyplomatycznych poza granicami kraju wdrozyc dodatkowe

procedury bezpieczenstwa wynikaja.ce z planow ochrony.

na rzecz ochrony ludnosci:

S wzmocnic ochrone_ organizowanych imprez masowych lub odwofac

organizacj^ imprez, jezeli nie ma mozliwosci wzmocnienia ochrony

lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobiezenia aktowi terrorystycznemu;

S dokonac przegla,du dost^pnej bazy i srodkow medycznych pod k^tem

mozliwosci wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego

lub sabotazowego;

S zaktualizowac baze danych o altcrnatywnych mozliwosciach zaopatrzenia

w wod^;

S zwcrytlkowac dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb tymczasowego

pobylu ludnosci;

^ rozwazyc i zdecydowac o wdrozeniu dodatkowych przedsiewzi^c

wtasciwych dla rodzaju zagrozenia.

rf. Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego nalezy wykonac wszystkie

zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego.

Ponadto nalezy wykonac w szczegolnosci naste_pujqce zadania:

na rzecz ochrony infrastruktury:

•/ zabczpieczyc ciqglo^c pracy zespofow zarza^dzania kryzysowcgo (sztabow);

S przeprowadzic identyfikacj^ wszystkich pojazdow znajduja^cych si^

juz w rejonie obiektu;

S kontrolowac wszystkie pojazdy wjezdzaj^ce na teren obiektu i ich ladunek;

S wprowadzic pelnq kontrol^ dost^pu do obiektu;

S kontrolowac wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki i paczki;

S przeprowadzac cz^ste kontrole na zewna,trz budynku i na parkingach;



S ograniczyc liczb? podrozy sluzbowych i wizyt osob niezatrudnionych

w obickcie;

na rzecz ochrony ludnosci:

S rozwazyc i zdecydowac o wprowadzeniu ograniczeri komunikacyjnych

w rejonach zagrozonych;

^ wprowadzic zakaz przeprowadzania imprez masowych;

S zapcwnic zaplccze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowicdnio

do mozliwego zagrozenta;

9. Wyzszy stopicn alarmowy moze bye wprowadzony z poniiniccicm nizszych

stopni.

10. Po otrzymaniu / a i ' / ad / r i n ; i o koniecznosci wprowadzcnia stopnia alarmowego

Staly Dyzur Wqjta Gminy Ostrowek zapewni sprawnq wymian^ informacji, ktora pozwoli

na koordynacje realizowanych zadari i przedsi^wzi^c oraz zapewni wzajemnc

wspotdzialanie i wspotprace pomiedzy Wojtem Gminy Ostrowek oraz instytucjami

zaangazowanymi w rcalizacjt^ zadan okrcslonych w katalogu stopni alarmowych.

11. W ramach \ \vmiany informacji dotyczqcych realizacji pr/edsi^wziyt i procedur

systemu zarz^dzania kryzysowego Staly Dy/ur Wojta Gminy Ostrowek

jest zobowi^zany do:

a. odbicrania i odczytywama wiadomosci;

b. niczwlocznego przekazywania wiadomosci: Wojtowi Gminy Ostrowek

oraz Kierownikowi Stalcgo Dyzuru;

c. niczwloczncgo przekazywania wiadomosci wykonawcom zadania;

d. przekazywania informacji do Wojewodzkiego Centrum Zarz^dzania Kryzysowego:

o uruchomieniu oraz odwolaniu przcdsi^wziec i procedur systemu

zarza^dzania kryzysowego, w tym informacji o uruchomieniu, zmianie

lub odwolaniu danego stopnia alarmowego;

o stanie realizacji zadan;

propozycji ewentualnych ograniczen w reali/acji srodka reagowania

kryzysowego;

meldunkow o gotowosci do realizacji zadan (propozycji i sugcstii

w zakresie ograniczen);

innych informacji zwiazanych z realizacja^ przedsi?wzi?c i procedur

systemu zarza^dzania kryzysowego.



IV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Osoba. odpowiedzialna, za utrzymanie w stalej aktualnosci dokumentow Stalego Dyzuru

jest Kierownik Stalego Dyzuru.

2. Wykaz wyznaczonego skladu osobowcgo Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek okresla

zal^cznik nr 4 do Instrukcji.

3. Grafik pelnienia Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek jest opracowywany i

wypelniany przez Kierownika Stalego Dyzuru i stanowi zalacznik nr 5 do Instrukcji.

4. Wykaz kierowcow i kurierow do powiadamiania kadry kierowniczej i pracownikow Urzedu

Gminy w Ostrowku wraz z przydzielonymi na potrzeby Stalego Dyzuru Wojta Gminy

Ostrowek srodkami transportu stanowi zalacznik nr 6 do Instrukcji. Dla celow

powiadamiania pracownikow wykorzystuje si? zabezpieczone srodki transportu

na potrzeby funkcjonowania Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek lub pojazdy

prywatne jesli wynika to z innych ustalen.

5. Zasady dzialania kurierow okresla ,,Instrukcja dla kurierow powiadamiajacych

pracownikow urz^du gminy o potrzebie natychmiastowego stawiennictwa w miejscu pracy

lub w innym wyznaczonym miejscu", stanowia^ca zalacznik nr 7 do Instrukcji.

6. Osoba^ odpowiedzialna^ za organizacj^ zywienia oraz utrzymanie /apasow zywnosci

i artykulow codziennego uzytku na potrzeby Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek

jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku.

7. W przypadku otrzymania:

a. zarzadzenia o uruchomienia systemu wykrywania i alarmowania;

b. zarzadzenia z WCZK dotycz^cego realizacji zadan na rzecz Sit Zbrojnych

oraz zadan HNS;

c. zarzadzenia o uruchomieniu przedsi^wzi^c i procedur systemu zarzajdzania

kryzysowego, w tym zarzadzenia o wprowadzeniu, zmianie i odwolaniu stopni

alarmowych oraz wynikajajcych z nich zadan;

d. polecenia uruchomienia i rozwini^cia Statego Dyzuru;

e. informacji o koniecznosci podwyzszenia gotowosci obronnej panstwa;

f. informacji zakodowanej (nalezy j^rozkodowac za pomoca^ posiadancj tabeli

rozkodowanych sygnalow) lub niezrozumialej,

nalezy niezwlocznie powiadomic Kierownika Stalego Dyzuru i Wojta Gminy

Ostrowek.

Osoby pelniace Stary Dyzur nie mogq opuszczac miejsca pelnienia sluzby bez zgody

Kierownika Stalego Dyzuru lub osoby zastepuj^cej.



V. POSTANOWIENIA KONCOWE:

1. Zmiana peiniqc^ sluzbe nosi identyfikator na napisem ,,Staly Dyzur", ktory okresla

/al;ie/nik nr 9 do Instrukcji.

2.Tryb spozywania posilkow oraz odpoczynku regulujc Kierownik Stalego Dyzuru.

3. Prawo do kontroli stalego Dyzuru ma Wojt Gminy Ostrowek.

4. Dyzurni w okresie dyzuru nocnego moga^ odpoczywac na zmian^ w pomieszczcniu

Stalego Dyzuru;

5. Korzystanie z pomocy medycznej:

> W razie niedyspozycji chorobowej lub lekkiego zranienia dyzurny korzysta z lekow

opatrunkow znajdujqcych si^ w apteczce pomieszczenia stalego dyzuru,

> W ci^zkich przypadkach dyzurny wzywa pogotowie ratunkowe (Tel.999)

i powiadamia Kierownika Statego Dyzuru

6. Dokumcntacja stalego dyzuru przechowywana jest w miejscu wyznaczonym

przez Wqjta Gminy Ostrowek w zamkni^tej szafle w pokoju Nr 2.

7, Osoby wyznaczone do pelnienia Stalego Dyzuru Wojta Gminy Ostrowek powinny

posiadac poswiadczenia bezpieczenstwa z dost?pem do informacji niejawnych

o klauzuli (co najmniej) ,,zastrzezone".



VI. WYKAZ DOKUMENTACJI STAt.EGO DYZURU WOJTA GMINY OSTROWEK.

1. Zarzajdzenie Nr 55/2012 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 18 pazdziernika 2012 r. w sprawie

utworzenia, organizacji i funkcjonowania Statego Dyzuru Wqjta Gminy Ostrowek na

potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej paristwa oraz uruchamiania realizacji zadari

obronnych wynikaj^cych z wyzszych stanow gotowosci obronnej paristwa.

2. Instrukcja funkcjonowania Stalego Dyzuru Wqjta Gminy Ostrowek na czas zagrozenia

bczpieczcristwa paristwa i wojny.

Zalqczniki do Instrukcji:

Zal:|cznik Nr 1 - Harmonogram dziatania Statego Dyzuru w zakresie uruchomienia Stalego

Dyzuru;

Zal^cznik Nr 2 - Dziennik Ewideneji Informacji;

Zal^cznik nr 3 - Dziennik Meldunkow Stalego Dyzuru;

Zalqcznik nr 4 - Wykaz skladu osobowego Statego Dyzuru;

Zalqcznik nr 5 - Grafik pelnicnia Stalego Dyzuru;

Zalae/nik nr 6 - Wykaz kuricrow stalego dyzuru i przydzielonych srodkow transportowych;

Zal^cznik nr 7 - Instrukcja dla kurierow powiadamiajqcych pracownikow urzedu gminy

o potrzebic natychmiastowego stawicnnictwa;

Zalqcznik Nr 8 - Wezwania do stawiennictwa z kopertami;

Zalqcznik nr 9 - Wzor identyfikatorow z napisem STALY DYZUR dla osob pelnia^cych

stuzb? dyzurnaj

Zalqcznik nr 10 - Brudnopis Stalego Dyzuru;

Zal^cznik nr 11 - Ksi^zka danych teleadresowych;

Zal^cznik nr 12 - Arkusz aktualizacyjny dokumentacji Stalego Dyzuru;

Zal^cznik Nr 13 - Ewidcncja szkolenia obsady Stalego Dyzuru.

Zalqcznik nr 14 - Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2006r. w sprawie

systemow wykrywania skazeri i wtasciwosci organow w tych sprawach

wraz z zata^cznikami (tabela: Rodzaje alarmow, Sygnaly alarmowe oraz

Komunikaty ostrzegawcze).

Tarff


