
,ZARZĄDZENIENR 200/20
WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie organizacji i funkcjonowaniaStałego DyżuruWójta Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398)w związku z @8 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2218)
oraz Zarządzenia nr 585 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie
organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Województwa
Dolnośląskiego, zarządzam co następuje:

@ 1.
W celu zapewnienia ciągłości przyjmowania decyzji od organów uprawnionych do
uruchomienia realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości
obronnej państwa oraz przekazywania właściwym organom informacji o stanie sił
uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, tworzy się w stanie stałej
gotowości obronnej państwa Stały Dyżur Wójta Gminy Bolesławiec.

5 2.
Zadania realizowane W ramach stałego dyżuru obejmują w szczególności:

1) przekazywanie decyzji uruchamiania realizacji zadań ujętych w Tabeli RealizacjiZadań
Operacyjnych (TRZO);

2) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym zadań HNS;

3) powiadamianie kadry kierowniczej o uruchomieniu sytemu stałych dyżurów;
4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji

dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa;
5) ewidencjonowanie i przekazywanie informacji, ustalonych meldunków i sprawozdań

(doraźnych i dobowych) zgodnie z przyjętym obiegiem informacji.

5 3.
Wójt Gminy Bolesławiec może zarządzić organizację stałych dyżurów w innych jednostkach
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych, jeżeli będzie to
konieczne dla zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w 52.

@ 4.
1. Stały dyżur, o którym mowa w @ 1 stanowi integralny element Systemu Stałych Dyżurów

na obszarze Województwa Dolnośląskiego.
2. Uruchomienie stałego dyżuru następuje na zasadach określonych w instrukcji stałego dyżuru

Wójta Gminy.
3. Stały dyżur uruchamia się:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa;
2) w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w celu realizacji

procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
3) w celu realizacji zadań szkoleniowych.



5 5.
1. Do składu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Bolesławiec wyznacza się pracowników

Urzędu Gminy Bolesławiec.
2. Do składu stałego dyżuru nie włącza się osób posiadających przydziały mobilizacyjne,

organizacyjno—mobilizacyj ne lub pracownicze przydziały mobilizacyjne.
3. Stały dyżur pełniony jest całodobowow systemie dwuzmianowym w sekretariacie

Urzędu Gminy Bolesławiec.
4. Obsadę jednej zmiany stałego dyżuru stanowią:

1) kierownik zmiany;
2) dyżurny zmiany.

5. Stały dyżur pełnią przeszkoleni pracownicy, legitymujący się poświadczeniem
bezpieczeństwa lub upoważnieniem uprawniającym do dostępu do informacji
niejawnych.

6. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru podlegają corocznemu szkoleniu
obronnemu.

@ 6.
Miejsce pełnienia stałego dyżuru powinno być wyposażone w środki łączności przewodowej,
radiowej, teleinformatycznej, niezbędny sprzęt biurowy i kwaterunkowy.

@ 7.
Odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji, za organizację i funkcjonowanie stałego
dyżuru oraz sprawdzanie jego gotowości do działania wyznaczam inspektora ds. zarządzania
kryzysowego.

@8.
Traci moc Zarządzenie Nr 325 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 18.09.2006 roku w sprawie
organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Bolesławiec.

59.
Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.
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