
ZARZ�DZENIE NR P. 0151/26/05 
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 10 czerwca 2005 r. 
 
 

w sprawie organizacji stałego dy�uru na potrzeby podwy�szania gotowo�ci 
obronnej pa�stwa 

 
 
 

 Na podstawie „Zarz�dzenia Wojewody �wi�tokrzyskiego Nr 4/2005 z dnia 12. 
stycznia 2005 roku, w sprawie organizacji stałych dy�urów na potrzeby podwy�szania 
gotowo�ci obronnej pa�stwa oraz utraty mocy obowi�zuj�cych niektórych aktów 
normatywnych wojewody”, zarz�dza si� co nast�puje: 
§ 1. 1. W celu zapewnienia ci�gło�ci przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zada� we wszystkich stanach gotowo�ci obronnej pa�stwa, dla 
potrzeb Burmistrza w Urz�dzie Miejskim w Sandomierzu organizuje si� stały dy�ur. 

2.  Zadania wykonywane w ramach stałego dy�uru obejmuj� w szczególno�ci: 
1)  uruchamianie, w warunkach wyst�pienia zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa, 

procedur zwi�zanych z podwy�szaniem gotowo�ci obronnej pa�stwa; 
2)  przekazywanie decyzji upowa�nionych organów w sprawie uruchomienia 

okre�lonych zada� wynikaj�cych z wprowadzenia wy�szych stanów gotowo�ci 
obronnej pa�stwa oraz przekazywanie wła�ciwym organom informacji o 
przedsi�wzi�ciach zrealizowanych w ramach podwy�szania gotowo�ci obronnej 
pa�stwa. 

§ 2. W systemie stałego dy�uru ustala si� nast�puj�cy obieg informacji: 
1)  nadawc� informacji i sygnałów dla stałego dy�uru UM jest Starostwo Powiatowe w 

Sandomierzu; 
2)  w razie potrzeby stały dy�ur UM b�dzie ogniwem po�rednim dla organów i 

podmiotów gospodarczych funkcjonuj�cych na terenie miasta. 
§ 3. 1. Stały dy�ur organizuje si� przy wykorzystaniu pracowników Urz�du Miejskiego. 

2.  Do pełnienia stałych dy�urów nie mog� by� wyznaczone osoby maj�ce przydziały 
mobilizacyjne lub organizacyjno - mobilizacyjne. 

§ .4. 1. Do zada� osób pełni�cych stały dy�ur nale�y w szczególno�ci: 
1)  przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczenie adresatowi decyzji i informacji 

adresowanych do Urz�du Miejskiego i instytucji na terenie miasta; 
2)  powiadamianie okre�lonych osób o obowi�zku stawienia si� w okre�lonym miejscu i 

czasie; 
3)  ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych decyzji i informacji do adresatów; 
4)  przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych informacji w 

ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek organizacyjnych; 
5)  wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z przyjmowaniem i przekazywaniem sygnałów 

(haseł) za pomoc� tabeli sygnałowej, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie 
ich tre�ci adresatom. 

2.  Obowi�zki osób pełni�cych stały dy�ur w UM w zakresie zada� realizowanych na 
rzecz Sił Zbrojnych okre�laj� odr�bne przepisy wydane przez ministrów : Obrony 
Narodowej I Spraw Wewn�trznych i Administracji. 



3.  Osoby pełni�ce stały dy�ur, sygnały i polecenia w zakresie zada� realizowanych na 
rzecz Sił Zbrojnych otrzymane z WKU Sandomierz lub KPP Sandomierz s� 
zobowi�zane do niezwłocznego przekazania ich adresatom lub osobom przez nich 
upowa�nionym. 

§ 5. W stałej gotowo�ci obronnej pa�stwa stały dy�ur mo�e by� uruchomiony w pełnym lub 
ograniczonym zakresie: 

1)  na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej - w celu zrealizowania zada� 
mobilizacyjnych na rzecz SZ RP, przekazanej przez WKU; 

2)  na podstawie decyzji upowa�nionych organów i jednostek organizacyjnych - w celu 
zrealizowania zada� na rzecz tych organów oraz w celach szkoleniowych lub 
innych uzasadnionych przypadkach (kl�ski �ywiołowe i inne sytuacje kryzysowe). 

§ 6. Decyzja w sprawie stałych dy�urów mo�e by� przekazana: 
1)  bezpo�rednio - ustnie przez organy upowa�nione do uruchomienia stałych dy�urów; 
2)  po�rednio - przez osoby upowa�nione na pi�mie uwierzytelnionym podpisem i 

piecz�ci� urz�dow� organu upowa�nionego do uruchomienia stałych dy�urów; 
3)  pisemnie przez dor�czenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu; 
4)  za pomoc� technicznych �rodków ł�czno�ci. 

§ 7. 1. Stały dy�ur jest pełniony według ustalonego planu. W skład jednej zmiany wchodz�: 
1)  starszy dy�urny; 
2)  dy�urny; 
3)  dy�urny kierowca. 
2.  Czas pełnienia dy�uru przez jedn� zmian� wynosi 12 godzin. Stały dy�ur jest pełniony 

w systemie dwuzmianowym w godzinach: 
1)  I zmiana - godz. 8.00 - 20.00; 
2)  II zmiana - godz. 20.00 - 8.00 dnia nast�pnego. 
3.  Stały dy�ur w godzinach pracy mo�e by� pełniony przez jedn� osob�. 

§ 8. Stały dy�ur nale�y wyposa�y� w niezb�dne dokumenty, a w szczególno�ci: 
1)  zarz�dzenie Burmistrza w sprawie organizacji i pełnienia stałego dy�uru; 
2)  szczegółow� instrukcj� działania stałego dy�uru; 
3)  plan alarmowania (powiadamiania)pracowników w miejscu pracy; 
4)  plan powiadamiania pracowników w miejscu zamieszkania; 
5)  wykaz jednostek organizuj�cych stały dy�ur w organach nadrz�dnych i 

współdziałaj�cych; 
6)  plan pełnienia stałego dy�uru; 
7)  dziennik ewidencji przyj�tych i nadanych informacji i sygnałów; 
8)  ksi��k� meldunków starszego dy�urnego; 
9)  tabele rozmównicze i kodowe (po ich otrzymaniu); 
10) wyci�g z instrukcji przeciwpo�arowej; 
11) wykaz sygnałów powszechnego alarmowania i powiadamiania; 
12) brudnopis; 
13) dokumenty pomocnicze: 
� wykaz dokumentów stałego dy�uru; 
� spis abonentów centrali telefonicznej; 
� schemat ł�czno�ci; 
� spis inwentarza w pomieszczeniu stałego dy�uru; 
� kart� aktualizacji dokumentów stałego dy�uru. 

§ 9. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dy�uru podlegaj� szkoleniu, które prowadzi si� 
dwa razy w roku. W ramach szkolenia nale�y prowadzi� zaj�cia teoretyczne i treningi z 
zakresu uruchamiania i pełnienia stałego dy�uru oraz prowadzenia dokumentacji. 



§ 10. Zobowi�zuj� Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do: 
1)  przygotowania i  niezb�dnego wyposa�enia pomieszczenia dla potrzeb stałego dy�uru; 
2)  wyznaczenia osób do składu stałego dy�uru; 
3)  okre�lenia terminu i zakresu szkole� składu stałego dy�uru; 
4)  sprawowania bezpo�redniego nadzoru nad funkcjonowaniem stałego dy�uru. 

§ 11 Traci moc zarz�dzenie Nr Z - 3/02 Burmistrza miasta Sandomierza z dnia 14.05.2002 
roku w sprawie stałego dy�uru w Urz�dzie Miejskim na czas zagro�enia bezpiecze�stwa 
pa�stwa i wojny. 
§ 12. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 

 
Z up. Burmistrza 

mgr in�. Krzysztof  Krzystanek 
Zast�pca Burmistrza 


