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ZARZ�DZENIE Nr .PO151/80/06 

Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 23. 08. 2006 roku 

 

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym  

w Mie�cie Sandomierzu. 

Na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978), 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania  
i wykorzystania systemów ł�czno�ci na potrzeby obronne pa�stwa (Dz.. U. Nr 180, poz. 1855) 
oraz zarz�dzenia nr 16/2006 Wojewody �wi�tokrzyskiego z dnia 14 lutego 2006 r.  
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym w województwie 
�wi�tokrzyskim zmienionego zarz�dzeniem nr 20/2006 Wojewody �wi�tokrzyskiego z dnia  
15 marca 2006 r., w celu zapewnienia płynnej i terminowej realizacji zada� zwi�zanych  
z przygotowaniem systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym w Mie�cie Sandomierzu, 
 

zarz�dza si�, co nast�puje: 

 

§ 1 

1. Zarz�dzenie okre�la: 
 

1) organizacj� i tryb przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym  
w Mie�cie Sandomierzu, zwanym dalej „systemem kierowania”; 

 

2) warunki funkcjonowania organów władzy publicznej Miasta Sandomierza, zwanego dalej 
„Miastem” na stanowiskach kierowania. 

 

§ 2 

Organizuje si� system kierowania, w skład  którego wchodz�: Burmistrz, Zast�pca 
Burmistrza, naczelnicy wydziałów UM oraz kierownicy instytucji miejskich. 

 

§ 3 

1. System kierowania organizuje si� w celu zapewnienia ci�gło�ci podejmowania decyzji  
i działa�  dla zapewnienia bezpiecze�stwa narodowego, w tym: 

 

1) monitorowania �ródeł, rodzajów, kierunków i skali zagro�e�; 
 

2) zapobiegania powstawaniu zagro�e� bezpiecze�stwa narodowego na obszarze Miasta; 
 

3) zapobiegania skutkom zagro�e� bezpiecze�stwa narodowego, a tak�e ich usuwania; 
 

4) kierowania obron� Miasta; 
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2. Zadania kierowania bezpiecze�stwem narodowym realizuje si� w granicach posiadanych 
kompetencji, z wykorzystaniem wszystkich elementów UM, instytucji miejskich oraz 
niezb�dnej infrastruktury. 

 

3. Zadania zwi�zane z bezpiecze�stwem narodowym wykonuje si� w zale�no�ci od skali 
zagro�enia, z wykorzystaniem stałej siedziby lub rozwini�tego stanowiska kierowania. 

 

§ 4 

Przygotowanie systemu kierowania obejmuje przedsi�wzi�cia planistyczne, 
organizacyjne i wykonawcze realizowane w trybie i na zasadach wynikaj�cych z § 4, 5 i 7 oraz  
§ 10 ust. 1 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978). 

 

§ 5 

1. Stanowisko kierowania obejmuje główne stanowisko kierowania rozmieszczone  
w stałej siedzibie Urz�du i w zapasowym miejscu pracy. 

 

2. Główne stanowiska kierowania przygotowuje si� dla Organów. 
 

§ 6 

Na potrzeby stanowiska kierowania wykorzystuje si� obiekty budowlane ogólnego 
przeznaczenia, odpowiednio dostosowane i przygotowane, zgodnie z okre�lonymi wymogami  
w tym zakresie. 

 

§ 7 

Rozmieszczenie głównego stanowiska kierowania usytuowanego w zapasowym miejscu 
pracy nale�y uzgodni� z Wojewod� �wi�tokrzyskim. 

 

§ 8 

Przemieszczenie  na zapasowe miejsca pracy realizuje si� na podstawie decyzji 
Burmistrza, zgodnie z opracowanym planem operacyjnym, po uprzednim powiadomieniu 
Wojewody �wi�tokrzyskiego. 

 

§ 9 

Finansowanie zada� realizowanych w ramach przygotowania stanowiska kierowania 
odbywa si� w trybie i na zasadach okre�lonych w § 17 ust. 1 rozporz�dzenia Rady Ministrów  
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym. 

 

§ 10 

1. W celu zapewnienia płynnej realizacji zada� zwi�zanych z przygotowaniem systemu 
kierowania w Mie�cie: 

 

1)Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urz�du Miejskiego 
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a) sprawował b�dzie koordynacj� zada� zwi�zanych z przygotowaniem stanowiska 
kierowania Urz�du Miejskiego w Sandomierzu, wykonywanych przez naczelników 
wydziałów, 

 

b) zapewni realizacj� przedsi�wzi�� wykonywanych w ramach przygotowania 
stanowisk kierowania, w trybie i na zasadach okre�lonych w § 15 pkt 1 i § 16  
pkt 2 – 8 i 10 rozporz�dzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu 
kierowania bezpiecze�stwem narodowym, 

 

c) zapewni przygotowanie i wykorzystanie systemów ł�czno�ci na potrzeby obronne 
Miasta w trybie i na zasadach okre�lonych w § 5, 7 – 10 oraz § 11 ust. 1  
z zastrze�eniem pkt 1 – 5 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r.  
w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów ł�czno�ci na potrzeby obronne 
pa�stwa (Dz.U. Nr 180, poz. 1855), 

 

d) powoła zespół specjalistów w celu ustalenia mo�liwo�ci wykorzystania stałej 
siedziby Urz�du Miejskiego w Sandomierzu na zapasowe miejsce pracy. 

 
 
 
 
 

2) Inspektor Zarz�dzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urz�du Miejskiego  
w Sandomierzu zapewni: 

 

a) koordynacj� przedsi�wzi��, w zakresie przygotowania systemu kierowania, 
realizowanych przez UM, 

 

b) opracowanie, we współdziałaniu z naczelnikami wydziałów, niezb�dnej 
dokumentacji planistyczno – wykonawczej zapewniaj�cej funkcjonowanie Urz�du 
Miejskiego w Sandomierzu na stanowisku kierowania, 

 

c) opracowanie wykazu obowi�zuj�cych dokumentów i ujednolicenie dokumentacji 
zapewniaj�cej funkcjonowanie Urz�du na stanowisku kierowania, 

 

d) opracowanie potrzeb oraz rozwi�za� w zakresie ł�czno�ci stanowiska kierowania z 
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, 

 

e) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagro�eniu z powietrza oraz 
ska�eniach i zaka�eniach, 

 

f) przygotowanie stanu osobowego Urz�du Miejskiego w Sandomierzu, w tym obsad 
personalnych stanowiska kierowania /grup i zespołów funkcjonalnych/, do realizacji 
zada� na stanowisku kierowania, poprzez zapewnienie ich udziału  
w szkoleniu organizowanym na zasadach wynikaj�cych z rozporz�dzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, 
poz. 150 z pó�n. zm.) i wytycznych Wojewody �wi�tokrzyskiego w tej sprawie, 

 

g) okre�lenie i zapotrzebowanie odpowiedniej ilo�ci �wiadcze� rzeczowych i osobistych 
na rzecz obrony, w celu przygotowania infrastruktury i zapewnienia funkcjonowania 
Burmistrza Miasta Sandomierza na stanowisku kierowania; 
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3) Naczelnicy wydziałów w Urz�du Miejskiego w Sandomierzu: 
 

a) opracuj� i uzgodni� z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego  etaty kierowanych 
przez siebie wydziałów na okres zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa i wojny, 
przewiduj�c w nich propozycje wydzielenia pracowników do grup i zespołów 
funkcjonalnych stanowiska kierowania, 

 

b) przygotuj� zapotrzebowania na przydział indywidualnych �rodków ochrony przed 
ska�eniami, w tym dozymetrów osobistych, opatrunków osobistych, itp., 

 

c) przygotuj� propozycje wykazu sprz�tu, wyposa�enia i materiałów przewidywanych 
do ewakuacji, na wypadek zmiany stanowisk kierowania, 

 

d) zapewni� uczestnictwo wydzielonych osób /zespołów/ w opracowaniu dokumentacji 
zwi�zanej z przygotowaniem systemu kierowania, w tym stanowiska kierowania, 
zgodnie z posiadanymi kompetencjami i ustaleniami Naczelnika Wydziału 
Organizacyjnego,  

 

e) zapewni� przygotowanie stanów osobowych kierowanych przez siebie wydziałów,  
w tym wydzielanych w skład obsad personalnych grup i zespołów funkcjonalnych 
stanowiska kierowania, poprzez ich udział w szkoleniu organizowanym w Urz�dzie 
Miejskim w Sandomierzu, zgodnie z opracowanym programem szkolenia; 

 
 

g) w terminie do 30 listopada 2006 r., w ramach sprawozda� z działalno�ci obronnej 
zło�� odpowiednie informacje o realizacji zada� wynikaj�cych z opracowanych 
harmonogramów w zakresie przygotowania systemu kierowania w kierowanych 
przez siebie jednostkach; 

 

4) Burmistrz Miasta Sandomierza zapewni: 
 

a) realizacj� przedsi�wzi�� zwi�zanych z przygotowaniem stanowiska kierowania  
w trybie i na zasadach okre�lonych w § 15 i 16 rozporz�dzenia Rady Ministrów  
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpiecze�stwem narodowym, 

 

b) realizacj� przedsi�wzi�� zwi�zanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów 
ł�czno�ci na potrzeby obronne w trybie i na zasadach okre�lonych w § 5, 7 – 10 oraz 
§ 11 ust. 1 z zastrze�eniem pkt 1 – 5 rozporz�dzenia Rady Ministrów w sprawie 
przygotowania i wykorzystania systemów ł�czno�ci na potrzeby obronne pa�stwa, 

 

c) przygotowanie stanu osobowego Urz�du Miejskiego w Sandomierzu, w tym obsad 
personalnych stanowiska kierowania /grup i zespołów funkcjonalnych/, do realizacji 
zada� na stanowisku kierowania, poprzez zapewnienie ich udziału  
w szkoleniu organizowanym na zasadach wynikaj�cych z rozporz�dzenia Rady 
Ministrów w sprawie szkolenia obronnego i wytycznych Wojewody 
�wi�tokrzyskiego w tej sprawie, 

 

d) odpowiednie �rodki finansowe na realizacj� zada�, 
 

e) przedstawi opracowan� dokumentacj� stanowiska kierowania do uzgodnienia  
Dyrektorowi Wydziału Zarz�dzania Kryzysowego �wi�tokrzyskiego Urz�du 
Wojewódzkiego w Kielcach w terminie wynikaj�cym z „Harmonogramu realizacji 
przedsi�wzi�� w zakresie kierowania bezpiecze�stwem narodowym”, 

 

f) w terminie do 30 wrze�nia 2006 r. ustali i uzgodni z Wojewod� �wi�tokrzyskim, 
poprzez Dyrektora Wydziału Zarz�dzania Kryzysowego �wi�tokrzyskiego Urz�du 
Wojewódzkiego w Kielcach, lokalizacj� zapasowego miejsca pracy Urz�du 
Miejskiego  w Sandomierzu, 
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g) w terminie do 30 listopada 2006 r., w ramach sprawozdania z działalno�ci obronnej 
zło�y odpowiednie informacje o realizacji zada� wynikaj�cych z opracowanego 
„Harmonogramu realizacji przedsi�wzi�� w zakresie kierowania bezpiecze�stwem 
narodowym”. 

 
§ 11 

W czasie realizacji przedsi�wzi�� zwi�zanych z przygotowaniem systemu kierowania  
w Mie�cie przestrzega� nale�y ustale� wynikaj�cych z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.  
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

§ 12 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

SANDOMIERZA 

mgr in�. Jerzy BOROWSKI 


