
ZARZĄDZENIE Nr SG .0050.175.2012  
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 28.06.2012 r

w sprawie: organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa

Na podstawie zarządzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012r 
w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby 
podwyższania gotowości obronnej państwa, z a r z ą d z a m ,  co następuje:

§1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej 
państwa, tworzy się Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w stanie stałej gotowości 
obronnej państwa, system „Stałych dyżurów”.

§2

1. Stały Dyżur organizuje się w stałej gotowości obronnej państwa w celu zapewnienia 
ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań 
ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa.

2. W celu usprawnienia procesu przekazywania decyzji i informacji dotyczących obiegu 
informacji w systemie stałych dyżurów ustala się iż stały dyżur Urzędu Miejskiego 
Zdzieszowice przekazuje informacje i meldunki do stałego dyżuru Starosty 
Krapkowicki ego.

3. W Urzędzie Miejskim „Stały dyżur” organizuje się w oparciu o wytypowanych 
pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych ujętych w wykazie stanowiącym 
załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia, posiadających uprawnienia do wykonywana 
prac o charakterze niejawnym.

4. „Stały dyżur” pełniony jest całodobowo.
5. „Stały dyżur” organizuje się z wykorzystaniem pracowników referatów zabezpieczających

w stanie stałej gotowości obronnej obieg informacji i decyzji oraz innych wyznaczonych 
osób upoważnionych do wykonywania prac obronnych w tym o charakterze
niejawnym.

6. W ramach funkcjonowania „Stałego dyżuru” należy zapewnić bezpieczeństwo 
wykonywania zadań obronnych, w tym ochrony gromadzenia i przesyłania informacji 
oraz wykonywania dokumentów.

7. Do pełnienia „Stałych dyżurów” wyznaczam pomieszczenie na pierwszym piętrze 
w pokoju nr 109, który wyposażony jest w niezbędne środki techniczne.

8. Za prawidłową organizację, przygotowanie i funkcjonowanie "Stałego dyżuru” 
odpowiedzialny jest Sekretarz Urzędu.

9. Za opracowanie dokumentacji „Stałego dyżuru czynię odpowiedzialnym specjalistę 
ds. Obronnych i Obrony Cywilnej.
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§3

Zadania wykonywane w systemie Stałego dyżuru obejmują :
1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia .zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji Burmistrza w sprawie uruchomienia określonych 

zadań, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji

0 zagrożeniach i stanie sil i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej 
państwa;

4) przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o: realizacji zadań.
§4

Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia stałego dyżuru może się odbywać:
1) bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia stałych dyżurów.
2) pośrednio -  przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem

1 pieczęcią urzędową Wojewody Opolskiego.
3) pisemnie -  przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu ; za pomocą 

technicznych środków łączności.
§5

Stały dyżur uruchamia się:
1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa -  w celach szkoleniowych, kontrolnych lub 

sprawdzających:
a) na polecenie organu tworzącego stały dyżur-Burmistrza,
b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzania kontroli w zakresie 

określonym w upoważnieniu,
c) na polecenie Wojewody Opolskiego

2) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa -  na polecenie Wojewody 
Opolskiego, w celu przekazywania decyzji, o których mowa w § 2. ust. 2.

§6

Szkolenie „Stałego dyżuru” organizuje się w oparciu o przepisy dotyczące szkolenia 
obronnego

§7
Nadzór nad całością organizacji, przygotowania i funkcjonowania systemu „Stałego dyżuru”

na terenie administrowanym sprawuję osobiście.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr Or.S.0152/30/08/ Burmistrza Zdzieszowic z dnia 01.08.2008r 
w sprawie Stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


