
ZARZĄDZENIE  Nr 37/16 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie Stanowisk Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem na-

rodowym w Gminie Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2015, poz. 827 ze zm.), § 11 ust. 2 pkt 2 ust. 3-5, § 16 oraz § 18 ust. 2 i 3 roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeń-

stwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978), oraz zarządzenia Nr 32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 

kwietnia 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeń-

stwem narodowym w województwie świętokrzyskim zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie tworzy 

się gminny system kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej „systemem kierowania”. 

2. System kierowania tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla 

utrzymania bezpieczeństwa narodowego w gminie, w tym: 

1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; 

2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; 

3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich usuwania; 

4) kierowania realizacją zadań obronnych na obszarze gminy. 

3. W skład systemu kierowania wchodzą: 

1) Stanowisko Kierowania Wójta (SK); 

2) Stały Dyżur w urzędzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych wytypowanych przez Wójta do wykony-

wania zadań obronnych. 

§ 2.1. Główne Stanowisko Kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz 

wojny ustalono w dotychczasowym miejscu pracy tj. w stałej siedzibie urzędu, Gnojno 145. 

2. Zapasowe Miejsce Pracy ustalono na bazie Szkoły Podstawowej w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno. 

§ 3.1. W ramach przygotowania i organizacji Stanowisk Kierowania do zadań Sekretarza Gminy należy koor-

dynacja przedsięwzięć związanych z organizacją funkcjonowania i wyposażenia głównego SK i Zapasowego Miej-

sca Pracy w niezbędny sprzęt i urządzenia, w tym środki łączności i środki transportowe, pomieszczenia do pracy 

i odpoczynku wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz przeszkolenie pracowników wyznaczonych do pracy na SK. 

2. Do zadań kierowników referatów urzędu gminy należy wyznaczenie niezbędnej liczby pracowników do po-

szczególnych komórek organizacyjnych SK w celu realizacji zadań zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjono-

wania Gminy Gnojno. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy w Gnojnie. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. W czasie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym w gminie przestrzegać należy ustaleń wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie in-

formacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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