ZARZĄDZENIE NR 8/2017
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2017r.
w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Na podstawie art,18.ust.2.i art.,20 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz.1534
z późn. zm. ), § 11 ust.l pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ( Dz. U. Nr 98 ,
poz.978 z późn. zm. ) , zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 149/2016 z dnia 6 września
2016 roku o organizacji i przygotowania stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zarządza się , co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa :
1.Organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na
terenie powiatu mieleckiego .
2.Strukturę , organizację oraz zasady przygotowania i funkcjonowania Stanowiska
Kierowania Starosty Powiatu Mieleckiego w czasie zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny.
3. Przygotownie infrastruktury na potrzeby stanowiska kierowania umożliwiającej
funkcjonowanie Starosty w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
4. Zadania dla dyrektorów , kierowników służb , inspekcji i straży.
5. Zadania dla komórek organizacyjnych starostwa.
6.Organizację przemieszczenia obsady stanowiska kierowania do zapasowego miejsca
pracy , lub zapasowego stanowiska kierowania.
§ 2.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
1.Centrum koordynacji działań - rozumie się przez to elementy stanowiska kierowania
mający odpowiednio zorganizowane zespoły , określone relacje podporządkowania ,
uprawnienia zakresy odpowiedzialności, ogólne zasady funkcjonowania , a także
określone procedury działania :
2.Staroście - rozumie się przez to Starostę Powiatu Mieleckiego.
3. Głównym Stanowisku Kierowania (GSK) - rozumie się przez to odpowiednio
przygotowane i wyposażone miejsce pracy Starosty w stałej siedzibie lub Zapasowym
Miejscu Pracy (ZMP) z którego kieruje podległymi mu strukturami , organizuje
współdziałanie , koordynuje i synchronizuje ich działania.
4. Jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe
lub nadzorowane przez Starostę.
5. Komórce organizacyjnej Urzędu - rozumie się przez to , wydziały ,biura , samodzielne
stanowiska pracy.
6. Planie operacyjnym - rozumie się przez to dokumenty planistyczne wykonane w ramach
planu operacyjnego.
7. Urzędzie - rozumie się Starostwo Powiatowe.
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§ 3.1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym
tworzy się system kierowania bezpieczeństwem narodowym w Powiecie Mieleckim.
2.System kierowania tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji
i działania dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w powiecie :
- monitorowania źródeł, rodzaju kierunków i skali zagrożeń;
- zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
- zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego , a także ich usuwania;
- kierowanie obroną powiatu.
3. W skład systemu kierowania wchodzą:
- główne stanowisko kierowania Starosty Powiatu;
- stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Policji;
- stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
- punkt kierowania Dyrektora Szpitala Powiatowego;
- punkt kierowania Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
- punkt kierowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- punkt kierowania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg;
- punkt kierowania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
- punkt kierowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- punkt kierowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- punkt kierowania Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- punkt kierowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. Umiejscowienie Starosty w strukturze kierowania systemem obronnym państwa w czasie
wojny na terenie powiatu mieleckiego przestawia załącznik nr 1 do zarządzenia.
5.Strukturę kierowania systemem obronnym państwa w czasie wojny na terenie kraju
przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenie.
6.Strukturę systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie
podkarpackim przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4.1.Organy zobowiązane do organizacji stanowisk kierowania organizują je w stałych
siedzibach organów , oraz zapasowych miejscach pracy .
2.Stosownie do potrzeb , stanowiska kierowania mogą być przygotowane w
innych niż siedziba organu.
§ 5. Dyrektorzy , kierownicy służb , inspekcji i straży , oraz jednostek
organizacyjnych , stanowiska i punkty kierowania organizują zgodnie z wytycznymi
Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§ 6. Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:
l.Opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i zapewnieniem warunków
do funkcjonowania organu na stanowisku kierowania.
2. Utrzymanie stanu technicznego , oraz modernizację infrastruktury przez jej
użytkowników w czasie pokoju.
3. Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia
zadań i ich realizacji .
4. Wyposażenie stanowiska kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość
niezakłóconej pracy organu.
5. Wyposażenie stanowiska kierowania w źródła energii elektrycznej , których działanie
jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej.
6. Wyposażenie stanowiska kierowania w urządzenia techniczne i sanitarne , oraz sprzęt
biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku.
7. Zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza , oraz
o skażeniach i zakażeniach.
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8. Zorganizowanie , żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku ,
zabezpieczenia medycznego , transportu .
9. Przemieszczania na Zapasowe Miejsce Pracy , lub do Zapasowego Stanowiska
Kierowania.
10. Dokumentację niejawna przechowywać w kancelarii dokumentów niejawnych Urzędu.
§ 7.Szczegółowy zakres funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania określa
„Instrukcja Funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu
Mieleckiego”.
§ 8.Realizację zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania prowadzi się z
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1228 j.t.).
§ 9.Główne miejsce pracy dla Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Mieleckiego
znajduje się w budynku Starostwa przy ulicy Wyspiańskiego 6 , na bazie Biura
Zarządzania Kryzysowego pok.302.
§10.Zapasowe miejsce pracy dla Głównego Stanowiska Kierowania wyznacza się w budynku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sienkiewicza 54.
§11 .Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Koordynatorowi Biura Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie.
§12.Traci moc zarządzenie nr 39/2012 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 3 października
2012 roku.
§13.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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STRUKTURA SYSTEMU KIERO W ANIA BEZPIECZEŃSTW EM POW IATU MIELECKIEGO

GSK MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
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STANOWISKO KIEROWANIA
KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ

PUNKT KIEROWANIA:
DYREKTORA SZPITALA POWIATOWEGO,
DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO,
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE,
DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG,
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY,
DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO,
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII,
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

GŁÓWNE STANOWISKA KIEROWANIA
URZĘDÓW MIAST I GMIN POWIATU MIELECKIEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. „.72017
Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia<$?"
stycznia 2017 roku

STRUKTURA KIEROWANIA SYSTEMEM OBRONNYM PAŃSTWA
W CZASIE WOJNY
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ..9.../2017
Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia ioTstycznia 2017 roku

STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
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