
Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2018 
Burmistrza Gogolina 

z dnia 14 marca 2018 r. 
 

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie 

Gogolin 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 poz. 1875 i poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 poz. 130), w związku z art. 2 ustawy 

z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1430, poz. 60 i poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 138), § 11 ust. 1 pkt. 6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978 oraz Dz.U z 2016 poz.917), 

Zarządzenia Nr 147/17 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie 

przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W ramach funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 
w  województwie opolskim, organizuje się Główne Stanowisko Kierowania Burmistrza 
Gogolina, zwane dalej „Stanowiskiem Kierowania”. 

 
§ 2. Stanowisko Kierowania tworzy się w celu zapewnienia ciągłości podejmowanych decyzji 

i bezpośredniego kierowania działaniami w zakresie realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania Gminy Gogolin, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

i w czasie wojny. 

 

§ 3. 1. Stanowisko Kierowania jest uruchamiane w razie wewnętrznego lub zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny, w stałej siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w oparciu o infrastrukturę i zaplecze 

socjalno-bytowe wydzielonych pomieszczeń. 

2. Stanowisko Kierowania może być również uruchomione w zapasowym miejscu pracy, 

planowanym w budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie, znajdującym się 

w Zakrzowie przy ul. Mickiewicza 3, 47- 330 Zdzieszowice. 

3. Przemieszczenie Stanowiska Kierowania na zapasowe miejsce pracy realizuje  się na 

podstawie decyzji Burmistrza, zgodnie z opracowanym planem operacyjnym. 

 

§ 4. W celu sprawnego przygotowania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania polecam: 

 
1) Sekretarz Gminy: 

a) Kierować całokształtem przedsięwzięć związanych z rozwijaniem i funkcjonowaniem 

Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie Urzędu i w zapasowym miejscu pracy, 

b) koordynować realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem 

i przemieszczeniem Stanowiska Kierowania na zapasowe miejsce pracy, 

c) zapewnić obsadę personalną Stanowiska Kierowania zgodnie z opracowanym 

regulaminem; 

 

 



2) Naczelnik wydziału Gminne Centrum Reagowania: 

a) Opracować regulamin Stanowiska Kierowania funkcjonującego w stałej siedzibie Urzędu 

oraz w zapasowym miejscu pracy, 

b) opracować kartę opisu Stanowiska Kierowania i na bieżąco ją aktualizować, 

c) uzgodnić z Wojewodą Opolskim lokalizację zapasowego miejsca pracy poprzez 

umieszczenie danych tego stanowiska w karcie opisu Stanowiska Kierowania 

w zapasowym miejscu pracy,  

d) przekazać w terminie do 21 maja 2018 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania  Kryzysowego w Opolu jeden egzemplarz karty opisu Stanowiska 

Kierowania w stałej siedzibie Urzędu oraz zapasowym miejscu pracy, 

e) współpracując z Sekretarzem Gminy oraz naczelnikiem Wydziału Spraw 

Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej opracować plan przegrupowania do 

zapasowego miejsca pracy, 

f) opracować plan ochrony Stanowiska Kierowania, 

g) zapewnić bieżącą aktualizację dokumentacji Stanowiska Kierowania, 

h) prowadzić szkolenia pracowników wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania; 

 
3) Naczelnik wydziału Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej: 

a) w porozumieniu z Sekretarzem Gminy oraz naczelnikiem Wydziału Gminne Centrum 

Reagowania wydzielić na potrzeby stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu 

i zapasowym miejscu pracy niezbędną ilość pomieszczeń, 

b) wyposażyć Stanowisko Kierowania w stałej siedzibie Urzędu oraz  w zapasowym miejscu 

pracy w urządzenia techniczne  oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy 

i odpoczynku, 

c) zorganizować i przeprowadzić na polecenie Burmistrza  w porozumieniu z kierownikami 

komórek organizacyjnych Urzędu, przemieszczenie Stanowiska Kierowania do 

zapasowego miejsca pracy, 

d) zaplanować wyposażenie Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie Urzędu i zapasowym 

miejscu pracy w zapasowe źródła energii elektrycznej umożliwiające pracę w sytuacji 

braku energii elektrycznej,  

e) zorganizować na potrzeby Stanowiska Kierowania po jego rozwinięciu wyżywienie oraz 

zabezpieczenie medyczno-sanitarne, 

f) w razie konieczności zawierać umowy i porozumienia z innymi podmiotami niezbędnymi 

do zabezpieczenia funkcjonowania przygotowanych stanowisk kierowania; 

 

4) Informatyk: 

a) zorganizować systemy teleinformatyczne do obsługi Stanowiska Kierowania w stałej 

siedzibie Urzędu i zapasowym miejscu pracy, 

b) wyposażyć stanowisko kierowania w niezbędny sprzęt łączności zapewniający 

możliwość utrzymania niezbędnej łączności, 

c) przygotować środki do odtworzenia systemu teleinformatycznego w przypadku  ataku 

cybernetycznego; 

 

5) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: 

a) ustalić zasady i tryb obiegu informacji niejawnych dotyczących stanowiska kierowania; 

b) nadzorować prawidłowość postępowania z dokumentacja niejawną na Stanowisku 

Kierowania oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

 



6) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego: 

a) Wydzielić na potrzeby Stanowiska Kierowania niezbędną ilości pracowników określoną 

w jego regulaminie, 

b) koordynować przemieszczanie pracowników wydziału do zapasowego miejsca pracy 

Stanowiska Kierowania.  

 
§ 5. Finansowanie przygotowania i funkcjonowania stanowiska kierowania realizować 

z budżetu Gminy. 

 
§ 6. Stanowisko Kierowania, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu, 

należy zorganizować do dnia 21 kwietnia 2018 r. i utrzymywać w stałej gotowości do 

rozwinięcia. 

 

§ 7. Uzgodnić z Wojewodą Opolskim lokalizację zapasowego miejsca pracy Stanowiska 

Kierowania poprzez umieszczenie danych tego stanowiska w karcie jego opisu, którą należy 

przekazać w terminie do 21 kwietnia 2018 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania  Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 9. Traci moc Zarządzenie nr Or.I.0151-15/2009   Burmistrza Gogolina z dnia 10 marca 

2009 r. w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 

w Gminie Gogolin. 

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


