ZARZADZENIE NR 56/15
STAROSTY SLAWIENSKIEGO
z dnia 28 wrzesnia2015 r.
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewn^trznego lub zewn^trznego zagrozenia
bezpieczenstwa narodowego oraz wojny
Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza_dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
595 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2 i § 15 rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczehstwem narodowyrn (Dz. U. Nr 98, poz. 978) - zarza_dza
si?, co nastejmje:
§1.W celu zapewnienia ciqglosci i sprawnej realizacji zadan zwiajzanych zutrzymaniem bezpieczenstwa
narodowego w czasie pokoju, w razie wewnejrznego i zewnejrznego zagrozenia, w tym w razie wystapienia
dzialari terrorystycznych lub innych szczegolnych zdarzen, a takze w czasie wojny, przygotowuje sie_ glowne
stanowisko kierowania w staiej siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie, ul. Sempolowskiej 2 A i w
zapasowym miejscu pracy - Zespol Szkol im. J.H. Da_browskiego, Slawno ul. Cieszkowskiego
4, uzgodnionym z Wojewoda^ Zachodniopomorskim pismern BZK-J-Og-5255-13/2010.
§ 2. Nadzor nad przygotowaniem obiektow przeznaczonych na glowne stanowisko kierowania, jego
funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracownikow zapewniajq.cych utrzymanie tych obiektow powierza siq
Wicestaroscie.
§ 3. 1. Tworzy si? nastepujacq. struktur? organizacyjna_ glownego stanowiska kierowania:
1) szef stanowiska kierowania - Wicestarosta,
2) zespol kierowania i planowania - kierownik zespotu - Sekretarz Powiatu,
3) zespol zabezpieczenia— kierownik zespohi - Naczelnik Wydziahi Organizacyj no-Prawn ego.
2. W

ramach
stanowiska
kierowania
funkcjonuje
stary
dyzur zorganizowany
zgodnie
z Zarza_dzeniem Nr 74/13 Starosty Slawienskiego z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie organizacji
stalego dyzuru starosty na czas zewnejrznego zagrozenia bezpieczenstwa paristwa i wojny.

§ 4. Stanowisko kierowania, po uruchomieniu pracy, funkcjonuje przez cala_ dobe. w systemie zmianowym.
§ 5. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Slawnie niewyznaczeni do realizacji zadan i obowi^zkow sluzbowych
w Zapasowym Miejscu Pracy realizuja^ zadania w staiej siedzibie Starostwa Powiatowego w Stawnie.
§ 6. Finansowanie zadari realizowanych w ramach przygotowania glownego stanowiska kierowania odbywac siq
b^dzie ze srodkow finansowych pochodza^cych z budzetu Powiatu.
§ 7. Traci moc zarza_dzenie Nr 16/08 Starosty Slawienskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania
stanowiska kierowania w razie wewne_trznego lub zewnejrznego zagrozenia bezpieczenstwa narodowego
oraz wojny.
§ 8. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania.
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w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewne^rznego lub zewn^trznego zagrozenia
bezpieczenstwa narodowego oraz wojny

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
595 zpozn. zm.), § 11 ust.l pkt 6 i ust. 2 pkt 2 i § 15 rozporza_dzenia Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) - zarzajiza
siq. co nastepuje:
§ 1. W celu zapewnienia cia_glosci i sprawnej realizacji zadan zwia_zanych z utrzymaniem bezpieczenstwa
narodowego w czasie pokoju, w razie wewne_trznego i zewne_trznego zagrozenia, w tym w razie wysta_pienia
dzialan ten-orystycznych lub innych szczegolnych zdarzen, a takze w czasie wojny, przygotowuje siq gtowne
stanowisko kierowania w stalej siedzibie Starostwa Powiatowego w Slawnie , ul. Sempolowskiej 2 A i w
zapasowym miejscu pracy - Zespol Szkol im. J.H. Dabrowskiego, Slawno ul. Cieszkowskiego
4uzgodnionym zWojewod^. Zachodniopomorskim pismem BZK-I-Og-5255-13/2010.
§2. Nadzor nad przygotowaniem obiektow przeznaczonych na giowne stanowisko kierowania, jego
funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracownikow zapewniajacych utrzymanie tych obiektow powierza si^
Wicestaroscie.
§ 3. 1. Tworzy siq nastej)uja_ca_ struktur^ organizacyjn^ glownego stanowiska kierowania:
1) szef stanowiska kierowania - Wicestarosta,
2) zespol kierowania i planowania - kierownik zespohi - Sekretarz Powiatu,
3) zespol zabezpieczenia — kierownik zespotu - Naczelnik Wydziahi Organizacyjno-Prawnego.
2. W

ramach
stanowiska
kierowania
funkcjonuje
staly
dyzur
zorganizowany
zgodnie
z Zarza^dzeniem Nr 74/13 Starosty Slawienskiego z dnia IVgrudnia 2013 r. w sprawie organizacji
stalego dyzuru starosty na czas zewnejrznego zagrozenia bezpieczenstwa paiistwa i wojny.

§ 4. Stanowisko kierowania, po umchomieniu pracy, funkcjonuje przez cala^dob^ w systemie zmianowym.
§ 5. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Slawnie niewyznaczeni do realizacji zadan i obowi^zkow shizbowych
w Zapasowym Miejscu Pracy realizuja^zadania w stalej siedzibie Starostwa Powiatowego w S+awnie.
§ 6. Finansowanie zadah realizowanych w ramach przygotowania glownego stanowiska kierowania odbywac si?
bqdzie ze srodkow fmansowych pochodz^cych z budzetu Powiatu.
§ 7. Traci moc zarzqdzenie Nr 16/08 Starosty Slawiehskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania
stanowiska kierowania w razie wewne,trznego lub zewnejrznego zagrozenia bezpieczenstwa narodowego
oraz wojny.
§ 8. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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