
ZARZĄDZENIE NR 7/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Kałuszyna na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa.

Na podstawie art. 2 i art. 18 z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej ( t.j. Dz. U. Z 2018r. Poz. 1459 z późn. zm.),   § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony ( Dz. U. Nr 16, poz. 152) oraz § 3 ust. 4 pkt. 6 Zarządzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na 
potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających 
z wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w planach 
operacyjnych tworzy się System Stałego Dyżuru Burmistrza Kałuszyna (SSD BK).

2. Skład osobowy Stałego Dyżuru stanowią wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego.

3. Skład osobowy Stałego Dyżuru podlega Burmistrzowi Kałuszyna, w razie jego nieobecności zastępcy Burmistrza.

4. Podległość oraz sposób przekazywania informacji w SSD BK na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej 
państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. Burmistrz Kałuszyna może wytypować podległe, podporządkowane lub nadzorowane jednostki organizacyjne, 
w których będzie funkcjonował Stały Dyżur. Wytypowane jednostki organizacyjne stanowią ogniwa SSDWM.

§ 2. 

1. Stały Dyżur może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa w pełnym lub ograniczonym 
zakresie na polecenie Burmistrza Kałuszyna, Starosty Mińskiego bądź Wojewody Mazowieckiego w celach 
szkoleniowych i kontrolno- sprawdzających.

2. W wyższych stanach gotowości obronnej Państwa Stały Dyżur uruchamiany jest obligatoryjnie, zgodnie 
z harmonogramem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej miasta i gminy Kałuszyn.

3. O uruchomieniu Stałego Dyżuru należy poinformować organ nadrzędny podając uzasadnienie podjętej decyzji.

4. Należy utrzymywać pełną gotowość do pracy w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego, sprawnego 
powiadamiania kierowniczej kadry i wyznaczonych pracowników stanowiących odsadę Stałego Dyżuru.

§ 3. 

1. Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia Stałego Dyżuru:

a) Stały Dyżur pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym;

b) obsadę jednej zmiany Stałego Dyżuru stanowią dwie osoby (Kierownik zmiany Stałego Dyżuru oraz 
Dyżurny Stałego Dyżuru);

c) Stały Dyżur organizauje się w budynku Urzędu Miejskiego Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn- pokój 
Nr 7.

§ 4. 

1. Organizacja i przygotowanie Stałego Dyżuru obejmuje:
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a) określenie składu osobowego, podległości, miejsca pełnienia, zadań oraz osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru,

b) opracowanie wykazu osób uprawnionych do uruchomienia Stałego Dyżuru po godzinach pracy, z ich danymi 
teleadresowymi,

c) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia i realizacji zadań oraz 
zorganizaowanie systemu powiadamiania,

d) opracowanie Instrukcji Stałego Dyżuru Burmistrza Kałuszyna,

e) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji Stałego Dyżuru,

f) szkolenie składu osobowego Stałego Dyżuru w ramach szkolenia obronnego (przynajmniej raz w roku),

g) sprawdzenie i kontrolowanie gotowości Stałego Dyżuru do działania,

2. W zakresie wyposażenia i zapewnienia warunków do działania:

a) wyzaczenie, przygotowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego do pracy oraz pomieszczeń 
socjalnych na potrzeby Stałego Dyżuru w stanie stałej gotowości obronnej państwa,

b) wyposażenie wydzielonych pomieszczeń w niezbędne środki łączności informatyczne oraz 
środki biurowe,

c) wyposażenie w zapasowe źródła energii elektrycznej,

d) wyznaczenie środków transportowych dla potrzeb Stałego Dyżuru,

e) zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku.

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw obytatelskich i obronnych.

§ 6. 

Traci moc zarządzenie nr 64 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru 
Burmistrza Kałuszyna na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań 
ujętych w Planach operacyjnych.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Podległość oraz sposób przekazywania informacji w SSD WM
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