
ZARZĄDZENIE  Nr  0151/ 54 /2009 
 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 
 

z dnia  19 sierpnia 2009 roku 
 

w sprawie: przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego  
                   lub zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.  
 
           Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2, oraz § 15 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w  sprawie przygotowania systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 978),  oraz Zarządzenia Nr 15/09 
Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przygotowania systemu 
kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim 
 

zarządza  się,  co  następuje: 
 

§ 1 
 

W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny, w ramach funkcjonowania 
Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie opolskim, w 
stałej siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, tworzy się 
Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Polska Cerekiew, zwane dalej 
„Głównym Stanowiskiem Kierowania” (GSK). 
 

§ 2 
 

1. Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Polska Cerekiew tworzy się w 
celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i bezpośredniego kierowania 
działaniami w zakresie planowania realizacji zadań związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, a wynikających z planu 
operacyjnego funkcjonowania Gminy Polska Cerekiew w warunkach 
zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2. Wójt moŜe wydawać polecenia wiąŜące organom jednostek pomocniczych, 
kierownikom podległych i nadzorowanych oraz czasowo przydzielonych do 
jego dyspozycji jednostek organizacyjnych skierowanych do wykonywania 
zadań na obszarze gminy. 

§ 3 
 

1. Struktura organizacyjno – funkcjonalna głównego stanowiska kierowania jest 
na bazie obsady Urzędu Gminy czasu „W” stosownie do potrzeb kierowania w 
okresie zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2. Strukturę organizacyjną Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy 
Polska Cerekiew określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. W przypadku braku moŜliwości obsadzenia wszystkich komórek 
organizacyjnych Głównego Stanowiska Kierowania z jednoczesnym 
zapewnieniem moŜliwości sprawnego funkcjonowania urzędu, dopuszcza się 
moŜliwość włączenia w skład obsady Głównego Stanowiska Kierowania, 
pracowników z innych podległych jednostek organizacyjnych nieobciąŜonych 
realizacją zadań obronnych. 

 
 

 
 
 
 
 



 
§ 4 

 
Do głównych przedsięwzięć w ramach przygotowania Głównego Stanowiska 
Kierowania naleŜy: 
 

1) wytypowanie, przygotowanie i wyposaŜenie pomieszczeń urzędu gminy 
przeznaczonych na główne stanowisko kierowania; 

2) określenie struktury organizacyjnej, obsady i zasad funkcjonowania głównego 
stanowiska kierowania; 

3) sporządzenie i przesłanie do Dyrektora WBiZK OUW, karty opisu głównego 
stanowiska kierowania oraz danych teleadresowych i telekomunikacyjnych 

4) opracowanie dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków do 
funkcjonowania głównego stanowiska kierowania; 

5) zorganizowanie zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania głównego 
stanowiska kierowania; 

6) przeprowadzenie szkoleń osób wyznaczonych do realizacji zadań związanych 
z rozwijaniem i funkcjonowaniem głównego stanowiska kierowania; 

7) ujecie w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Polska Cerekiew w 
warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny” zamierzeń związanych z rozwijaniem i funkcjonowaniem głównego 
stanowiska kierowania.  

§ 5 
 
Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Głównego 
Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Polska Cerekiew, powierza się Sekretarzowi 
Gminy oraz Inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


