
ZARZĄDZENIE Nr 50/07
Starosty Pułtuskiego

z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie wyznaczenia grupy roboczej do opracowania koncepcji , planów
funkcjonowania, regulaminów działania oraz wyposażenia Stanowiska Kierowania

Starosty Pułtuskiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku 

Na podstawie art. 4 ust. 1. pkt 15, pkt 16, pkt 20, art. 35 ust. 3, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca
z 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592  z późn.zm.) oraz art 18,
art 21, art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym 2007r.(Dz.U. Nr 89, poz. 590);
art. 10 ust 1, ust 2 i ust 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. Nr 62, poz. 58 z późn.zm.), art. 2 i art. 17 ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 11 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.Nr 241, poz. 2416, z
późn.zm.); art. 14 ust. 4 oraz art. 21b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn.zm.);§ 4 ust 1 i ust.2, §  9, § 11 ust.             1 pkt 6, § 15,
§ 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. Nr 98, poz.978);  Zarządzenia Nr 165 Wojewody
Mazowieckiego  z  dnia  2  maja  2007  r.  w  sprawie  przygotowania  Stanowisk  Kierowania
Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim, zarządzam - co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam grupę roboczą do opracowania koncepcji, wyposażenia oraz zasad funkcjonowania
mojego Stanowiska Kierowania na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
zwanego dalej “SK”, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej “PCZK”
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej “Zespołem”, w składzie:

a) Sekretarz Powiatu,
b) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
c) Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru,
d) Dyrektor Wydziału Finansów,
e) Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury,
f) Informatyk Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
g) Radca Prawny Starostwa,
h) w  ramach  współdziałania  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej

w Pułtusku.
2. Do  składu  grupy mogą,  na  wniosek  jej  członków,  być  powołane  inne  osoby niezbędne  do

realizacji zadania.
§ 2

Do podstawowych zadań  grupy, o której mowa w § 1 należeć  będzie:

1) przygotowanie infrastruktury mojego systemu kierowania, w tym wytypowanie istniejących lub
budowie  nowych  obiektów  budowlanych  oraz  wykonanie  planów  ich  przystosowania  i
wyposażenia,  umożliwiających  ich  wykorzystanie  w  razie  zewnętrznego  zagrożenia
bezpieczeństwa  państwa  lub  w  czasie  wojny  zgodnie  §  15  i  §  16   rozporządzenia  Rady
Ministrów  z  dnia  27  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  przygotowania  systemu  kierowania
bezpieczeństwem narodowym (Dz. Nr 98, poz.978).
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2) opracowanie projektów moich zarządzeń w zakresie utworzenia i funkcjonowania SK, PCZK,
oraz Zespołu; 

3) opracowanie  planu  wyposażenia   SK,  PCZK oraz  Zespołu  w  niezbędny sprzęt  i  urządzenia
techniczne,  obsadę  osobową  do  realizacji  ustawowych  zadań,  zgodnie  z  obowiązującymi
standardami;

4) opracowanie kalkulacji finansowej rozwinięcia i funkcjonowania SK,PCZK i Zespołu;
5) opracowania specyfikacji potrzeb do projektu zabezpieczenia technicznego SK,PCZK i  Zespołu

zgodnie z obowiązującymi standardami;
6) przygotowanie i zorganizowanie ewentualnej procedury przetargowej na projekt i wyposażenie

techniczne SK, PCZK i Zespołu;
7) zorganizowanie właściwego wyposażenia SK, PCZK i Zespołu;
8) zapewnienie  utworzenia  rezerwy  budżetu  powiatu  przeznaczonej  na  realizację  zadań

z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przedłożenie projektu do Rady Powiatu;
9) opracowania  projektu  zmian  w  zapisach  Statutu  Powiatu   i  Regulaminie  Organizacyjnym

Starostwa, w celu zapewnienia całodobowej pracy PCZK oraz funkcjonowania SK w wyższych
stanach gotowości obronnej państwa;

10)wykonanie innych zadań  na potrzeby obronności i zarządzania kryzysowego.

§ 3

W procesie planowania należy uwzględnić, że: PCZK będzie moim całodobowym zintegrowanym
stanowiskiem dyżurnym, obsługiwanym przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa,  przeznaczonym  do  kierowania  (w  moim  imieniu)  działaniami  związanymi
z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz
innych zagrożeń na terenie powiatu oraz to, że do ustawowych zadań PCZK należy:

1) pełnienie  całodobowego  dyżuru  w  celu  zapewnienia  przepływu  informacji  na  potrzeby
zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór  nad systemem wykrywania i  alarmowania  oraz  systemem wczesnego ostrzegania

ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie  z  podmiotami  prowadzącymi  akcje  ratownicze,  poszukiwawcze

i  humanitarne;
6) dokumentowanie  działań podejmowanych przez PCZK;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4

W procesie planowania mojego SK należy uwzględnić zalecenia wojewody, a w szczególności
opracować  dokumentację  planistyczną  SK,  zorganizować  wyposażenie  techniczne  i  biurowe
niezbędne do jego funkcjonowania, określone w zarządzeniu Nr 165 Wojewody Mazowieckiego
z  dnia  2  maja  2007  r.  w  sprawie  przygotowania  Stanowisk  Kierowania  Bezpieczeństwem
Narodowym w województwie mazowieckim.

   § 5

1. Informatyka Starostwa czynię odpowiedzialnym za opracowanie projektu potrzeb i specyfikacji
teleinformatycznej  PCZK  i  SK,  w  tym  szczegółowych  wymagań  bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

2. Dyrektora  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego,  Sekretarza  Powiatu  oraz  Radcę  Prawnego
czynię  odpowiedzialnych  za  opracowanie  projektów  moich  zarządzeń  do  utworzenia,
funkcjonowania oraz regulaminów działania i instrukcji pracy SK, PCZK i Zespołu. 
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3. Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  czynię  odpowiedzialnym za  opracowanie  planu
potrzeb  i  specyfikacji  wyposażenia  lokalowego,  technicznego,  kadrowego  i  biurowego  SK,
PCZK i Zespołu oraz przeprowadzenie ewentualnej procedury przetargowej.

4. Dyrektora Wydziału  Budownictwa i  Architektury czynię odpowiedzialnym za  przygotowanie
koncepcji  i  planów  uodpornienia  mojego  SK  na  działanie  środków  rozpoznania  i  rażenia
przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę ukryć i schronów.

5. Dyrektora Wydziału Finansów czynię odpowiedzialnym za:
a) utworzenie w projekcie budżetu powiatu rezerwy celowej  na realizację zadań własnych

powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków
budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatki na obsługę długu;

b) przygotowanie wystąpienia do właściwych organów o dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych z zakresu zarządzania kryzysowego.   

§ 6

Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa i powiatu udzielą niezbędnej pomocy do realizacji
zadania. 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorowi Wydziału Zarządzania
Kryzysowego. 

 § 8

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam będę pełnił osobiście. 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Starosta Pułtuski
Tadeusz Nalewajk

3


