
ZARZĄDZENIE NR 56/15 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 30 lipca 2015 roku 

w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta 
Gminy Adamów 

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ), Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 
2218) § 11 ust.1 pkt.6 i § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w 
sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 98, 
poz. 978) w związku z § 10 zarządzenia Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2015 
roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w 
województwie lubelskim zarządzam, co następuje: 

§1 
1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w 
tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, 
uruchamia się główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy Adamów. 

2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przekształca się w zintegrowane stanowisko 
kierowania, odpowiedzialne na obszarze Gminy za funkcjonowanie lokalnego składnika systemu 
kierowania bezpieczeństwem państwa. 

3. W ramach stanowiska kierowania funkcjonuje Stały Dyżur Wójta Gminy zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 52 /15 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie organizacji, 
uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Adamów na potrzeby podwyższania 
gotowości obronnej państwa wchodzącego w skład Systemu Stałych Dyżurów (SSD) Wojewody 
Lubelskiego. 

4. Nadzór nad przygotowaniem obiektu przeznaczonego na główne stanowisko kierowania, 
funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tego obiektu, 
powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§2 
Ustalam "Instrukcję organizacji pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Adamów 
w swojej stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy ", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§3 
Za aktualność niezbędnej dokumentacji wymienionej w § 2 czynię odpowiedzialnym Inspektora do 
spraw obronnych i obsługi Rady Gminy. 

§4 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpjsania. 


