
 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 

Starosty  Nowodworskiego 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie stałych  dyżurów w Starostwie Powiatowym 

 na czas zagrożenia i wojny  

 

 

 Na podstawie art. 2 i 19 ust. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416,  z późn. 

zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 188/2009    z dnia 30 

września 2008 r. w sprawie stałych dyżurów w województwie  na czas zagrożenia i wojny 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 

uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP oraz Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania województwa pomorskiego tworzy się w stanie stałej 

gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów. 

Dla zapewnienia organom administracji rządowej i samorządowej Powiatu 

Nowodworskiego oraz organom wojskowym  możliwości operatywnego przekazywania 

decyzji i informacji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny organizuje 

się w Starostwie Powiatowym służbę stałego dyżuru ( SD ).  

 

§ 2 

Ustala się: 

1. Następujący skład stałego dyżuru: 

    3 zmiany, po trzy osoby w każdej zmianie w składzie: 

a) starszy dyżurny  

b) dyżurny   

 c) łącznik 

 

2. Sekretarza Powiatu i inspektora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego czyni się 

odpowiedzialnymi za uruchomienie Stałego Dyżuru w imieniu Starosty. 

3. Działanie służby stałego dyżuru określone instrukcją stałego dyżuru, stanowiącą załącznik  

do  niniejszego Zarządzenia. 



4. Zobowiązuje się inspektora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  do  stałego 

aktualizowania dokumentacji Stałego Dyżuru. 

5. Sekretariat Starosty określa się  jako miejsce pełnienia Stałego Dyżuru, 

6. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego określa się jako miejsce 

przechowywania dokumentacji Stałego Dyżuru. 

 

§ 3 

Kierownicy jednostek  ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Powiatu 

Nowodworskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny wyznaczą osoby do odbioru i przyjmowania zadań operacyjnych dla tych jednostek. 

 

 

§ 4 

  Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia, a w szczególności nad 

funkcjonowaniem służby stałego dyżuru w urzędzie powierzam Sekretarzowi Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Nr 35 /2009 Starosty Powiatu Nowodworskiego 

 z dnia 03 listopada  2009 r. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Starosta Nowodworski 

 

 

 

 

 

 

 


