
ZARZĄDZENIE NR 133/2018 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 
w powiecie łódzkim wschodnim

Na podstawie art. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459, poz. 1669), 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, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474) 

i zarządzenia Nr 179/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie 

przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie łódzkim, 

zarządza się co następuję:

§ 1. Zarządzenie określa zasady przygotowania oraz strukturę organizacyjną systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie łódzkim wschodnim, zwanego dalej 

„systemem kierowania".

§ 2. Przygotowanie infrastruktury zapewniającej ciągłość podejmowania decyzji i realizacji 

działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w powiecie łódzkim wschodnim w razie 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zdarzeń terrorystycznych lub innych szczególnych 

zdarzeń, a także w czasie wojny, obejmuje zaplanowanie:

1 ) stanowiska kierowania organu wykonawczego samorządu terytorialnego 

w dotychczasowym miejscu pracy (DMP) i zapasowym miejscu pracy (ZMP):

a) Zarządu Powiatu, na potrzeby organizacji i funkcjonowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym zwanego dalej „stanowiskiem kierowania Starosty";

2 ) stanowisk kierowania kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego, zorganizowanych w stałej siedzibie i w ZMP.

§ 3. Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach 

oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z/s w Koluszkach, każdy dla siebie organizują i przygotowują stanowiska kierowania zgodnie 
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z ustaleniami, uzgodnieniami lub wytycznymi odpowiednio Komendanta Głównego Policji 

oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. 1. Ustala się, że w obiekcie budowlanym przeznaczonym na ZMP tworzy się miejsca 

pracy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

2. W obiekcie przeznaczonym na Zapasowe Miejsce Pracy (ZMP) na podstawie 

dodatkowych uzgodnień oraz porozumień z organami, o których mowa § 2 niniejszego 

zarządzenia, wyznacza się pomieszczenia, które mogą być wykorzystane przez te organy 

na potrzeby organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie. 

Organy, którym tworzy się miejsca pracy na ZMP odpowiadają za udostępnienie Staroście 

Łódzkiemu Wschodniemu wszelkich informacji i danych, niezbędnych do organizacji systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym w powicie łódzkim wschodnim.

3. Za opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem 

warunków funkcjonowania danego organu w przydzielonych pomieszczeniach odpowiadają 

kierownicy tych organów.

4. Zasady logistycznego przemieszczenia wytypowanej kadry, dokumentów, 

wyposażenia i sprzętu, niezbędnych do funkcjonowania danego organu, w tym opracowania 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3 podlegają uzgodnieniu z Starostą Łódzkim 

Wschodnim.

§ 5.1. Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:

1) opracowanie oraz dbanie o aktualność informacji i danych zawartych w:

a) instrukcji pracy obowiązujących na stanowisku kierowania,

b) dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków 

funkcjonowania organu na stanowisku kierowania;

2) wydzielenie i zabezpieczenie sprzętu informatycznego i łączności, w celu zapewnienia 

ciągłej i niezakłóconej pracy organu;

3) wydzielenie odpowiedniej ilości sprzętu kwaterunkowego i biurowego oraz zapewnienie 

zabezpieczenia logistycznego, w tym środków transportu na potrzeby przemieszczenia 

oraz funkcjonowania organu na stanowisku kierowania;
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4) zorganizowanie wyżywienia, zaopatrywanie i magazynowanie artykułów codziennego 

użytku dla grup zadaniowych oraz obsady stałego dyżuru, wykonujących obowiązki 

na stanowisku kierowania;

5) zorganizowanie i wyposażenie miejsc odpoczynku na stanowisku kierowania;

6) wyposażenie w urządzenia techniczne zapewniające autonomiczność stanowiska 

kierowania (agregaty prądotwórcze, dodatkowe źródła zasilania);

7) wyposażenie i zabezpieczenie w środki medyczne do udzielania pierwszej pomocy,

8) zorganizowanie ochrony fizycznej i przeciwpożarowej;

9) zorganizowanie systemu łączności wewnętrznej i zewnętrznej;

10) prowadzenie szkoleń, instruktarzy dla pracowników wyznaczonych do pełnienia 

obowiązków służbowych na stanowisku kierowania;

11) zorganizowanie obsługi technicznej przydzielonych pojazdów, a także urządzeń i maszyn;

12) zawieranie umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi (firmami, 

przedsiębiorstwami) w zakresie utrzymania technicznego oraz zabezpieczenia 

funkcjonowania stanowiska kierowania;

13) uwzględnienie w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem 

i funkcjonowaniem w ramach przygotowanego stanowiska kierowania.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi:

1) wyznaczają przygotowanych merytorycznie pracowników do wykonywania zadań danej 

komórki organizacyjnej w ZMP;

2) przygotowują informacje jawne do planu przemieszczenia na ZMP zawierające wykazy 

niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i materiałów biurowych oraz przesyłają 

je do Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

3) przekazują Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa informacje 

i dane niezbędne do opracowania i aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. a i b.

3. Za opracowanie, sporządzenie i aktualizację dokumentacji w zakresie organizacji 

systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie łódzkim wschodnim, 

w tym przygotowanie stanowiska kierowania Starosty oraz dokumentacji niejawnej 

związanej z przemieszczeniem do ZMP Starostwa Powiatowego w Łodzi odpowiada 

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
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4. Za nadzór w zakresie ochrony informacji niejawnych w pomieszczeniach i środkach 

technicznych oraz obsługę kancelarii niejawnej w wyższych stanach gotowości obronnej 

państwa, wystąpienia zdarzeń terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, odpowiada 

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. W zależności od skali i charakteru 

zagrożenia bezpieczeństwa Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych może 

zdecydować o ewakuacji lub przemieszczeniu materiałów niejawnych z Starostwa 

Powiatowego w Łodzi do lokalizacji innej niż ZMP.

5. Za zabezpieczenie stosownego sprzętu informatycznego, łączności, awaryjnego źródła 

zasilania, a także inne działania wymienione w ust. 1 pkt 2 - 6 oraz pkt 11 i 12 odpowiada 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

6. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań oraz niezakłóconego funkcjonowania 

organu na stanowisku kierowania należy wykorzystać systemy łączności (w tym łączności 

radiowej, alarmowania i powiadamiania), przygotowane dla systemu zarządzania 

kryzysowego.

§ 6. W celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji, przedsięwzięć i poleceń, 

rozpowszechniania aktów prawnych, przyjmuje się, iż schemat i zasady obiegu informacji 

przyjęte na potrzeby funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Łódzkiego Wschodniego 

pozostają właściwe dla potrzeb funkcjonowania organu i kierowników jednostek 

organizacyjnych na przygotowanym stanowisku kierowania.

§ 7. W zakresie działań podejmowanych w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym w powiecie łódzkim wschodnim starosta wydaje polecenia wiążące wójtom, 

burmistrzom, kierownikom jednostek organizacyjnych przydzielonych czasowo staroście 

do dyspozycji, celem realizacji lub wsparcia przy realizacji zadań obronnych na terenie 

powiatu.

§ 8. 1. W celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania starosty na stanowisku kierowania, 

sporządza się wykaz niezbędnych dokumentów koniecznych do przemieszczenia na ZMP.

2. Za sporządzenie wykazu dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz jego 

aktualizację odpowiada Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
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na bazie informacji i danych pozyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Starosta 

Powiatowego w Łodzi.

§ 9. Ochronę stanowiska kierowania starosty organizują i prowadzą:

1) Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, 

który organizuje plan ochrony zapasowego stanowiska kierowania Starosty Łódzkiego 

Wschodniego;

2) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z/s w Koluszkach, który określi sposób, a także siły i środki przydzielone w ramach 

ochrony przeciwpożarowej zapasowego stanowiska kierowania Starosty Łódzkiego 

Wschodniego;

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, który określi środki i sposób 

odkażania środków transportu, ludzi i mienia w rejonie stanowisk kierowania Starosty 

Łódzkiego Wschodniego.

§ 10. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi niewyznaczeni i niewytypowani 

do realizacji zadań obronnych i obowiązków służbowych w ZMP realizują zadania w stałej 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

2. Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi wyznaczeni, 

wytypowani do realizacji obowiązków służbowych na ZMP podlegają procedurze 

reklamowania od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny.

§ 11. Realizację zadań związanych z przystosowaniem i przygotowaniem ZMP starosty 

prowadzi się na podstawie analizy planowanych prac i przepisów wynikających z ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, 

poz. 650, poz. 1000, poz. 1083, poz. 1669).

§ 12. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym zarządzeniem stosuje się zapisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym.
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§ 13. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15. Traci moc zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 stycznia 

2015 r. w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie 

łódzkim wschodnim w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych 

szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
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