
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 22.03.2021 r. 

w sprawie przygotowania do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem 

narodowym w województwie mazowieckim Głównego Stanowiska Kierowania Starosty 

Nowodworskiego w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy 

Na podstawie § 11 ust.1 pkt 6, ust. 4 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 

Nr 98, poz. 978 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie 

kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa: 

1) strukturę oraz zasady przygotowania i funkcjonowania Głównego Stanowiska 

Kierowania Starosty Nowodworskiego, zwanego dalej „Stanowiskiem Kierowania 

Starosty Nowodworskiego”, w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 

zwanym dalej „Systemem Kierowania” w województwie mazowieckim; 

2) zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych biorących udział w procesie 

przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty Nowodworskiego. 

§ 2. W celu zapewnienia warunków umożliwiających nieprzerwane podejmowanie działań 

związanych z wykonywaniem zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego 

funkcjonowania Powiatu Nowodworskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny tworzy się Stanowisko Kierowania Starosty 

Nowodworskiego, funkcjonujące: 

1) w dotychczasowym miejscu pracy, w obiekcie Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B; 

2) w zapasowym miejscu pracy, w uzgodnionym z Wojewodą Mazowieckim obiekcie 

będącym w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego, zlokalizowanym w budynku 



internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przy 

ul. Chemików 6. 

§ 3.  

pkt.1 Stanowisko Kierowania Starosty Nowodworskiego wchodzi w skład Systemu 

Kierowania województwa mazowieckiego. 

pkt.2 Stanowisko Kierowania Starosty Nowodworskiego w Systemie Kierowania 

Województwa Mazowieckiego stanowi element pośredni w procesie przekazywania 

zadań, decyzji i informacji ze Stanowiska Kierowania Wojewody Mazowieckiego do 

Stanowiska Kierowania Starosty Nowodworskiego. 

pkt.3 Schemat określający podległość oraz sposób przekazywania informacji w Systemie 

Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim 

z uwzględnieniem Stanowiska Kierowania Starosty Nowodworskiego określa załącznik 

nr 1 do Zarządzenia. 

§ 4. Do głównych przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania 

Starosty Nowodworskiego należy: 

1) opracowanie dokumentów określający zasady jego przygotowania i funkcjonowania 

w stałej siedzibie Starostwa Powiatowego i w zapasowym miejscu pracy; 

2) doskonalenie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym niezbędnej 

infrastruktury zapewniającej ciągłość funkcjonowania Stanowiska Kierowania w stałej 

siedzibie i w zapasowym miejscu pracy; 

3) zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty 

Nowodworskiego zapewniającego niezakłóconą łączność i ciągłość funkcjonowania; 

4) zorganizowanie i ciągłe doskonalenie systemu powiadamiania i alarmowania 

o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;  

5) podjęcie działań zmierzających do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty 

Nowodworskiego w zastępcze źródło energii elektrycznej, zapewniające jego ciągłość 

funkcjonowania niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej; 

6) zorganizowanie zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony Stanowiska Kierowania; 

7) objęcie szkoleniem obronnym osób odpowiedzialnych za przygotowanie 

i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania. 



§ 5.  

pkt.1 Zasadnicze elementy struktury organizacyjnej Stanowiska Kierowania tworzonej 

w oparciu o obsadę osobową Starostwa Powiatowego stanowić będą: 

a. Zespół Operacyjny;  

b. Zespół Zabezpieczenia; 

c. Zespół Obsługi Medialnej. 

pkt.2 Strukturę organizacyjną Stanowiska Kierowania określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 6. Zespół Operacyjny, za którego pracę odpowiada Kierownik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności, tworzą: 

1) obsada osobowa Stałego Dyżuru Starosty; 

2) kierownicy wydziałów i pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego, odpowiedzialni za realizację zadań operacyjnych oraz kierownicy 

jednostek organizacyjnych powiatu wytypowanych do realizacji zadań operacyjnych 

wskazani w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Nowodworskiego 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

§ 7. Zespół Zabezpieczenia, za którego pracę odpowiada Kierownik Zespołu 

Administracyjno – Organizacyjnego, tworzą pracownicy Zespołu Administracyjno – 

Organizacyjnego i pracownicy innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego 

współdziałający w realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia funkcjonowania Stanowiska 

Kierowania. 

§ 8. Zespół Obsługi Medialnej, za którego pracę odpowiada Kierownik Zespołu Promocji 

i Spraw Społecznych, tworzą pracownicy Zespołu Promocji i Spraw Społecznych oraz Zespołu 

Wsparcia Informatycznego. 

§ 9. Za przygotowanie Stanowiska Kierowania Starosty odpowiadają: 

pkt.1 Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie: 

a. przygotowania we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych 

Starostwa niezbędnej dokumentacji zapewniającej sprawne funkcjonowanie 

Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie iw zapasowym miejscu pracy, w tym 

instrukcji i regulaminu określającej szczegółowe zasady przygotowania 

i organizację pracy na Stanowiska Kierowania Starosty; 



b. opracowania planu przemieszczenia Stanowiska Kierowania Starosty do 

zapasowego miejsca pracy; 

c. szkolenia obsady osobowej Stanowiska Kierowania Starosty. 

pkt.2 Kierownik Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego w zakresie: 

a. przygotowania i zapewnienia warunków funkcjonowania na Stanowisku 

Kierowania Starosty; 

b. wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy 

i kwaterunkowy niezbędny do pracy i wypoczynku; zorganizowania: 

c. żywienia i artykułów codziennego użytku oraz zapewnienia transportu; 

d. ochrony Stanowiska Kierowania. 

pkt.3 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie: 

a. ochrony informacji niejawnych na Stanowisku Kierowania Starosty; 

b. ochrony systemów i sieci teleinformatycznych na Stanowisku Kierowania; 

c. stałego nadzoru i doskonalenia funkcjonowania systemu przekazywania decyzji 

i informacji niejawnych na Stanowisku Kierowania. 

§ 10. Do zadań kierowników wydziałów i pracowników realizujących zadania na 

samodzielnych stanowiskach pracy, a także kierowników jednostek organizacyjnych należy 

ścisłe współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych wynikających z Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania powiatu. 

§ 11. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania określa 

Instrukcja stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

§ 12. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 lipca 2015 r. 

w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania 

bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 12/2021 Starosty Nowodworskiego z dnia 22.03.2021 r. 

Schemat organizacji systemu kierowania w powiecie nowodworskim z uwzględnieniem głównego stanowiska kierowania starosty 

nowodworskiego  

Opis alternatywny poniższego schematu 

 

https://www.bip.nowodworski.pl/plik,14265,opis-alternatywny-schematu-zalacznika-nr-1-do-zarzadzenia-nr-12-2021.pdf


Załącznik nr 2 do Zarządzania Nr 12/2021 Starosty Nowodworskiego z dnia 22.03.2021 r. 

Struktura organizacyjna głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowodworskiego 

Opis alternatywny poniższego schematu 

 

 

Pion ochrony informacji 

niejawnych 

 

Koordynator - Pełnomocnik ds. 

ochrony informacji niejawnych 

 

Stały Dyżur Starosty Nowodworskiego 

- pracownicy Wydziału Zarządzania 

- komórki organizacyjne Starostwa 

- jednostki organizacyjne powiatu 

- Wydział Administracyjno-Organizacyjny 

- komórki organizacyjne Starostwa 

- pracownicy Zespołu Promocji i Spraw 

Społecznych 

- lokalne media 

- Zespołu Wsparcia Informatycznego 

- Kancelaria niejawna 

STAROSTA 

Zespół Zabezpieczenia 

Stanowiska Kierowania 
 

(koordynator- Kierownik Wydziału 

Administracyjno-Organizacyjnego) 

Zespół Operacyjny 

(koordynator- Kierownik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności) 

Zespół Obsługi Medialnej 

(koordynator - Kierownik Zespołu 

Promocji i Spraw Społecznych) 

https://www.bip.nowodworski.pl/plik,14266,opis-schematu-zalacznika-nr-3-do-zarzadzenia-nr-6-2021.pdf

