
 
ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

w sprawie: przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego. 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 w związku z ust 4 pkt. 1 i 2 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 ze zm.) w związku z § 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 

ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, 

poz. 152), oraz z § 70 pkt 2) lit. a) Uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Przygotować Główne Stanowisko Kierowania Starosty Poznańskiego na potrzeby systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym w swojej stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy. 

§ 2. Główne Stanowisko Kierowania zapewnia Staroście Poznańskiemu realizację zadań związanych z 

kierowaniem bezpieczeństwem narodowym na terenie Powiatu Poznańskiego w czasie wewnętrznego lub 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych 

lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 

§ 3. Na rzecz Głównego Stanowiska Kierowania funkcjonuje Stały Dyżur Starosty Poznańskiego. 

§ 4. Dyrektor Wydziału Informatyki zapewni ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury 

informatycznej Głównego Stanowiska Kierowania. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Administracyjnego zapewni organizację ochrony w sytuacjach zagrożenia Głównego 

Stanowiska Kierowania oraz zapewni niezbędne warunki techniczne, materiałowe i logistyczne dla jego 

prawidłowego funkcjonowania.  

 

 



§ 6. Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem zapewni organizację ochrony w sytuacjach zagrożenia 

Głównego Stanowiska Kierowania. 

§ 7. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 

1) Opracuje plan przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy; 

2) Opracuje dokumentacje Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego w czasie 

pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w 

tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zagrożeń, a także w 

czasie wojny. 

§ 8. W sytuacjach zagrożenia wymagających zintensyfikowania prac Głównego Stanowiska Kierowania 

Starosty Poznańskiego, dyrektorzy wydziałów określeni w § 4, 5, 6 i 7, w uzgodnieniu z Sekretarzem 

Powiatu, organizują pracę obsad osobowych po godzinach pracy starostwa. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz dyrektorom wydziałów określonych 

w § 4, 5, 6 i 7. 

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 70/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 56/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

 

 

Wydanie nowego zarządzenia podyktowane jest koniecznością aktualizacji dokumentacji dotyczącej 

Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego. 

 

 

 


