
Wójt Gminy Lubrza 

48-231 Lubrza; ul. Wolności 73  

tel. fax.077 437 62 66-67 fax. 077 437 62 66 

www.lubrza.opole.pl e-mail urzad@lubrza.opole.pl 

 - 1 - 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 35   /07 

Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2007 roku 

w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania 

stałego dyżuru Wójta Gminy Lubrza 

 

           Na podstawie § 7 w związku z  §1 pkt 7  zarządzenia nr 66/05 Wojewody Opolskiego z 

dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby 

podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się, co następuje: 

 

        § 1. Tworzy się  stały  dyżur  Wójta Gminy Lubrza. 

 

       § 2. Stały dyżur organizuje się w stanie gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia 

ciągłości  przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań 

ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego)i wojny. 

 

     § 3. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują: 

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa; 

2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie 

uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa; 

3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji o 

zagrożeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej 

państwa; 

4) przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji 

zadań. 
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§ 4. Do pełnienia stałego dyżuru wyznacza się pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Lubrza posiadających poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli 

„Zastrzeżone”. 

 

§ 5.1. Za zorganizowanie stałego dyżuru, Wójta Gminy Lubrza, przeprowadzanie szkoleń 

oraz opracowanie dokumentacji odpowiada Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Spraw 

Obywatelskich Urzędu Gminy Lubrza, 

2. Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich prześle do Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Wojewody informacje dotyczące: 

1) nazwiska osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie stałego dyżuru oraz starszego 

dyżurnego, 

2) numerów telefonów, pod którymi dyżur będzie pełniony, numer pokoju, numer faxu, e-

mail. 

 

§ 6.1 Stały dyżur pełniony jest w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lubrzy pok.209 IIp.  

i pok.103 Ip. wyposażone w niezbędne urządzenia łączności, sprzęt i materiały biurowe. 

2. Członkowie stałego dyżuru zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie. 

 

§ 7. Skład osobowy stałego dyżuru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 8. Organizacja, funkcjonowanie, zadania i dokumentację stałego dyżuru precyzuje 

„Instrukcja działania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lubrza” będąca załącznikiem Nr 2 

do Zarządzenia 

 

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 222-Z-14/05 Wójta Gminy w Lubrzy z dnia 15 czerwca 

2005r.w sprawie stałego dyżuru na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

             WÓJT GMINY 

         mgr Stanisław Jędrusik 
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                                                                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35   /07 

                                                                   Wójta Gminy Lubrza z dnia 21 maja 2007r. 

                                                                   w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania 

                                                                    stałego dyżuru Wójta Gminy Lubrza. 

 

 

Skład osobowy stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Lubrzy: 

              1.  Dorota Żegleń    -           starszy dyżurny, 

              2.  Alina Woehl       -          starszy dyżurny, 

              3.  Irena Kulińska  -          członek 

              4.  Teresa Bochenek –       członek 

              5.  Krzysztof Barwieniec – starszy dyżurny 

              6.  Irena Stabryń    -           członek 

              7.  Bożena Szczęsna  -        członek       
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                                                                   Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 35   /07 

                                                                   Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2007r. 

                                                                   w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania 

                                                                    stałego dyżuru Wójta Gminy Lubrza. 

 

 

INSTRUKCJA   DZIAŁANIA  STAŁEGO  DYŻURU  W   

URZĘDZIE GMINY W LUBRZY 

 

 
     I. Cel i zadania stałego dyżuru 
 

1. Stały dyżur zapewnia właściwym organom możliwość operatywnego przekazywania 

decyzji i informacji podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w okresie 

wojny. 

2. Do zadań osób pełniących stały dyżur należy: 

- uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, 

- powiadamianie pracowników urzędu (starostwa, inspektoratu) o obowiązku stawienia 

się we wskazanym miejscu i w określonym czasie, 

- przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody dotyczących uruchomienia 

realizacji określonych zadań, wynikających z wprowadzania bądź obniżania gotowości 

obronnej państwa, określonym jednostkom organizacyjnym lub przedsiębiorcom, 

- gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji o 

zagrożeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej 

państwa; 

- przyjmowanie od właściwych organów wojskowych informacji dotyczących 

uruchomienia akcji kurierskiej na administrowanym terenie, ( dot. gmin i powiatów), 

- ewidencjonowanie otrzymywanych i przekazanych decyzji bądź informacji, 

- bezzwłoczne przekazywanie decyzji przekazywanie meldunków dobowych i 

okresowych oraz meldunków o realizacji zadań. 
3. Stały dyżur współpracuje z: 

- Szefem Obrony Cywilnej Gminy Lubrza 

- Gminnym Centrum Reagowania 

- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

- Gminnym Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej  
 
 
II.  Organizacja stałego dyżuru: 
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1. W skład stałego dyżuru wchodzą wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych  

gminy Lubrza , zgodnie z wykazem imiennym stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Wójta . 

2. Stały dyżur podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Lubrza, a w zakresie 

przygotowania, szkolenia, nadzoru i realizacji zadań również Kierownikowi Referatu 

Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich. 

3. Stały dyżur pełniony jest w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lubrzy –sekretariat 

pok.209  i pok.103 wyposażonych w niezbędne urządzenia łączności, sprzęt i materiały 

biurowe. 

4. Skład osobowy dyżuru stanowią zmiany 2-3 osobowe, w tym starszy dyżurny i 

dyżurny. Ponadto dodatkowo, powinien być wyznaczony jeden dyżurny rezerwowo, na 

wypadek niemożności pełnienia dyżuru przez któregoś dyżurnego. 

5. Nadzór nad prawidłowym działaniem stałego dyżuru sprawuje Starszy Dyżurny –

Dorota Żegleń –Inspektor w Ref. RGiSO, 

6. Instruktażu do pełnienia dyżuru udziela codziennie o godz.7-ej do 15-ej Starszy 

Dyżurny- Dorota Żegleń- Inspektor w Ref. RGiSO. 

7. Prawo wstępu do pomieszczeń stałego dyżuru i kontroli jego pracy mają: 
- Wójt Gminy Lubrza 

- Sekretarz Gminy 

- Pracownicy wyznaczeni do składu stałego dyżuru. 

 

III  Uruchomienie stałego dyżuru 
 

1. W okresie pokoju stały dyżur może być uruchamiany w pełnym lub ograniczonym  

zakresie  na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego lub organu, na rzecz którego 

dyżur jest pełniony w celu: 

- realizacji zadań szkoleniowych, w tym uruchamianie akcji kurierskiej, 

- sprawdzenia funkcjonowania łączności, 

- realizacji zadań w takich uzasadnionych przypadkach, jak klęski żywiołowe, awarie i 

katastrofy zagrażające życiu lub zdrowiu ludności. 

2. Podczas podwyższania gotowości obronnej państwa uruchomienie stałego dyżuru  

następuje po otrzymaniu decyzji Wojewody. 

 

   IV   Ogólne zasady pełnienia stałego dyżuru 

1. Stały dyżur pełniony jest w sposób ciągły, zgodnie z ustalonym grafikiem,  

stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji. 

2. Stały dyżur pełni się na dwie zmiany w ciągu doby; zmiany dyżurów następują o godz. 

8.oo i 20,oo. Starszy dyżurny zmiany nocnej przedstawia codziennie przełożonemu 

Wójtowi , Sekretarzowi Gminy lub Kierownikowi Referatu Rozwoju Gminy i Spraw 

Obywatelskich - o godz.7,30 zbiorczą informację o sytuacji dobowej. 

3. Osoby pełniące dyżur noszą identyfikator z napisem „ Stały dyżur”. 

4. Osoby pełniące dyżur nie mogą bez zezwolenia Wójta ,Sekretarza Gminy, Kierownika 

Referatu RGiSO lub Starszego Dyżurnego danej zmiany , przerwać dyżur lub 

przekazać swoje obowiązki innym osobom. 

W razie nagłej choroby lub innych okoliczności, należy natychmiast zawiadomić osobę  
odpowiedzialna za funkcjonowanie dyżuru, w celu dokonania zmiany. 

5. Dyżurujący w porze nocnej mogą odpoczywać na zmianę, o ile nie zakłóci to toku  
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pełnienia dyżuru. 

6. Osoba pełniąca dyżur, po jego zakończeniu, jest zwolniona od obowiązku  

wykonywania zadań służbowych. 

 

  V       Obejmowanie i zdawanie dyżuru 
 

1.    Starszy dyżurny zmiany zdającej obowiązany jest: 

- poinformować starszego dyżurnego zmiany obejmującej dyżur o przebiegu dyżuru i  

- sytuacji, a także o aktualnym stopniu realizacji decyzji lub spraw wymagających 

dalszego załatwienia, 

- przekazać dyżur starszemu dyżurnemu zmiany obejmującej za podpisem w książce 

meldunków wraz z dokumentacją stałego dyżuru. 

2. Starszy dyżurny obejmujący zmianę zobowiązany jest: 

- zapoznać się z sytuacją i przebiegiem dyżuru zmiany zdającej oraz ze sprawami 

wymagającymi załatwienia, 

- przyjąć dyżur od starszego dyżurnego zmiany zdającej za podpisem w książce  

meldunków wraz z pozostałą dokumentacją dyżuru i sprawami do załatwienia. 

3. Jeżeli osoba obejmująca dyżur stwierdzi uchybienia powstałe w wyniku  

nieprzestrzegania instrukcji normującej tok pełnienia dyżuru, przyjmuje dyżur dopiero  

wtedy, gdy zostaną one usunięte przez zmianę zdającą dyżur. 

    

  VI  Obowiązki osób pełniących stały dyżur 

  Obowiązki ogólne 

============== 

   Skład osobowy stałego dyżuru jest obowiązany terminowo wykonywać wszystkie decyzje 

   i polecenia przełożonych oraz znać obowiązki wynikające z niniejszej instrukcji, a w  

   szczególności: 

1. znać dokładnie dokumentację stałego dyżuru i umieć się nią posługiwać, 
2. stale przebywać w wyznaczonym dla stałego dyżuru pomieszczeniu, 

3. ewidencjonować wszystkie decyzje i informacje przyjęte od organów nadrzędnych, 

współdziałających oraz jednostek podległych i przekazywać je osobom ( organom), do  

których są kierowane, 

4. przestrzegać przepisy przeciwpożarowe i BHP, dbać o porządek w pomieszczeniach 

stałego dyżuru, 

5. nie zezwalać na wstęp do pomieszczeń stałego dyżuru osobom nieupoważnionym, 

6. wykonywać inne zadania zlecone przez przełożonych bądź osobę odpowiedzialną  
za funkcjonowanie dyżuru. 

 

   Obowiązki starszego dyżurnego 

   ======================= 

   Starszy dyżurny kieruje tokiem służby, odpowiada za porządek i pełnienie dyżuru. 

   Do obowiązków starszego dyżurnego należy: 

1. sprawdzić działanie i stan techniczny środków łączności, 
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2. w czasie przyjmowania dyżuru sprawdzić, czy wszystkie sprawy, zlecone do załatwienia 

zostały wykonane przez poprzednią zmianę, 
3. przyjąć dokumentację stałego dyżuru, 

4. dopilnować, aby wszystkie informacje, polecenia i decyzje organów nadrzędnych i 

kierownictwa były bieżąco wpisywane do dziennika informacji, 

5. ściśle przestrzegać terminów wykonania otrzymanych zadań, ustalonych godzin 

składania meldunków itp. 

6. na polecenie przełożonego przedstawić ustny meldunek o przebiegu dyżuru, 

7. o ważnych wydarzeniach natychmiast informować przełożonego, 

8. po zakończeniu dyżuru sporządzić pisemny meldunek o jego przebiegu, 

9. przekazać dyżur następnej zmianie. 

                                                                                                                                                                                   

Obowiązki dyżurnego 

================ 

Dyżurny podlega starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia. 

Do obowiązków dyżurnego należy: 

1. sprawdzić i przyjąć znajdujący się w pomieszczeniach stałego dyżuru sprzęt łączności, 

biurowy itp. 

2. prowadzić dziennik informacji, 

3. zastępować starszego dyżurnego w przypadku jego nieobecności, 

4. wykonywać inne zadania zlecone przez starszego dyżurnego. 

 

VII  Postępowanie stałego dyżuru w razie zaistnienia pożaru 
         I. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU 

         W razie pojawienia się oznak pożaru (dym ,zapach spalenizny) lub pojawienia się pożaru 

         Osoby pełniące dyżur powinny; 

1. Natychmiast zaalarmować straż pożarną, 
2. Poinformować współpracowników oraz osoby przebywające w budynku o możliwości 

powstania lub powstaniu pożaru; 

3. Wspólnie przystąpić do gaszenia pożaru w zarodku podporządkowując się kierującemu 

akcją gaśniczą 
4. Powiadamiają Wójta a w razie jego nieobecności Sekretarza Gminy . 

5. Do czasu przybycia straży pożarnej i przełożonych osoby pełniące stały dyżur kierują 
akcja gaszenia i zabezpieczają niezbędną dokumentację stałego dyżuru oraz sprzęt 
teletechniczny przed spaleniem, ewakuując je przy pomocy pracowników do 

pomieszczeń znajdujących się w bezpiecznym oddaleniu od źródła pożaru.  

6. Po przybyciu straży pożarnej lub osób z kierownictwa- należy się ściśle stosować do 

poleceń kierującego akcją gaśniczą, udzielają mu wszelkiej informacji dotyczących 

ratowania zagrożonych ludzi i mienia. 

7. Zabrania się podejmowania (bez zgody kierującego akcja) działań mogących przyczynić 
się do natężenia pożaru (np.: użycie niewłaściwego sprzętu gaśniczego, zła ewakuacja 

,otwarcie okien. 

 II. INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU 

1. W przypadku zauważenia pożaru należy natychmiast zaalarmować; 
- STRAŻ POŻARNĄ tel.998 

-osoby znajdujące się w pobliżu pożaru 

-osoby z kierownictwa 

   2.   Należy zachować spokój i nie wolno dopuścić do paniki 
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   3.   Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie i dokładnie  

         podać; 
         - gdzie się pali (dokładny adres) 

         - co się pali 

         - czy istnieje zagrożenie życia ludzi – jeśli tak, to należy podać ile osób jest  

         zagrożonych i gdzie się znajdują, 
         - numer telefonu – z którego się dzwoni i swoje nazwisko 

PAMIETAJ! Można odłożyć słuchawkę tylko po otrzymaniu odpowiedzi, że Straż Pożarna 

przyjęła zgłoszenie, a następnie odczekać chwilę przy aparacie w celu sprawdzenia przez 

Straż Pożarną czy alarm nie był fałszywy. 

                                                           NUMERY ALARMOWE 

 

Straż Pożarna              tel.998                        Pogotowie ratunkowe    tel.999 

Policja                         tel.997                        Pogotowie energetyczne  tel.991 

Pogotowie gazowe      tel. 992                       Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel.,994 

 

III. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI. 

Wszyscy pracownicy są zobowiązani bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcja 

gaśniczą. 
Wyznaczeni przez kierującego akcja ratowniczo-gaśniczą pracownicy pomagają w 

przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku. Osoby wyznaczone 

przez kierującego akcją przeprowadzają akcję gaśniczą z wykorzystaniem podręcznego 

sprzętu gaśniczego (gaśnice) . 

Z budynku można się ewakuować tylko wyjściem ewakuacyjnym. 

 

VIII  Postępowanie w przypadku zranienia lub nagłej choroby 
W przypadku zranienia drugi dyżurny pełniący stały dyżur wykonuje następujące 

czynności: 

- rany powierzchniowe zabrudzone przemywa wodą, wodą utlenioną, zmywa skórę 
wokół. 

- zakłada jałowy opatrunek, 

- jeśli rana jest głęboka lub zanieczyszczona wzywa pogotowie tel. 0-999                    

lub telefonicznie organizuje transport rannego do lekarza. 

- powiadamia jednego ze starszych dyżurnych. 

 

W przypadku nagłej choroby drugi dyżurny pełniący stały dyżur wykonuje następujące 

czynności: 

OPARZENIA- długo (ok.20 minut) miejsca poparzone schładzać zimną wodą, założyć 

jałowy opatrunek. W przypadku rozległych oparzeń skierować do lekarza; 

ZŁAMANIA KOŃCZYN – kończynę unieruchomić . W przypadku złamań otwartych 

założyć jałowy opatrunek i zoorganizować transport do lekarza 

KRWOTOK ŻYLNY – krew ciemna, wypływa powoli z rany. Należy założyć na ranę 

jałowy opatrunek uciskający.Jeśli krwotok nie ustępuje ,założyć opaskę uciskową i wezwać 

pogotowie. 

KRWOTOK TĘTNICZY – krew jasnoczerwona tryska z rany. Założyć opaskę uciskową 

powyżej rany tj. pomiędzy raną a sercem i wezwać pogotowie. 
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OMDLENIA- ułożyć chorego na wznak, z głową poniżej tułowia i z nogami uniesionymi 

ku górze. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. Przedłużające się omdlenie do 

kilkunastu minut wymaga interwencji lekarza,. 

ATAK SERCA – (gwałtowne osłabienie, lęk, ból za mostkiem lub w okolicy serca). W 

przypadku zatrzymania czynności serca i oddechu należy przystąpić do zabiegów 

reanimacyjnych. Wezwać   natychmiast pogotowie. 

 

     Wszystkie w)w zabiegi reanimacyjne, wezwanie lekarza lub zoorganizowanie transportu z 

chorym do szpitala wykonuje drugi dyżurny  danej zmiany. On również po konsultacji ze 

starszym dyżurnym danej zmiany wzywa rezerwowego dyżurnego. 

 

Załącznik Nr 1 –Plan dyżurów (grafik) 

Załącznik Nr 2-  Książka Meldunków 

Załącznik Nr 3-  Dziennik informacji 

Załącznik Nr 4-  Plan powiadamiania pracowników  

Załącznik Nr 5-  System powiadamiania i uruchamiania 

a) uruchomienie akcji kurierskiej; 

b) sprawdzenie funkcjonowania łączności; 

c) klęski żywiołowe, awarie i katastrofy zagrażające życiu lub zdrowiu ludności. 

d) Podwyższenie gotowości obronnej państwa 

Załącznik Nr 6-  Wykaz telefonów stałych dyżurów organów nadrzędnych, współdziałających  

                            i podległych  

Załącznik Nr 7-  Wykaz sprzętu będącego na wyposażeniu pomieszczenia, w których dyżur 

                           jest pełniony 

Załącznik Nr 8-  Sygnały alarmowe powszechnego ostrzegania  

 

 


