DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury

Warszawa, dnia 2 marca 2020 r.
Poz. 7
ZARZĄDZENIE NR 4
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1)
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji
rządowej łączność oraz transport pod kryptonimem „Infrastruktura-19”
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3
lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego
(Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W dniach 25–27 marca 2020 r. w działach administracji rządowej łączność oraz
transport przeprowadza się ćwiczenie działowe pod kryptonimem „Infrastruktura-19”, zwane dalej
„ćwiczeniem”.
2. Ćwiczenie przeprowadza się w stałych siedzibach uczestników ćwiczenia.
3. Koszty ćwiczenia są finansowane ze środków budżetowych przeznaczonych na szkolenie
obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, zaplanowanych w części 39 – Transport, dział
752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.
§ 2. Uczestnikami ćwiczenia są:
1)

członkowie kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej „Ministerstwem”: Minister
Infrastruktury, zwany dalej „Ministrem”, sekretarze stanu i dyrektor generalny;

2)

dyrektorzy departamentów i biur w Ministerstwie lub ich zastępcy;

3)

organy podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

4)

kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

1)

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
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przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których, zgodnie z art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), minister
właściwy do spraw łączności albo minister właściwy do spraw transportu nałożył obowiązek
realizacji zadań na rzecz obronności państwa.
§ 3. 1. Tematem ćwiczenia jest „Funkcjonowanie działów administracji rządowej łączność

oraz transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
2. Celem ćwiczenia jest:
1)

przygotowanie uczestników ćwiczenia do:
a)

funkcjonowania na głównych stanowiskach kierowania w stałych siedzibach oraz w
zapasowych miejscach pracy,

b)

realizacji zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego oraz planów zarządzania kryzysowego,

c)

realizacji zadań operacyjnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej
państwa;

2)

sprawdzenie:
a)

przebiegu procesu decyzyjnego w zakresie realizacji wybranych zadań operacyjnych w
czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,

b)

systemu łączności oraz obiegu informacji na różnych szczeblach przekazywania zadań
operacyjnych,

c)

rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania systemu kierowania w czasie podwyższania
gotowości obronnej państwa,

d)

rozwiązań przyjętych w procedurach działania wynikających z planów operacyjnych,

e)

przygotowania przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 5, do realizacji zadań
określonych w planach funkcjonowania;

3)

doskonalenie procedur:
a)

współdziałania uczestników ćwiczenia w czasie podwyższania gotowości obronnej
państwa,

b)

uruchamiania systemu stałego dyżuru oraz podejmowania działań przez zespoły
operacyjne na stanowiskach kierowania Ministra;

4)

utrwalenie umiejętności działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§ 4. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się:

1)

kierownictwo ćwiczenia;

2)

zespół autorski, zwany dalej „zespołem”.
§ 5. 1. W skład kierownictwa ćwiczenia wchodzą:

1)

kierownik ćwiczenia – Minister;
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dwóch zastępców kierownika ćwiczenia:
a)

sekretarz stanu w Ministerstwie wyznaczony przez kierownika ćwiczenia,

b)

Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie, zwany dalej „Dyrektorem
BZK”.

2. Do zadań kierownika ćwiczenia należy w szczególności:
1)

nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia;

2)

zatwierdzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia.
3. Kierownika ćwiczenia, w przypadku jego nieobecności, zastępuje zastępca kierownika

ćwiczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
4. Do zadań Dyrektora BZK należy w szczególności:
1)

nadzorowanie pracy zespołu oraz koordynowanie jego działalności podczas opracowywania
dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia;

2)

przedstawienie kierownikowi ćwiczenia, do zatwierdzenia, dokumentacji związanej z
przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, 5 i 6.
§ 6. 1. W skład zespołu wchodzą:

1)

przewodniczący zespołu – przedstawiciel Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie;

2)

zastępca przewodniczącego zespołu – przedstawiciel Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej;

3)

pozostali członkowie zespołu – przedstawiciele:
a)

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

b)

Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

c)

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d)

Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.,

e)

Prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1)

ustalenie zasad obiegu informacji między uczestnikami ćwiczenia;

2)

uszczegółowienie zakresów zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych uczestników
ćwiczenia;

3)

opracowanie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego pod
kryptonimem Infrastruktura-19”;

4)

organizowanie szkoleń i opracowywanie informacji dla osób zaangażowanych w proces
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

5)

sporządzenie „Planu przeprowadzenia ćwiczenia działowego pod kryptonimem Infrastruktura19”;

6)

sporządzenie zbiorczego sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia na podstawie
sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, oraz jego przekazanie do Dyrektora BZK, w
terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
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3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu, a w przypadku jego nieobecności
zastępca przewodniczącego zespołu.
4. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek
kierownika ćwiczenia.
5. W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego
członkami, zaproszone przez przewodniczącego zespołu z jego inicjatywy lub na wniosek członka
zespołu.
6. Członkom zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 5, nie przysługuje wynagrodzenie z
tytułu uczestnictwa w pracach zespołu.
§ 7. 1. Uczestnicy ćwiczenia są obowiązani do:
1)

udziału w szkoleniach i naradach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2)

kierowania podległymi pracownikami realizującymi zadania w czasie przeprowadzania
ćwiczenia;

3)

przedstawiania w czasie przeprowadzania ćwiczenia, kierownikowi ćwiczenia, przyjętych
rozwiązań na zaistniałą sytuację kryzysową;

4)

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;

5)

posiadania upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do
informacji niejawnych;

6)

przesłania

do

sekretariatu

Biura

Zarządzania

Kryzysowego

w

Ministerstwie,

za

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia ćwiczenia,
sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia zawierającego w szczególności:
a)

ogólne informacje o ćwiczeniu,

b)

opis przygotowania oraz przebiegu ćwiczenia,

c)

wnioski i rekomendacje.

2. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do uczestników ćwiczenia, o których mowa w § 2 pkt 1
i 2.
§ 8. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia opatruje się
kryptonimem „Infrastruktura-19”.
§ 9. Nadzór nad realizacją wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi BZK.
§ 10. Zarządzenie traci moc z dniem 31 maja 2020 r.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

