DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury

Warszawa, dnia 11 marca 2020 r.
Poz. 9
ZARZĄDZENIE NR 6
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 10 marca 2020 r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa
w 2020 roku
Na podstawie z 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz
obronności państwa w 2020 r. przez:
a) Ministra Infrastruktury, zwanego dalej „Ministrem”, w Ministerstwie Infrastruktury,
b) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
zwane dalej „organami”,
c)

kierowników

jednostek

organizacyjnych

podległych

Ministrowi

lub

przez

niego

nadzorowanych, zwanych dalej „kierownikami jednostek”,
d) przedsiębiorców 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 transportu albo minister właściwy do spraw łączności nałożył obowiązek
realizacji zadań na rzecz obronności państwa, zwanych dalej „przedsiębiorcami”.
§ 2. 1. Zadania, o których mowa w § 1, wykonuje się w szczególności przez:
1) planowanie operacyjne, w tym:

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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a) sporządzenie planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej
łączność oraz transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,
b) sporządzenie

planów

operacyjnych

funkcjonowania

organów

w

warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) sporządzenie planów funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
d) sporządzenie kart realizacji zadań operacyjnych.
2) programowanie obronne, w tym realizację zadań wynikających z „Programu Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” określonych w
programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej
łączność oraz transport;
3) realizację zadań wynikających z dokumentu pt. „Zadania działów administracji rządowej i
innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej
Polskiej”;
4) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, związanych z
gromadzeniem i przekazywaniem informacji do Centralnej Bazy Danych HNS;
5) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:
a) kontynuowanie prac w zakresie planowania i przygotowania stanowisk kierowania
Ministra oraz organów w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy,
b) aktualizację dokumentów dotyczących przemieszczania oraz zapewnienia warunków
funkcjonowania Ministra oraz organów na stanowiskach kierowania,
c) aktualizację dokumentacji stałego dyżuru;
6) realizację „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017–2026” w obszarach będących we
właściwości Ministra;
7) udział w aktualizacji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;
8) prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
9) realizację zadań w zakresie przygotowania organów oraz przedsiębiorców przewidzianych
do objęcia militaryzacją w obszarach będących we właściwości Ministra;
10) realizację zadań w ramach szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i
obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra;
11) realizację szkolenia obronnego zgodnie z programem oraz planem szkolenia obronnego;
12) prowadzenie kontroli problemowych oraz doraźnych realizacji zadań obronnych oraz zadań
na rzecz obronności państwa;
13) opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w
zakresie właściwości Ministra;
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14) opracowanie Planu działań w zakresie wykonywania zadań na rzecz obronności państwa
na 2020 r., zwanego dalej „Planem działań”.
2. Szczegółową organizację wykonywania zadań, o których mowa w § 1, określa
„Harmonogram wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez organy i
kierowników

jednostek

organizacyjnych

podległych

lub

nadzorowanych

przez

Ministra

Infrastruktury, a także zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców w
2020 roku”, zwany dalej „harmonogramem”, zawarty w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Wprowadza się do stosowania wzór „Sprawozdania z wykonania zadań obronnych lub
zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku”, zwanego dalej „sprawozdaniem”, określony w
załączniku nr 2 do zarządzenia. Sprawozdanie stanowi element nadzoru nad realizacją zadań
określonych w harmonogramie.
§ 3. 1. Plan działań, zgodnie z właściwością, na podstawie harmonogramu sporządzają:
1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
3) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4) Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.;
5) Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad po sporządzeniu Planu działań przesyła
wypisy z tego planu do przedsiębiorców z obszaru drogownictwa.
3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego po sporządzeniu Planu działań przesyła wypisy z tego
planu do przedsiębiorców z obszaru infrastruktury lotniskowej, transportu lotniczego oraz
zarządzania przestrzenią powietrzną.
4. Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. po sporządzeniu Planu działań przesyła
wypisy z tego planu do przedsiębiorców z obszaru infrastruktury kolejowej
i transportu kolejowego.
§ 4. Nadzór nad realizacją zadań określonych w harmonogramie powierza się Dyrektorowi
Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia
1 stycznia 2020 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

