Schemat
organizacji szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej transport

Załącznik nr 2

Minister Infrastruktury (K-1)
Kierownictwo
Ministerstwa
Infrastruktury (K-1):
– Sekretarze Stanu
– Dyrektor Generalny

w ramach WKO

Dyrektorzy merytorycznych komórek
organizacyjnych Ministerstwa
Infrastruktury i ich zastępcy
(D-1 T):
1) Departament:
– Dróg Publicznych
– Kolejnictwa
– Lotnictwa
– Strategii Transportu
– Transportu Drogowego
– Współpracy Międzynarodowej
2) Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Dyrektorzy pozostałych komórek organizacyjnych
Ministerstwa Infrastruktury i ich zastępcy (D-1 P):
1) Departament:
– Budżetu
– Kontroli
– Prawny
2) Biuro:
– Administracyjno-Finansowe
– Dyrektora Generalnego
– Ministra
– Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego
Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej
Polskiej
– Zarządzania Kryzysowego

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub
prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych (P-1):
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury

Osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji
rządowej podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego
nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur
i samodzielnych wydziałów w urzędach obsługujących organy
(D-2):
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z obronnością lub prowadzących sprawy związane
z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach
obsługujących organy (P-2):
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na
rzecz obronności państwa, dla których organem
organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań jest
minister właściwy do spraw transportu (B-1 T/D), pracownicy
wytypowani przez tych przedsiębiorców (B-2 T/D) oraz
pracownicy, którym nadano przydziały organizacyjnomobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych (M-1 T/D) –
obszar transportu drogowego i infrastruktury drogowej:
– BUDIMEX S.A.
– STRABAG Sp. z o.o.
– MOTA-ENGIL Central Europe S.A.
– WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE
MOSTY Sp. z o.o. Sp. k.
– MOSTY ŁÓDŹ S.A.
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej podległych
Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
– Główny Inspektor Transportu Drogowego
– Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez
niego nadzorowanych i ich zastępcy (N-1) oraz pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z
wykonywaniem zadań obronnych (N-2):
– Centrum Unijnych Projektów Transportowych
– Instytut Badawczy Dróg i Mostów
– Instytut Kolejnictwa
– Instytut Transportu Samochodowego
– Transportowy Dozór Techniczny

Grupa SK:
Zespoły zadaniowe wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na
Stanowiskach Kierowania Ministra
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury

Osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji
rządowej podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego
nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji
rządowej podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez
niego nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Główny Inspektor Transportu Drogowego

Dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur
i samodzielnych wydziałów w urzędach obsługujących organy
(D-2):
– Urząd Lotnictwa Cywilnego

Dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur
i samodzielnych wydziałów w urzędach obsługujących
organy (D-2):
– Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z obronnością lub prowadzących sprawy związane
z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach obsługujących
organy (P-2):
– Urząd Lotnictwa Cywilnego

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z obronnością lub prowadzących sprawy związane
z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach
obsługujących organy (P-2):
– Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz
obronności państwa, dla których organem organizującym i
nadzorującym wykonywanie zadań jest minister właściwy do
spraw transportu (B-1 T/L), pracownicy wytypowani przez
tych przedsiębiorców (B-2 T/L) oraz pracownicy, którym
nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek
zmilitaryzowanych (M-1 T/L) – obszar transportu lotniczego i
infrastruktury lotniskowej:
– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
– Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.
– Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
– Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
– Linetech S.A.
– LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Kadra
kierownicza
przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym wykonujących zadania na rzecz
obronności państwa, dla których organem
organizującym i nadzorującym wykonywanie
zadań jest minister właściwy do spraw
transportu (B-1 T/K) – obszar transportu
kolejowego i infrastruktury kolejowej:
– POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

Grupa SD:
Członkowie zespołu stałego dyżuru
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Infrastruktury

Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz obronności
państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym
wykonywanie zadań jest minister właściwy do spraw transportu (B-1
T/K) – obszar transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej:
– POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz obronności
państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym
wykonywanie zadań jest minister właściwy do spraw transportu (B-1
T/K), pracownicy wytypowani przez tych przedsiębiorców (B-2 T/K) oraz
pracownicy, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do
jednostek zmilitaryzowanych (M-1 T/K) – obszar transportu kolejowego
i infrastruktury kolejowej:
– POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
– „PKP INTERCITY” S.A.
– „PKP INFORMATYKA” Sp. z o.o.
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– PKP CARGO S.A.
– PKP Energetyka S.A.
– PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
– PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
– Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w
Krakowie Sp. z o.o.
– Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
– Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
– Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
„DOLKOM” Sp. z o.o.
– PKP TELKOL Sp. z o.o.
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Schemat
organizacji szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna oraz żegluga śródlądowa
Minister Infrastruktury (K-1)
Kierownictwo
Ministerstwa
Infrastruktury (K-1):
– Sekretarze Stanu
– Dyrektor Generalny

Dyrektorzy merytorycznych komórek
organizacyjnych Ministerstwa
Infrastruktury i ich zastępcy
(D-1 GM/GW/ŻŚ):
1) Departament:
– Gospodarki Morskiej
– Edukacji Morskiej
– Gospodarki Wodnej i Żeglugi
Śródlądowej
– Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
– Współpracy Międzynarodowej

Dyrektorzy pozostałych komórek organizacyjnych
Ministerstwa Infrastruktury i ich zastępcy (D-1 P):
1) Departament:
– Budżetu
– Kontroli
– Prawny
2) Biuro:
– Administracyjno-Finansowe
– Dyrektora Generalnego
– Ministra
– Zarządzania Kryzysowego

Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez
niego nadzorowanych i ich zastępcy (N-1) oraz pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z
wykonywaniem zadań obronnych (N-2):
– Akademii Morskiej w Szczecinie
– Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie
– Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
– Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym 11 x RZGW
– Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu

Kadra
kierownicza
przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym wykonujących zadania na rzecz
obronności państwa, dla których organem
organizującym i nadzorującym wykonywanie
zadań jest minister właściwy do spraw
żeglugi śródlądowej (B-1 ŻŚ) – obszar
żeglugi śródlądowej:
– Przedsiębiorstwo Budownictwa
Hydrotechnicznego ODRA 3

w ramach WKO

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub
prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych (P-1):
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury

Osoby pełniące funkcje organów podległych Ministrowi Infrastruktury
lub przez niego nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
– Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Kadra kierownicza komórek organizacyjnych w (D-2):
– Urzędzie Morskiego w Gdyni,
– Urzędzie Morskiego w Szczecinie
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością
lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań
obronnych w urzędach obsługujących organy (P-2), zespoły
zadaniowe wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na
Stanowiskach Kierowania (SK), członkowie zespołu stałego dyżuru
(SD)
– Urzędu Morskiego w Gdyni
– Urzędu Morskiego w Szczecinie
Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz obronności
państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym
wykonywanie zadań jest minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej (B-1 GM), pracownicy wytypowani przez
tych
przedsiębiorców (B-2 GM) oraz pracownicy, którym nadano
przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne
do
jednostek
zmilitaryzowanych (M-1 GM) – obszar gospodarki morskiej:
– ZMP Gdynia
– ZMP Gdańsk
– ZMP SZiŚ
– Polskie Ratownictwo Okrętowe
– Polskie Linie Oceaniczne
– Morska Stocznia Remontowa GRYFIA
– Polska Żegluga Morska
– Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych
– Centrum Logistyczne GRYF
– SHIP-SERVICE

Grupa SK:
Zespoły zadaniowe wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na
Stanowiskach Kierowania Ministra
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury

Osoby
pełniące
funkcje
kierowników
jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub
przez niego nadzorowanych i ich zastępcy (K-3):
– Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
– Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
– Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Kadra kierownicza komórek organizacyjnych w (D-2):
– Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
– Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
– Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z obronnością lub prowadzących sprawy związane
z wykonywaniem zadań obronnych w urzędach
obsługujących organy (P-2), zespoły zadaniowe
wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na
Stanowiskach Kierowania (SK), członkowie zespołu
stałego dyżuru (SD)
– Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
– Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
– Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Prezesi i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych i
ich zastępcy (K-3):
– Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Warszawie
– Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur
i samodzielnych wydziałów w jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych
(D-2):
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w
Warszawie
– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z obronnością lub prowadzących sprawy związane
z wykonywaniem zadań obronnych w jednostkach
podległych lub nadzorowanych (P-2), zespoły zadaniowe
wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na
Stanowiskach Kierowania (SK), członkowie zespołu
stałego dyżuru (SD) oraz pracownicy, którym nadano
przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek
zmilitaryzowanych (M-1 GW) – obszar gospodarki wodnej:
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w
Warszawie
– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie

Grupa SD:
Członkowie zespołu stałego dyżuru
– pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Infrastruktury

Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz
obronności państwa, dla których organem organizującym i
nadzorującym wykonywanie zadań jest minister właściwy do
spraw żeglugi śródlądowej (B-1 T/Ż) – obszar żegluga
śródlądowa:
– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA3
w Szczecinie
– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie
Kadra kierownicza przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym wykonujących zadania na rzecz
obronności państwa, dla których organem organizującym i
nadzorującym wykonywanie zadań jest minister właściwy do
spraw żeglugi śródlądowej (B-1 ŻŚ), pracownicy wytypowani
przez tych przedsiębiorców (B-2 ŻŚ) oraz pracownicy, którym
nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek
zmilitaryzowanych (M-1 ŻŚ) – obszar żeglugi śródlądowej:
– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3
w Szczecinie
– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie
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