
ZARZĄDZENIE NR

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia .... 2. .. . . sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów 
administracji publicznej województwa dolnośląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1464) oraz § 5 ust. 1 pkt 4-6 i 8 oraz § 13 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 
1599, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady:

1) uzgodnienia z właściwymi organami administracji publicznej planu operacyjnego 
funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz opracowania kart realizacji zadań 
operacyjnych do planu;

2) opracowania nowych planów operacyjnych funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, powiatów i miast na prawach powiatów, gmin i gmin
0 statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny, zwanych dalej „planami operacyjnymi funkcjonowania”, o których mowa w § 5 ust.
1 pkt 5-6 oraz 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 
przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) udziału i współdziałania w procesie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego.

§ 2. 1. Opracowanie planów operacyjnych funkcjonowania obejmuje:

1) sporządzenie przez właściwe organy administracji publicznej planów operacyjnych 
funkcjonowania, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4;

2) uzgodnienie z właściwymi organami administracji publicznej sporządzonych planów 
operacyjnych funkcjonowania;

3) zatwierdzenie sporządzonych i uzgodnionych planów operacyjnych funkcjonowania przez 
właściwe organy administracji publicznej;

4) opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych;
5) dołączeń e do nowoopracowanych planów operacyjnych funkcjonowania dokumentów 

sporządzonych na potrzeby aktualnie obowiązujących planów operacyjnych 
funkcjonowania, których zawartość merytoryczna nie podlega zmianom.



2. Plany operacyjnego funkcjonowania wykonuje się w ramach planowania operacyjnego 
jako:
1) plan operacyjny funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny sporządzany przez 
Wojewodę Dolnośląskiego - w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 oraz 4-5;

2) plan operacyjny funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego sporządzany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

3) plany operacyjne funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów sporządzane 
przez starostów i prezydentów miast;

4) plany operacyjne funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta sporządzane przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.

3. Organy, o których mowa w ust. 2 opracowują plany operacyjne funkcjonowania 
uwzględniając zapisy:
1) rozporządzenia;
2) wypisów przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej z „Planu reagowania obronnego 

RP” - w przypadku planu operacyjnego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
3) wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego - 

w przypadku planów operacyjnych funkcjonowania, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4;
4) „Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008”;
5) „Normy obronnej N0-02-A060:2008”;
6) niniejszego zarządzenia oraz „Wytycznych w sprawie opracowania w województwie 

dolnośląskim planów operacyjnych funkcjonowania oraz udziału w tym procesie jednostek 
organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego”.

§ 3. Plany operacyjne funkcjonowania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-4 należy 
przekazać do zatwierdzenia, po ich uprzednim uzgodnieniu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 - 6  oraz 
8 rozporządzenia - do dnia 30 listopada 2020 r. - Wojewodzie Dolnośląskiemu.

§ 4. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, zwanego dalej „Urzędem"’:

1) opracowują do dnia 31 marca 2021 r. karty realizacji zadań operacyjnych dla zadań, 
do przygotowania których zostali wskazani jako koordynatorzy lub realizatorzy w Tabeli 
Realizacji Zadań Operacyjnych, przekazując jeden egzemplarz karty do dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu;

2) koordynują przygotowanie realizacji zadań ujętych w kartach, o których mowa w pkt 1, 
opracowując niezbędne w tym celu procedury i dokumenty.

2. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej:
1) ujmują uzgodnione i przyjęte zadania operacyjne w planach działania i innych 

dokumentach opracowywanych na podstawie odrębnych ustaleń;
2) ustalają zasady ujmowania zadań operacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 

zarządzenia, w planach działania i innych dokumentach opracowywanych na podstawie 
odrębnych ustaleń przez podległe i nadzorowane struktury Policji lub Państwowej Straży 
Pożarnej.

3. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
koordynuje proces opracowania planów operacyjnych funkcjonowania, o których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 1-4 zarządzenia, w szczególności:
1) ustala zasady uzgadniania planów operacyjnych funkcjonowania;



2) przygotowuje do dnia 31 sierpnia 2020 r. „Wytyczne w sprawie opracowania 
w województwie dolnośląskim planów operacyjnych funkcjonowania oraz udziału w tym 
procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego”;

3) przygotuje i przeprowadza do dnia 30 września 2020 r. szkolenia niezbędne dla 
prawidłowego przebiegu procesu opracowania planów operacyjnych funkcjonowania;

4) przygotowuje i przesyła do dnia 29 stycznia 2021 r. do organów rządowej administracji 
zespolonej w województwie i kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu zestawienia 
zadań operacyjnych, w zakresie których zostali oni wyznaczeni w planie operacyjnym 
funkcjonowania województwa dolnośląskiego jako koordynatorzy, realizatorzy lub 
współwykonawcy wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych;

5) organizuje punkt konsultacyjny na potrzeby uzgadniania opracowanych przez właściwe 
organy administracji publicznej planów operacyjnych funkcjonowania lub ich projektów, 
we współdziałaniu z Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
funkcjonującym w Urzędzie, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”;

6) opracowuje „Harmonogram uzgadniania planów operacyjnych funkcjonowania 
sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego”.

§ 5.1. Organy samorządu terytorialnego sporządzające plany operacyjne 
funkcjonowania, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 2-4 zarządzenia:

1) opracowują i wydają zarządzenia pozwalające na przeprowadzenie w podporządkowanych 
i nadzorowanych strukturach procesu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania planów 
operacyjnych funkcjonowania;

2) zapewniają warunki techniczne i organizacyjne, w tym związane z zapewnieniem ochrony 
informacji niejawnych, niezbędne do prawidłowego i terminowego sporządzenia planów 
operacyjnych funkcjonowania oraz dokumentów z nimi związanych;

3) przeprowadzają szkolenia niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu 
opracowania planów operacyjnych funkcjonowania oraz sporządzania powiązanych z nimi 
dokumentów;

4) przedstawią plany operacyjne funkcjonowania do uzgodnienia i zatwierdzenia Wojewodzie 
Dolnośląskiemu do dnia 30 listopada 2020 r.;

5) przygotowują i przesyłają do dnia 26 lutego 2021 r., z wyłączeniem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, do właściwych terytorialnie komendantów powiatowych 
(miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zestawienia zadań operacyjnych, 
w zakresie których zostali oni ustaleni w odpowiednim planie operacyjnym 
funkcjonowania koordynatorami, realizatorami lub współwykonawcami;

6) sporządzają do dnia 30 kwietnia 2021 r. nowe karty realizacji zadań operacyjnych.

2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego dodatkowo sporządza i przesyła do dnia 
26 lutego 2021 r. zestawienia zadań operacyjnych, do Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu i Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie których zostali oni ustaleni w odpowiednim planie operacyjnym funkcjonowania 
koordynatorami, realizatorami lub współwykonawcami.

§ 6. Udział przedsiębiorców w planowaniu operacyjnym realizowany jest na podstawie 
i w sposób określony w decyzjach lub zarządzeniach uprawnionych organów administracji 
publicznej nakładających na podporządkowanych lub nadzorowanych przedsiębiorców 
obowiązki w zakresie realizacji zadań obronnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu.
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§ 8.1. Plany operacyjne funkcjonowania sporządza się, jako dokumenty niejawne zgodnie 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 742).

2. Wzór kart do realizacji zadań operacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


