
ZARZĄDZENIE NR

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia . .V.O. . listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie 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 tiybu 
planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa 
przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1911) 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. W zarządzeniu nr 229 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 31 marca 2021 r. - Wojewodzie Dolnośląskiemu.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

„4) przedstawią plany operacyjne funkcjonowania do uzgodnienia i zatwierdzenia 
Wojewodzie Dolnośląskiemu do dnia 31 marca 2021 r.;

5) przygotowują i przesyłają do dnia 30 czerwca 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 31 sierpnia 2021 r. nowe karty realizacji zadań operacyjnych.”;



3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


