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Poz. 5

Załączniki do zarządzenia nr 3
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 1 lutego 2017 r. (poz. 5)
Załącznik nr 1

Wytyczne
w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także zadań realizowanych na rzecz obronności
państwa przez przedsiębiorców w 2017 roku

Zasadniczym przedsięwzięciem związanym z wykonywaniem zadań obronnych przez Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w 2017 roku będzie przeprowadzenie ćwiczenia w dziale
administracji rządowej łączność doskonalącego umiejętności w zakresie realizacji przez kadrę
kierowniczą oraz pracowników POCZTY POLSKIEJ S.A. zadań na rzecz obronności państwa
obejmujących współdziałanie z Wojskową Pocztą Polową pk. POCZTA - 2017.
Głównymi zadaniami realizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz przez
organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Infrastruktury i Budownictwa, a także przez przedsiębiorców będą:
1) planowanie operacyjne, w tym:
a) aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących organy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) aktualizacja

planów

funkcjonowania

przedsiębiorców

o

szczególnym

znaczeniu

gospodarczo-obronnym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,
2) programowanie obronne, w tym realizacja zadań wynikających z „Programu Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” określonych
w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność,
transport;
3) realizacja zadań wynikających z dokumentu pt. „Zadania działów administracji rządowej oraz
instytucji państwowych w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO 2013 dla Rzeczypospolitej
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Polskiej”;
4) realizacja 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) aktualizacja dokumentów dotyczących przemieszczania oraz zapewnienia warunków
funkcjonowania Ministra oraz organów na stanowiskach kierowania,
c) aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;
6) realizacja „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) realizacja zadań w zakresie przygotowania jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją
w obszarach będących we właściwości Ministra;
10) realizacja zadań w ramach szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra;
11) realizacja 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

w zakresie właściwości Ministra.

Pozamilitarnych

Przygotowań

Obronnych
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Załącznik nr 2
Harmonogram
wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz przez organy i kierowników jednostek
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także zadań realizowanych na rzecz
obronności państwa przez przedsiębiorców w 2017 roku
2017 rok

Grudzień

Listopad

Październik

IV kw.
Wrzesień

Sierpień

Lipiec

III kw.
Czerwiec

Maj

Kwiecień

II kw.
Marzec

Zadanie

Luty

Lp.

Styczeń

I kw.

Wykonawca

Uwagi

Planowanie operacyjne

1.

Aktualizacja planów operacyjnych
funkcjonowania działów administracji
rządowej w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

2.

Aktualizacja planów operacyjnych
funkcjonowania urzędów obsługujących
organy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

3.

Aktualizacja planów funkcjonowania
przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

Dyrektor BZK we współpracy
z komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa oraz organami.

Organy.

W ciągu 6 miesięcy od otrzymania
Aneksów do Planów operacyjnych
funkcjonowania działów administracji
rządowej, wg właściwości.

Przedsiębiorcy.

W ciągu 6 miesięcy od otrzymania
Aneksów z Planów operacyjnych
funkcjonowania działów administracji
rządowej lub Aneksów z Planów
operacyjnych funkcjonowania
organów, wg właściwości.
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2017 rok

4.

Aktualizacja „Planu osłony technicznej dróg
o znaczeniu obronnym”, „Planu osłony
technicznej w obszarze lotnictwa cywilnego”,
„Planu osłony technicznej sieci kolejowej
o znaczeniu obronnym”.

5.

Aktualizacja „Planu technicznego
zabezpieczenia masowych przewozów
wojskowych transportem kolejowym”.

6.

Aktualizacja Normy Obronnej, System
obronny państwa, Plany obronne,
Klasyfikacja.

Grudzień

Listopad

Październik

IV kw.
Wrzesień

Sierpień

Lipiec

III kw.
Czerwiec

Maj

Kwiecień

II kw.
Marzec

Zadanie

Luty

Lp.

Styczeń

I kw.

Wykonawca

Generalny Dyrektor DKiA, Prezes
ULC i przedsiębiorcy z obszaru
transportu lotniczego, infrastruktury
lotniskowej oraz Prezes PAŻP, Prezes
PKP PLK S.A. i przedsiębiorcy z
obszaru kolejnictwa współdziałający w
realizacji zadania.

Prezes PKP CARGO S.A. oraz
przedsiębiorcy z obszaru kolejnictwa
współdziałający w realizacji zadania.

do
dnia
31

Uwagi

Prezes PKP S.A. koordynuje
opracowaniem i aktualizacją „Planu
osłony technicznej sieci kolejowej
o znaczeniu obronnym”.
Prezes ULC jest wykonawcą „Planu
osłony technicznej w obszarze
lotnictwa cywilnego”, w opracowaniu,
którego uczestniczą przedsiębiorcy
z obszaru transportu lotniczego,
infrastruktury lotniskowej oraz Prezes
PAŻP
Po otrzymaniu z DSiPO MON
zapotrzebowania na masowe przewozy
wojskowe transportem kolejowym.
Prezes PKP S.A. koordynuje realizacją
zadania.

Dyrektor BZK.

Programowanie obronne
1.

Realizacja zadań wynikających
z „Programu Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2017-2026” (PPPO)

2.

Złożenie zapotrzebowania na środki
finansowe na realizację zadań obronnych
i zadań na rzecz obronności państwa
w roku budżetowym n+2 (2019) wraz
z opisem przedsięwzięć cząstkowych
planowanych do wykonania w ramach
programu.

Organy i przedsiębiorcy ujęci
w planie finansowym Ministerstwa.

do
dnia
30

do
dnia
31

Organy i przedsiębiorcy ujęci
w planie finansowym Ministerstwa.

Do końca listopada należy zgłaszać
propozycje zmian mogących
skutkować zmianą wielkości limitów
środków dysponenta części budżetowej
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3.

Składanie zapotrzebowania na środki
finansowe na realizację zadań na rzecz
obronności państwa.

do
dnia
10

4.

Opracowanie i przesłanie sprawozdania
z wykorzystania przyznanych środków
finansowych na realizację zadań obronnych
oraz zadań na rzecz obronności państwa za
rok poprzedni oraz po zakończeniu
kwartalnego okresu sprawozdawczego.

do
dnia
31

5.

Składanie prognozy rozkładu wydatków
budżetowych w ujęciu dziennym dla
kolejnych dwóch miesięcy następujących po
miesiącu, na który składane jest
zapotrzebowanie na środki finansowe.

do
dnia
20

6.

Opracowanie i przesłanie sprawozdania
z wykonania zadań obronnych oraz zadań na
rzecz obronności państwa w 2016 r.

do
dnia
31

do
dnia
10

do
dnia
10
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do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
20

do
dnia
20

do
dnia
20

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
20

do
dnia
20

do
dnia
20

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
10

do
dnia
20

do
dnia
20

do
dnia
20

Przedsiębiorcy ujęci
w planie finansowym Ministerstwa.

Organy i przedsiębiorcy ujęci
w planie finansowym Ministerstwa.

do
dnia
20

do
dnia
20

Sprawozdania półroczne i roczne
również w formie opisowej wraz
z oceną efektywności skuteczności
realizacji planów, w przypadku
organów również w układzie
zadaniowym na podstawie mierników
stopnia realizacji celów.

Przedsiębiorcy ujęci
w planie finansowym Ministerstwa.

Organy i przedsiębiorcy.

Współpraca cywilno – wojskowa

1.

Realizacja zadań wynikających
z dokumentu pt. „Zadania działów
administracji rządowej oraz instytucji
państwowych w realizacji Celów Sił
Zbrojnych NATO 2013 dla Rzeczypospolitej
Polskiej”.

2.

Udział w Rekonesansie infrastruktury
transportowej na potrzeby obronne
- rz. WISŁA na odcinku Sandomierz –
Dęblin.

3.

Udział w Rekonesansie infrastruktury
transportowej na potrzeby obronne - TRP
KWIDZYN.

Dyrektor BZK, we współpracy
z organami (Generalny Dyrektor
DKiA, Prezes ULC) oraz
z przedsiębiorcami według
właściwości.
od
dnia
22
do
dnia
26

Dyrektor BZK, Generalny Dyrektor
DKiA.

od
dnia
19
do
dnia
23

Odpowiedzialny za realizację
Szef STiRW-CKRW
Dyrektor BZK, Generalny Dyrektor
DKiA, Prezes PKP S.A., Prezes PKP
PLK S.A., Prezes PKP CARGO S.A.
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od
dnia
9 do
dnia
13

Rekonesans infrastruktury drogowej
i kolejowej na potrzeby obronne - dojazdy do
portów morskich.

Dyrektor BZK, Generalny Dyrektor
DKiA, Prezes PKP S.A., Prezes PKP
PLK S.A.

Odpowiedzialny za realizację Szef
STiRW-CKRW

Obowiązki państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych
1.

Aktualizacja danych o zasobach HNS:
a) Punkty Informacji HNS przedsiębiorców
do Punktów Kontaktowych HNS właściwych
dysponentów,

do
dnia
15

b) Punkty Kontaktowe/Informacji HNS
dysponentów do Punktu Kontaktowego HNS
w Ministerstwie,

do
dnia
28

c) Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie
do CPK HNS w MON.

2.

Dyrektor BZK.

w tym obszar lotnictwa cywilnego oraz
oddziały GDDKiA

do
dnia
15

Udział w Konferencji dot. Realizacji zadań
HNS w 2016 r. oraz perspektyw na 2017 r.

Dyrektor BZK.

System kierowania bezpieczeństwem narodowym
1.

Trening Stałego Dyżuru.

Komórki organizacyjne Ministerstwa,
organy, kierownicy jednostek oraz
przedsiębiorcy.

2.

Międzynarodowe ćwiczenia zarządzania
kryzysowego: CMX, CME, ML.

Dyrektor BZK, organy, przedsiębiorcy.

Zgodnie z planem ZL P-4 SG WP.

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa

3.

Ćwiczenie działowe doskonalące
umiejętności w zakresie realizacji przez kadrę
kierowniczą oraz pracowników Poczty
Polskiej S.A. zadań na rzecz obronności
państwa obejmujących współdziałanie
z Wojskową Pocztą Polową
pk. POCZTA-2017.

4.

Udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym
pk. POCZTA-17

5.
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Dyrektor BZK, Prezes Poczty Polskiej
S.A., Dyrektor DPO

od
dnia
9 do
dnia
20

Prezes Poczty Polskiej S.A.

Odpowiedzialny za realizację Szef
Zarządu Wsparcia Dowodzenia
i Łączności DG RSZ

Udział w treningu sztabowym
pk. WIERZYCA-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Gdańsku.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Gdańsku

6.

Udział w treningu sztabowym
pk. ŁYNA-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Olsztynie.

Odpowiedzialny za realizację
Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego- Szef Wydziału
Operacyjnego w Olsztynie

7.

Udział w treningu sztabowym
pk. BIAŁA-17

Prezes Poczty Polskiej S.A.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Opolu

8.

Udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym
pk. MALACHIT-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Opolu, Prezes PKP PLK
S.A./PKP PLK Oddział Opole.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Opolu

9.

Udział w ćwiczeniu z dowództwami
i sztabami. Trening sztabowy
pk. WARTA-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Poznaniu

10.

Udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym
pk. PERYDOT-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Szczecinie.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Szczecinie

11.

Udział w ćwiczenie dowódczo-sztabowym
pk. NEFRYT-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Zielonej Górze.

Odpowiedzialny za realizację
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Zielonej Górze

12.

Udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym
(wspomagane komputerowo) pk. JESION-17

Prezes PAŻP

Odpowiedzialny za realizację DO RSZ
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13.

Udział w ćwiczeniu taktycznym
z wojskami pk. KOBRA-17

14.

Udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami
pk. DRAGON-17

15.

Udział w krajowym ćwiczeniu obronnym
pk. KRAJ

16.

Udział w ćwiczeniu epizodycznym kierowanie wsparciem transportowym
w obszarze odpowiedzialności.

17.
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Prezes PKP CARGO S.A., Prezes PKP
INTERCITY S.A., Prezes PKP PLK
S.A./SOK

Organy i przedsiębiorcy.

Kierownictwo MIB, komórki
organizacyjne MIB, organy.

Odpowiedzialny za realizację
Dowódca KWS.
Prezes PKP S.A. koordynuje realizacją
zadania w spółkach Grupy PKP.
Zsynchronizowane z ćwiczeniem
pk. DRAGON-17
Szczegóły dotyczące realizacji,
terminu, uczestników i charakteru
ćwiczenia będą uwzględnione
w dokumentach planistycznych.
Ćwiczenie powiązane z ćwiczeniem
pk. KOBRA-17
Szczegóły dotyczące realizacji,
terminu, uczestników i charakteru
ćwiczenia będą uwzględnione
w dokumentach planistycznych.

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Warszawie

Odpowiedzialny za realizację
Komendant WKTr

Udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym
pk. SZAFIR-17

Generalny Dyrektor DKiA/GDDKiA
Oddział w Zielonej Górze, Prezes PKP
CARGO S.A., Prezes PKP PLK S.A.

Odpowiedzialny za realizację
Komendant 4.RBLog.
Prezes PKP S.A. koordynuje realizacją
zadania w zakresie kolejnictwa.

18.

Aktualizacja dokumentacji stanowiska
kierowania Ministra w stałej siedzibie oraz
w zapasowym miejscu pracy.

Dyrektor BZK.

19.

Aktualizacja danych dotyczących
przemieszczenia wytypowanych osób
z komórek organizacyjnych Ministerstwa na
zapasowe stanowisko kierowania Ministra.

Dyrektor BZK we współpracy
z komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa.

20.

Kontynuacja organizacji stanowisk
kierowania.

21.

Aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru.

Organy.

Komórki organizacyjne Ministerstwa,
organy, kierownicy jednostek oraz
przedsiębiorcy.

Stosownie do ustaleń
MON.
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Program Mobilizacji Gospodarki

1.

Udział w szkoleniu organizowanym przez SG
WP dotyczącym opracowania danych do
„Programu Mobilizacji Gospodarki na lata
2017-2026”.
Opracowanie danych do „Programu
Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”
w zakresie potrzeb transportowych.

2.

a) Opracowanie i przesłanie do MON danych
dotyczących możliwości zabezpieczenia
potrzeb transportowych (środki transportu
lotniczego, kolejowego),

Przedstawiciele BZK.

do
dnia
31

Zgodnie z „Planem Zasadniczych
Przedsięwzięć Zarządu Logistyki – P4
na rok 2017”.

Prezes ULC, Prezes PKP S.A.

do
dnia
08

b) Opiniowanie i uzgodnienie aneksu do
"Programu Mobilizacji Gospodarki na lata
2017-2026".

Dyrektor BZK.

Zgodnie z harmonogramem MON.

Dyrektor BZK.

Rezerwy osobowe
1.

Prowadzenie reklamowania z urzędu oraz na
wniosek od obowiązku pełnienia czynnej
służby wojskowej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny.

Dyrektor BZK we współpracy
z Dyrektorem BDG
Organy oraz przedsiębiorcy.

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją
1.

Kontynuacja procesu przygotowań jednostek
do objęcia militaryzacją.

2.

Aktualizacja wyciągu ze zbiorczego
zestawienia zadań w zakresie militaryzacji
w części dotyczącej Ministra.

Organy oraz przedsiębiorcy, na których
minister właściwy do spraw transportu
nałożył zadania w zakresie
militaryzacji.

Terminy osiągnięcia gotowości według
oddzielnego harmonogramu.

Dyrektor BZK.

Po otrzymaniu wyciągu z MON.
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Zebranie i przekazanie propozycji zmian do
MON od organów, kierowników jednostek
oraz przedsiębiorców do aktualizacji wykazu
Rady Ministrów jednostek przewidzianych do
objęcia militaryzacją.

Dyrektor BZK, organy oraz
przedsiębiorcy, na których minister
właściwy do spraw transportu nałożył
zadania w zakresie militaryzacji.

Szczególna ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa

1.

Bieżące monitorowanie prac organizacyjnych
związanych z przygotowaniem szczególnej
ochrony obiektów ważnych dla
bezpieczeństwa i obronności państwa
kategorii I.

Dyrektor BZK we współpracy
z organami oraz przedsiębiorcami.

2.

Wnioskowanie o ujęcie lub wykreślenie
obiektów podlegających szczególnej ochronie
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności
państwa kategorii I.

Dyrektor BZK, organy oraz
przedsiębiorcy posiadający obiekty
ważne dla obronności i bezpieczeństwa
państwa podlegające szczególnej
ochronie kategorii I.

3.

Przesłanie meldunku do SG WP o aktualizacji
dokumentacji planistycznej dotyczącej
szczególnej ochrony obiektów ważnych dla
bezpieczeństwa i obronności państwa
kategorii I na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dyrektor BZK.

Wg ustaleń SG WP.

Programy opracowują organy oraz
przedsiębiorcy.

Szkolenie obronne

1.

Opracowanie/aktualizacja programu szkolenia
obronnego.

Dyrektor BZK.

2.

Uzgadnianie przez Dyrektora BZK, projektów
planów szkolenia obronnego.

Organy oraz przedsiębiorcy.
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3.

Opracowanie sprawozdania ze szkolenia
obronnego realizowanego w 2016 r.

4.

Udział w Wyższych Kursach Obronnych
(WKO).

5.
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do
dnia
31

Organy oraz przedsiębiorcy.

Przedstawiciele kierownictwa,
komórek organizacyjnych Ministerstwa
oraz organów.

Zgodnie z planem WKO.
Zgłaszanie przedstawicieli na WKO do
BZK.

Opracowanie planu szkolenia obronnego na
2018 rok.

Dyrektor BZK.

Na podstawie Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej dla ministrów
i wojewodów do szkolenia obronnego
realizowanego w latach 2017-2022.

6.

Opracowanie Wytycznych
obronnego na 2018 rok.

Dyrektor BZK.

7.

Opracowanie sprawozdania ze szkolenia
obronnego realizowanego w 2017 roku.

do

szkolenia

do
dnia
15

Organy oraz przedsiębiorcy.

Kontrole

1.

Prowadzenie kontroli problemowych oraz
doraźnych realizacji zadań obronnych przez
organy i jednostki podległe lub nadzorowane
przez Ministra oraz zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez
przedsiębiorców.

2.

Opracowanie planu kontroli problemowych
realizacji zadań obronnych oraz zadań na
rzecz obronności państwa na 2018 rok.

Dyrektor BZK we współpracy
z komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa oraz przedstawicielami
organów.

Dyrektor BZK.

Wg odrębnego planu
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Przeglądy obronne

1.

Opracowanie przez organy oraz przesłanie do
Ministra, NKPPO wg stanu na dzień 31
grudnia 2016 r.

GINB, GGK,
GITD, Generalny Dyrektor DKiA,
Prezes ULC, Prezes UTK.
Po otrzymaniu NKPPO z MON.

2.

Opracowanie i przesłanie do MON wg stanu
na dzień 31 grudnia 2016 r. NKPPO w części
dotyczącej Ministra.

do
dnia
28

Dyrektor BZK.

Warunki organizacyjno - prawne
1.

Opracowanie zarządzenia Ministra w sprawie
wykonywania zadań obronnych oraz zadań na
rzecz obronności państwa w 2018 roku.

Dyrektor BZK.

2.

Opracowanie zarządzenia Ministra w sprawie
planowania operacyjnego.

Dyrektor BZK.

3.

Nowelizacja zarządzenia Ministra
w sprawie określenia wykazu linii kolejowych
o znaczeniu wyłącznie obronnym.

Dyrektor BZK.

Stosownie do wniosków
Ministra Obrony Narodowej, we
współdziałaniu z PKP S.A., PKP PLK
S.A., STiRW-CKRW.

4.

Składanie wniosków/aktualizacja
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wykazu przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dyrektor BZK.

wg potrzeb – na przedsiębiorców
z działów administracji rządowej
kierowanych przez Ministra

Użyte skróty:
BZK
BDG
DPO

-

Biuro Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Departament Poczty w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa

DKiA
GITD
GINB
GGK
ULC
PKP S.A.
PKP PLK S.A.
PAŻP
SOK
MON
DSiPO MON
STiRW-CKRW
SG WP
ZPL-P4
KWS
WKTr
DG/DO RSZ
RBLog
HNS
CPK HNS
PK HNS
PI HNS
TRP
NKPPO
CME
CMX
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-

Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Główny Geodeta Kraju
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Polskie Koleje Państwowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Straż Ochrony Kolei
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Zarząd Planowania Logistyki SG WP
Komponent Wojsk Specjalnych
Wojskowa Komenda Transportu
Dowództwo Generalne/Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Regionalna Baza Logistyczna
cywilna i wojskowa pomoc udzielana wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się
przez terytorium państwa-gospodarza przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny
Centralny Punkt Kontaktowy HNS
Punkt Kontaktowy HNS
Punkt Informacji HNS
Tymczasowy Rejon Przeładunkowy
Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
(ang. Crisis Management Exercise) Ćwiczenie Zarządzania Kryzysowego UE
(ang. Crisis Management Exercise) Ćwiczenie Zarządzania Kryzysowego NATO

-

Minister Infrastruktury i Budownictwa

-

Użyte
sformułowania:
Minister

Poz. 5
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Ministerstwo
Organ
Jednostka

-

Przedsiębiorca

Zadania obronne

-
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Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
organy podległe lub nadzorowane przez Ministra, wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz.1907 i 2094).
jednostka organizacyjna, o której mowa w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 67)
przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego w trybie decyzji administracyjnej został nałożony obowiązek
realizacji zadań na rzecz obronności państwa, które zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z późn. zm.), są organizowane i nadzorowane przez ministra
właściwego do spraw łączności oraz ministra właściwego do spraw transportu.
zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

