
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
        

 

Warszawa, 18 marca  2019 r.  

Poz. 12 

ZARZĄDZENIE Nr 12 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
 

z dnia 14 marca 2019 r. 

 

w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 

55) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 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. poz. 1599 oraz z 2007 r. poz. 1426) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa: 

1) tryb i zasady opracowania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania działów 

administracji rządowej – gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga 

śródlądowa; 

2) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez  niego;  

3) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2, zobowiązanych 

do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania; 

4) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów funkcjonowania 

przedsiębiorców.  

                                                      
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej –  gospodarka morska, 

gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100). 
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§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) BOiIN – rozumie się przez to Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie; 

 

2) DAR – rozumie się przez to działy administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka 

wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa; 

3) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi 

lub przez niego nadzorowaną, wymienioną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej   i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego 

nadzorowanych (M. P. z 2019 r. poz. 24), realizującą zadania planowania operacyjnego; 

4) decyzji – rozumie się przez to decyzję administracyjną wydaną na podstawie 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); 

5) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 

6) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 

7) planie funkcjonowania – rozumie się przez to plan funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny 

opracowany przez przedsiębiorcę w ramach planowania operacyjnego; 

8) planie operacyjnym funkcjonowania – rozumie się przez to plan operacyjny funkcjonowania w 

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument 

planistyczny opracowany przez organy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w ramach 

planowania operacyjnego; 

9) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie 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. poz. 1599 oraz z 2007 r. poz. 1426); 

10) rozporządzeniu w sprawie wykazu przedsiębiorców – rozumie się przez to rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 

1075 i 2143). 

§ 3. 1. Dyrektor BOiIN sporządza plany operacyjne funkcjonowania DAR. 

2. W opracowaniu planów operacyjnych funkcjonowania DAR uczestniczą dyrektorzy komórek 

organizacyjnych Ministerstwa, według właściwości. 
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§ 4. Plany operacyjne funkcjonowania, w zakresie swojej właściwości, opracowują: 

1) dyrektorzy urzędów morskich; 

2) Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR); 

3) Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego; 

4) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. 

 § 5. Plany funkcjonowania, w zakresie swojej właściwości, opracowują: 

1) przedsiębiorcy ujęci w:  

a) części III,  

b) części XI  

  – załącznika do rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców; 

2)  Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 § 6. Dyrektor BOiIN przesyła wypisy z planów operacyjnych funkcjonowania DAR 

do kierowników jednostek, o których mowa w § 4, oraz do przedsiębiorców, o których mowa      w 

§ 5 pkt 1 lit. b. 

§ 7. 1. Dyrektorzy urzędów morskich wypisy z planu operacyjnego funkcjonowania urzędu 

morskiego przesyłają do przedsiębiorców, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a. 

2. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wypisy z planu  

funkcjonowania przedsiębiorcy przesyła do regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

§ 8. 1. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 4, opracowują, zatwierdzają i aktualizują 

plany operacyjne funkcjonowania na zasadach określonych w rozporządzeniu.  

2. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 5, opracowują, uzgadniają, zatwierdzają i aktualizują 

plany funkcjonowania na zasadach określonych w Metodyce opracowania planu funkcjonowania 

przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

3. Do opracowywania, aktualizacji i oznaczania planów operacyjnych funkcjonowania i plany 

funkcjonowania, ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. 

Plany obronne. Klasyfikacja. 

 

4. Plany operacyjne funkcjonowania są sporządzane przez kierowników jednostek, o których 

mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach,  z których jeden przekazywany jest do Ministra. 

5. Plany funkcjonowania są sporządzane przez przedsiębiorców w co najmniej trzech 

egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest kierownikowi jednostki organizacyjnej, według 

właściwości, a jeden Ministrowi. 
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6. Dyrektor BOiIN koordynuje proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów 

operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania, a także zapewnia wymianę informacji 

niezbędnych dla potrzeb wykonania tych planów. 

§ 9. Plany operacyjne funkcjonowania i plany funkcjonowania sporządza się, jako dokumenty 

niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 412,650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125). 

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

23 maja 2016 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 8). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

. 

 

MINISTER  

GOSPODARKI MORSKIEJ  

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

M.GRÓBARCZYK 
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