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MINISTRA FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.
Poz. 12
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI
R E G I O N A L N E J 1)
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej – rozwój
regionalny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz § 5
ust. 1 pkt 2 i 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, z 2007 r. poz.
1426 oraz z 2019 r. poz. 1549) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa tryb i sposób sporządzenia, uzgodnienia, zatwierdzania i aktualizacji
planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej – rozwój regionalny w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym kart realizacji zadań
operacyjnych.
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)

Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

2)

Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;

3)

jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne podległe
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub przez niego nadzorowane;

4)

Dyrektorze BPB – należy przez to rozumieć Dyrektora Biura Polityki Bezpieczeństwa
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;

1)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
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planie operacyjnym – należy przez to rozumieć dokument planistyczny zawierający zadania do
realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
wykonywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w ramach planowania
operacyjnego;

6)

KRZO – należy przez to rozumieć kartę realizacji zadań operacyjnych.
§ 3. 1. Dyrektor BPB sporządza plan operacyjny.
2. W pracach związanych ze sporządzeniem planu operacyjnego, o którym mowa w ust. 1,

uczestniczą kierujący komórkami

organizacyjnymi

Ministerstwa oraz kierownicy jednostek

organizacyjnych, w zakresie swoich kompetencji.
3. Plan operacyjny jest opracowywany na podstawie otrzymanego wypisu z „Planu Reagowania
Obronnego” przesłanego przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Do opracowania Planu operacyjnego ma zastosowanie Podręcznik Normalizacji Obronnej
PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez
organy administracji publicznej. oraz

„Norma Obronna NO-02-A060:2008” System obronny

państwa– Plany obronne – Klasyfikacja.
5. Plan operacyjny jest opracowywany jako dokument niejawny, zgodnie z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
742).
§ 5. 1. Plan operacyjny podlega aktualizacji w sposób i na zasadach określonych w Podręczniku
Normalizacji Obronnej, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Warunki do opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania
Ministerstwa zapewnia Dyrektor BPB Ministerstwa.
§ 6. 1. Dyrektor BPB opracowany z komórkami i jednostkami organizacyjnym Ministerstwa
plan operacyjny przesyła celem uzgodnienia do Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. Dyrektor BPB uzgodniony plan operacyjny przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi.
§ 7. 1. Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) są opracowywane według wzoru
określonego w załączniku do 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, z 2007 r. poz. 1426 oraz z 2019 r. poz. 1549).
2. KRZO zawierają opracowane procedury realizacji zadań operacyjnych, przedsięwzięcia i
procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej zawarte w planie operacyjnym.

–3–
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Poz. 12

3. W wypełnianiu KRZO uczestniczą kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z ich kompetencjami.
§ 8. 1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych w uzasadnionych przypadkach mogą udzielić upoważnienia pracownikom do
czynności związanych z planowaniem operacyjnym w zakresie wypełnienia KRZO.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest przesyłane do Dyrektora BPB.
3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
4. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, kierownicy jednostek organizacyjnych
oraz upoważnieni przez nich pracownicy powinni posiadać dostęp do informacji niejawnych, co
najmniej o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.
5.

Kierujący

komórkami

organizacyjnymi

Ministerstwa

oraz

kierownicy

jednostek

organizacyjnych zatwierdzają wypełnione KRZO, zgodnie z właściwością.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński
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Załącznik do zarządzenia
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 5 listopada 2020 r.
(poz. 12)
…………………………………………………..

(nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa/jednostki organizacyjnej)

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam niżej wymienionych pracowników do czynności związanych z planowaniem
operacyjnym w zakresie opracowania Kart realizacji zadań operacyjnych stanowiących załącznik do
„Planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rzędowej – rozwój regionalny w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Nazwisko

Imię

Stanowisko

Upoważnienie/klauzula

Konto w

służbowe

poświadczenia

systemie

bezpieczeństwa

dokumentów

Uwagi

niejawnych
TAK/NIE

…………………………., dnia …………………. 2020 r.
(miejscowość)

(data)

……………………………………………

(podpis elektroniczny kierownika komórki organizacyjnej
Ministerstwa lub kierownika jednostki organizacyjnej)

* niepotrzebne skreślić

