
ZARZĄDZENIE NR  29/2020 

STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2020 roku  

 

w sprawie  aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 

stalowowolskiego  w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r poz. 920 ze zm.), 

 art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity – Dz. U. z  2019 poz. 1541 ze zm.)  w związku  

z § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 czerwca  2004 roku  

 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. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 ze zm.),  

Zarządzenia nr 135/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2020 roku  

  w sprawie  aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów  administracji 

publicznej   w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny na terenie Województwa Podkarpackiego oraz raz wypełniając zapisy  

Postanowienia  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wydaniu Polityczno–Strategicznej  

Dyrektywy Obronnej  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 roku (MP z 2019 

r., poz. 15)  zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich ogniw powiatu 

stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny  należy do 

dnia 30 listopada 2020 roku  dokonać aktualizacji  „Planu operacyjnego funkcjonowania 

powiatu stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i  w czasie wojny” zwany dalej „Planem operacyjnym ….” (Karty realizacji zadań 

do 28 lutego 2021 roku. Wzór w załączeniu.) 

 

§ 2 

 Aktualizacja  „Planu operacyjnego …” obejmuje:  

1) Sporządzenie przez Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego  nowego 

planu operacyjnego. 

2) Uzgodnienie opracowanych planów operacyjnych. 

3) Zatwierdzenie sporządzonych i uzgodnionych planów operacyjnych, 

4) Opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz dokumentów  

związanych z zatwierdzonymi planami. 

 

 



§ 3 

Plan operacyjny należy opracować według zasad określonych w wytycznych 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020 roku będących załącznikiem do 

Zarządzenia nr 135/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2020 roku w 

sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów  administracji 

publicznej   w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w 

czasie wojny na terenie Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

W celu dokonania aktualizacji „Planu operacyjnego ….” powołuje się zespół  

w składzie: 

1. Przewodniczący zespołu – Sekretarz Powiatu 

2.  Z – ca Przewodniczącego Zespołu –Kierownik PCZK;  inspektor ds. obronnych 

o OC w Wydziale OZK Starostwa  Powiatowego w Stalowej Woli 

3. Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Starostwa Powiatowego  

w Stalowej Woli 

4. Powiatowy Komendant Policji w Stalowej Woli. 

5. Powiatowy Komendant PSP w Stalowej Woli. 

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego w Stalowej Woli, 

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli. 

8. Powiatowy Lekarz Weterynarii  

9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, 

10.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

11. Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

12.  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

 

§ 5 

 

Pracę przy opracowaniu w/w planu należy wykonać w 6 etapach: 

1. Etap I – Dokonać analizy  otrzymanych wyciągów  z planu operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego oraz zadań operacyjnych, sprecyzować zagrożenia 

zewnętrzne dla powiatu, przyjąć koncepcję funkcjonowania  i realizacji zadań  w 

warunkach zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Opracować główną część planu wg wytycznych Wojewody Podkarpackiego. 

Dokument powinien być oznaczony klauzulą ”ZASTRZEŻONE” 

2. Etap II – Podzielić otrzymane zadania operacyjne dla poszczególnych 

wykonawców  z określeniem komórek  organizacyjnych  i innych podmiotów 

uczestniczących  w ich realizacji. Przydzielić funkcje do realizacji zadań. 

Opracować  tabelę  realizacji zadań  uwzględniając całościowo proces wykonawczy 

– opracowuje inspektor ds. obronnych ds. OC. Tabela powinna być oznaczona 

klauzulą ZASTRZEŻONE. 

3.  Etap III – Wykonawcy poszczególnych zadań operacyjnych wykonają karty 

realizacji zadań  (przydzielonych wg kompetencji)  zgodnie z wzorem b będącym 



załącznikiem do  niniejszego zarządzenia. Karty realizacji zadań  powinny być 

opracowane jako materiał niejawny mający klauzulę „ZASTRZEŻONE”. Stanowią 

one załącznik „D” do „Planu  operacyjnego …”  

4. Etap IV – Opracować pozostałe załączniki do „Planu  operacyjnego …”  opracowuje 

inspektor ds. obronnych o OC.   

5. Etap V – uzgodnić i zatwierdzić aktualizację „Planu  operacyjnego …”  

w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  wykonuje  inspektor ds. obronnych 

 i OC. 

6. Etap VI – do dnia  1 kwietnia 2021 roku złożyć do Dyrektora  Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW pisemną informację   

o zakończeniu procesu planowania operacyjnego, w tym opracowanie kart 

realizacji zadań. 

 

§ 6 

W trakcie prac związanych z opracowaniem  „Planu  operacyjnego …” należy uwzględnić 

wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnej (tekst 

jednolity - Dz.U. 2019 r.,  poz. 742 ze zm.) 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr Z-1/2011 Starosty Stalowowolskiego  z dnia   16 maja  2011 

roku w sprawie  aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 

stalowowolskiego  w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742&SessionID=1B33CF55168C649943094587AF60EC705864D7EB


Załącznik do Zarządzenia Starosty Stalowowolskiego nr 29/2020   

z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania  

powiatu stalowowolskiego w warunkach zewnętrznego 

  zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 
ZASTRZEŻONE 

     ZATWIERDZAM                                                                                    Egz. Nr …………… 

……………………………….. 
( kierownik komórki organizacyjnej) 
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DOKUMENTACJA BAZOWA 

 

 

 

 

 

DODATKOWE USTALENIA 

 

 

 

 

 

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu 

1. Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Stalowowolskiego  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny 

Sporządził:  

Wykonał:  
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