
ZARZĄDZENIE NR VIII 256/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie "Planu operacyjnego funkjonowania Miasta Orzesze w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 i § 13 ust. 4 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.2020.1911 t.j.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej 
Rzeczypospolitej Polskiej M.P.2019.15, Zarządzeniem 
NR 63/20Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania 
planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz 
udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez 
Wojewodę Śląskiego w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (M.P.2019.15), a także Zarządzeniem Nr 232/20 Wojewody Śląskiego 
z dnia 21 lipca 2020 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów 
operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału 
w procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę 
Śląskiego 

zarządza się co następuje: 

§ 1. Wykonać „Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Orzesze w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zwany dalej „Planem operacyjnym”. 

§ 2. W procesie opracowania Planu operacyjnego należy uwzględnić przepisy ujęte w poniższych 
aktach  prawnych oraz dokumentach: 

- Rozporządzeniu 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 oraz organy samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.1911 t.j). 

- Zarządzeniu Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa 
śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek administracyjnych podporządkowanych 
i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego; 

- Zarządzeniu Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów 
administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w procesie jednostek organizacyjnych 
podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego; 

- „Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008”; 

- „Normie Obronnej NO-02-A060:2008”; 

- Wytycznych w sprawie opracowania w województwie śląskim planów operacyjnych 
funkcjonowania oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych 
i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego; 

- Wypisach z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”; 

- Wypisach przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej z „Planu reagowania obronnego 
RP”. 
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§ 3. 1. Na koordynatora ds. opracowania Planu operacyjnego wyznaczam inspektora Referatu 
ds.Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałąnia Uzależnieniom oraz Zarządzania 
Kryzysowego. 

2. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, sprawuje nadzór nad całokształtem prac związanych 
z wykonaniem Planu operacyjnego, odpowiada za kontakty z punktem konsultacyjnym Wojewody
 Śląskiego oraz wykonuje elementy Planu operacyjnego, o których mowa w § 
5 ust. 3 zarządzenia. 

3. Koordynator, o którym mowa w ust. 1 odpowiada ponadto za organizację współpracy przy
 wykonywaniu Planu operacyjnego z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie, Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach, 
oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Gminy 
mającymi wpływ na realizację zadań obronnych w Mieście Orzesze. 

§ 4. Do udziału w procesie opracowania Planu operacyjnego zobowiązuję komórki organizacyjne 
Urzędu Miasta  oraz jednostki organizacyjne Miasta Orzesze. 

§ 5. 1. Po otrzymaniu wypisów z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” koordynator, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, przydzieli właściwym naczelnikom/kierownikom wybranych 
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Orzesze, a także kierownikom i dyrektorom jednostek 
organizacyjnych Miasta Orzesze, biorących udział w realizacji zadań obronnych na terenie Miasta 
Orzesze, właściwe karty realizacji zadań operacyjnych. 

2. Naczelnicy/Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownicy 
i dyrektorzy jednostek  organizacyjnych Miasta Orzesze zostają zobligowani do sporządzenia 
szczegółowych procedur będących elementami składowymi kart realizacji zadań operacyjnych 
stanowiących załączniki do Planu operacyjnego. 

3. Koordynator ds. opracowania Planu operacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia,  
jest zobligowany do opracowania: 

1) Oceny zagrożeń Miasta Orzesze; 

2) Zamiaru realizacji zadań operacyjnych przez Burmistrza Miasta Orzesze; 

3) Przedsięwzięć i procedur dotyczących podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania 
w Mieście Orzesze; 

4) Zasad współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz 
Siłami Zbrojnymi RP, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi. 

§ 6. Ustala się harmonogram działań dotyczący aktualizacji Planu operacyjnego: 

1. W terminie do 60 dni od daty otrzymania wypisów z „Planu operacyjnego funkcjonowania 
województwa śląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny” koordynator przeprowadzi instruktaż dla naczelników/kierowników komórek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego oraz dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze 
uczestniczących w procesie opracowania Planu operacyjnego. Forma przeprowadzenia instruktażu 
pozostaje w gestii koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia. 

2. Do dnia 28 lutego 2021 r. r. należy przesłać Plan operacyjny do zatwierdzenia Wojewodzie 
Śląskiemu. 

3. Do dnia 28 lutego 2021 r. należy opracować karty realizacji zadań operacyjnych. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Współpracy ze 
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego. 
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§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 marca 2011 r. 
W sprawie aktualizajcji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Orzesze w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 

  

Burmistrz Miasta 
Orzesze 

 
 

inż. Mirosław Blaski 
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