OBJAŚNIENIA:
(1) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK) – kompleksowa wizja rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
w perspektywie do 2030 r. Koordynuje Minister Administracji i Cyfryzacji, przyjęta uchwałą Rady Ministrów w
dniu 5 lutego 2013 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Kadencja: horyzont obowiązywania strategii.
(2) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – wiodąca strategia rozwojowa, określająca podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w horyzoncie średniookresowym (4-10 lat). Opracowuje Minister
Rozwoju Regionalnego, przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z
późn. zm.). Kadencja: 10-letni horyzont, aktualizacja co najmniej raz na 4 lata.
(3) SBN RP – określa interesy narodowe i cele strategiczne RP w dziedzinie bezpieczeństwa, identyfikuje szanse,
wyzwania i zagrożenia. Stanowi podstawę do opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych i strategii
sektorowych. Przeglądowi i formułowaniu założeń strategii służy Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa
Narodowego i wydawana w jego efekcie Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Przygotowuje Rada
Ministrów, koordynuje Minister Obrony Narodowej, zatwierdza na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent
RP. Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz.U.2012.461 j.t.). Kadencja: brak unormowanego horyzontu czasowego i cyklu aktualizacji - decyduje Rada
Ministrów.
(4) SRSBN RP – jedna z 9 zintegrowanych strategii rozwoju realizujących DSRK i ŚSRK, wiodąca w zakresie rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego. Koordynuje w imieniu Prezesa Rady Ministrów Minister ON, przyjęta
uchwałą Rady Ministrów w dniu 9 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Kadencja: 10-letni
horyzont, aktualizacja co najmniej raz na 4 lata.
(5) Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (PSDO RP) – wykonawcza dyrektywa
strategiczna do SBN RP. Opracowuje Minister Obrony Narodowej we współpracy z właściwymi ministrami i
szefami urzędów, wydaje w drodze postanowienia Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Podstawa
prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2012.461 j.t.).
Kadencja: w horyzoncie obowiązywania SBN RP - z możliwością aktualizacji.
(6) Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa – dokument wydawany
cyklicznie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej w drodze postanowienia Prezydenta RP, opracowany przez
Sztab Generalny WP we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2012.461
j.t.). Kadencja: 10 lat (2013-2022), aktualizacja co 4 lata.
(7) Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych RP - dokument wydawany cyklicznie na
wniosek Ministra Obrony Narodowej w drodze uchwały Rady Ministrów, opracowuje Sztab Generalny WP.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2009 r., Nr 67. poz. 570). Kadencja:6-letni horyzont, aktualizacja co 2 lata.
(8) Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych – opracowywane na 10-letni okres
planistyczny, których projekt sporządza Minister Obrony Narodowej we współdziałaniu z innymi organami
administracji rządowej. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.).
Kadencja:10 lat (2013-2022), aktualizacja co 4 lata.
(9) Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej (PRO RP) - podstawowy dokument politycznostrategicznego planowania obronnego, przygotowywany w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom
bezpieczeństwa narodowego o polityczno-militarnym charakterze. Sporządza Minister Obrony Narodowej we
współdziałaniu z innymi organami administracji rządowej oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Plan
zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Podstawa prawna: 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. Nr 159,
poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: w horyzoncie obowiązywania SBN RP, PSDO RP - z możliwością aktualizacji.
(10) Plan operacyjny Sił Zbrojnych RP – plan użycia sił zbrojnych w przypadku zaistnienia kryzysu politycznomilitarnego i w czasie wojny, z uwzględnieniem wsparcia układu pozamitarnego. Opracowuje Szef Sztabu
Generalnego WP. Podstawa prawna: - z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.2002.156.1301), 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. Nr 159, poz. 1599 z
późn. zm.). Kadencja: nieokreślona, aktualizacja według ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów.
(11) Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK), Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
(NPOIK), Wykaz Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego (WPiPSZK) - dokumenty
planistyczne odnoszące się do działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów w przypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Podstawa prawna: ustawa z
dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr89, poz. 590 z późn. zm.), Zarządzenie
Prezesa Rady Ministrów nr 74 z 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu
zarządzania kryzysowego. Kadencja: nieokreślona, aktualizacja według ustaleń ustawowych.
(12) Wytyczne MON w sprawie planowania i programowania obronnego w resorcie obrony narodowej na lata
2013-2022 - dokument opracowany na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Kadencja: 10 lat.
(13) Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności na rok objęty planowaniem - dokument
przygotowywany w oparciu o zapisy SRSBN RP oraz Wytyczne MON w sprawie planowania i programowania
obronnego w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022. Podstawa prawna: Decyzja Ministra Obrony
Narodowej. Kadencja: 1 rok.
(14) Plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej obrona narodowa w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POF DAR ON) - dokument planistyczny
dotyczący funkcjonowania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: nieokreślona, aktualizacja według
ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów.
(15) Plany operacyjne funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokumenty planistyczne wykonywane w ramach
pozamilitarnego planowania operacyjnego dotyczące funkcjonowania organów administracji publicznej w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Proces opracowania
koordynuje Minister Obrony Narodowej. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: nieokreślona, aktualizacja według ustaleń rozporządzenia
Rady Ministrów.
(16) Plany operacyjne sił zbrojnych - dokumenty planistyczne wykonywane w ramach planowania operacyjnego sił
zbrojnych. Koordynuje Szef Sztabu Generalnego WP. Podstawa prawna: rozkazy, zarządzenia Szefa Sztabu
Generalnego WP. Kadencja: nieokreślona, aktualizacja według ustaleń Szefa Sztabu Generalnego WP.

(17) Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach … – dokument określający sposób realizacji celów rozwojowych
sił zbrojnych zawartych w SR SBN RP oraz w Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji Sił
Zbrojnych RP. Opracowuje Szef Sztabu Generalnego WP. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 maja 2001 roku
o przebudowie i modernizacji SZ RP (Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 570 z późn. zm.), zarządzenie Ministra Obrony
Narodowej. Kadencja: 10 lat, aktualizacja co 4 lata z możliwością korekty co 2 lata.
(18) Plany pochodne do Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP - plany rozwoju zdolności, systemów Sił Zbrojnych RP
oraz rozwoju rodzajów wojsk, uwzględniające przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w perspektywie
wieloletniej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji SZ RP (Dz.U. z
2009 r., Nr 67, poz. 570 z późn. zm.), decyzja Ministra ON, rozkaz Szefa SG WP. Kadencja: 10 lat, aktualizacja
co 4 lata z możliwością korekty co 2 lata.
(19) Program Mobilizacji Gospodarki (PMG) – wskazuje zadania organów administracji rządowej w zakresie
prowadzenia działań o charakterze organizacyjno-planistycznym oraz rzeczowo-finnansowych związanych z
przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny. Koordynuje MON (Szef Sztabu Generalnego WP). Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 sierpnia 2001
roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr
122, poz. 1320 z późn. zm.). Kadencja: 10-letni okres planistyczny.
(20) Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) - dokument sporządzany w ramach
programowania obronnego. Sporządza Minister Obrony Narodowej we współdziałaniu z innymi organami
administracji rządowej. Program zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: 10-letni okres planistyczny,
aktualizacja co 4 lata, z coroczną możliwością korekty.
(21) Programy Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych ministrów, kierowników urzędów centralnych
wojewodów - dokumenty sporządzane w ramach programowania obronnego. Sporządzają odpowiednio
ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie.
Programy zatwierdza Minister Obrony Narodowej. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: 10-letni okres planistyczny.
(22) Zadania działów administracji rządowej oraz innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO
- dokument ustalający zakres uczestnictwa administracji rządowej i innych instytucji państwowych w
realizacji Celów NATO dla RP. Podstawa prawna: : 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. Nr 159,
poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: zgodnie z cyklem planowania NATO, co 4 lata.
(23) Ocena Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - dokument opracowywany przez Ministra Obrony Narodowej
(Szef Sztabu Generalnego WP), zawierający diagnozę stanu Sił Zbrojnych RP oraz możliwości realizacji ich
zadań. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.).
Kadencja: sporządzana corocznie.
(24) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO) - dokument sporządzany w
ramach okresowego przeglądu obronnego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i innych
instytucji państwowych oraz wojewodów. NKPPO umożliwia ocenę stopnia realizacji zadań obronnych przez
poszczególne organy administracji rządowej oraz w skali państwa. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: opracowywany corocznie.

(25) Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych (OPPO) - dokument sporządzany w ramach okresowego
przeglądu obronnego przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie danych z NKPPO, stanowi diagnozę
stanu przygotowania struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa do realizacji zadań obronnych
oraz propozycje kierunków ich doskonalenia. Dokument przedkładany jest do akceptacji Radzie Ministrów.
Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: co
dwa lata.
(26) Raport o stanie obronności - dokument sporządzany w ramach okresowego przeglądu obronnego przez
Ministra Obrony Narodowej we współpracy z właściwymi ministrami i szefami urzędów centralnych. Zawiera
kompleksową analizę i ocenę stanu przygotowań obronnych oraz propozycje kierunków dalszych działań.
Dokument przedkładany jest do akceptacji Radzie Ministrów. Podstawa prawna: 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. Nr 159, poz. 1599 z późn. zm.). Kadencja: co dwa lata.
(27) Plan kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych - dokument sporządzany na potrzeby ustalenia
w wymiarze rocznym podmiotów obejmowanych kontrolami kompleksowymi wykonywania zadań obronnych
przeprowadzanymi przez Prezesa Rady Ministrów; określa zakres przedmiotowy kontroli oraz skład zespołu
kontrolnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie
kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. Nr 16, poz. 151 z późn zm.). Kadencja: sporządzany corocznie
na następny rok.
(28) Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów do
szkolenia obronnego - dokument ustala cele szkolenia obronnego w perspektywie sześcioletniej, określa
sposób ich osiągania poprzez wskazanie zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych. Ponadto zawiera ocenę
stopnia realizacji założonych celów w mijającym okresie szkoleniowym oraz reguluje sposób organizowania i
realizacji szkolenia. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie
szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm). Kadencja: aktualizowany co dwa lata.
(29) Program szkolenia Wyższych Kursów Obronnych - dokument ustala cele szkolenia obronnego kierowniczej
kadry administracji publicznej, prowadzonego w formie wyższych kursów obronnych; ustala podział grup
szkoleniowych w perspektywie sześcioletniej oraz zadania organizatorów tego szkolenia. Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz.
150, z późn. zm). Kadencja: aktualizowany co dwa lata.
(30) Programy/plany szkolenia działów administracji rzędowej, urzędów centralnych i województw - dokumenty
sporządzane przez organy administracji publicznej, ustalający cele i organizację szkolenia obronnego
koordynowanego przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzędów
centralnych oraz wojewodów. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004
roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm). Kadencja: aktualizowany corocznie.
(31) Ewidencja obiektów kategorii I - dokument sporządzany na podstawie ustalanego przez Radę Ministrów
wykazu obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Sporządza
Minister Obrony Narodowej. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w
sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej
ochrony (Dz.U. Nr 116, poz. 1090). Kadencja: sporządzany cyklicznie, po ukazaniu się uaktualnionego wykazu
Rady Ministrów w tej sprawie.
(32) Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji - dokument zawierający informacje o
jednostkach organizacyjnych podlegających militaryzacji ustalonych przez RM. Sporządzany na podstawie
wniosków właściwych ministrów oraz wojewodów. Sporządza Minister Obrony Narodowej. Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2009 roku w sprawie militaryzacji (Dz.U. Nr 210, poz. 1611).
Kadencja: aktualizowany corocznie.

(33) Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego działu administracji obrona narodowa
(WPiPSZK DAR ON) - wskazuje zadania z Wykazu Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego
(WPiPSZK) przeznaczone do realizacji w resorcie obrony narodowej. Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa
Rady Ministrów nr 74 z 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu
zarządzania kryzysowego, decyzja Ministra Obrony Narodowej, rozkaz Szefa SG WP. Kadencja: nieokreślona,
aktualizowany zgodnie z wymogami NATO oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej.
(34) Plan zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej - określa zasady funkcjonowania komórek i
jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, w
rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Plan określa siły i środki SZ RP pozostające w gotowości do
wsparcia organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27
kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr89, poz. 590 z późn. zm.), decyzja Ministra Obrony
Narodowej, rozkaz Szefa SG WP. Kadencja: aktualizowany cyklicznie, co 2 lata.
(35) Rządowy Program Rezerw Strategicznych - dokument zawierający analizę ryzyka i niepewności wystąpienia
zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa oraz asortyment i ilość rezerw strategicznych. Opracowywany

przez ministra właściwego do spraw gospodarki we współdziałaniu z pozostałymi ministrami, w tym z
Ministrem Obrony Narodowej i organami administracji rządowej we właściwościach których pozostają sprawy
zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej
oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór
nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców. Projekt Programu przyjmowany jest w
drodze uchwały Rady Ministrów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 października 2010 roku o rezerwach
strategicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1496 z późn. zm.). Kadencja: wieloletni, aktualizowany corocznie.
(36) Pozostałe plany, programy dotyczące przygotowań obronnych państwa - dokumenty opracowywane przez
organy administracji publicznej oraz inne podmioty, których obowiązek sporządzenia wynika z pozostałych
aktów prawnych powszechnie obowiązujących i kierowania wewnętrznego oraz dokumentów normatywnych,
stanowiących uzupełnienie i uszczegłówienie ustaleń dokumentów przedstawionych na diagramie. Podstawa
prawna: regulacje prawne powszechnie obowiązujące. Kadencja: według ustaleń aktów prawnych je
stanowiących.
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