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1612
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania na rzecz obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) ustawa o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa — ustaw´ z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

Rozdzia∏ 1

4) funkcje wynikajàce ze zwierzchnictwa w polskiej
przestrzeni powietrznej — funkcje przekazywane
Ministrowi Obrony Narodowej na warunkach
i w sposób okreÊlony na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên. zm.2));

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) kategorie zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´;
2) tryb ustalania:
a) istniejàcych i specjalnie tworzonych jednostek
organizacyjnych, które przewiduje si´ objàç militaryzacjà, oraz jednostek organizacyjnych stanowiàcych baz´ formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych,
b) limitów osób, które przewiduje si´ powo∏aç do
s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych;
3) wzór wniosku o obj´cie poszczególnych jednostek
organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji;
4) zadania zwiàzane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich militaryzacjà oraz organy zobowiàzane do realizacji
tych zadaƒ;
5) zasady wyposa˝ania jednostek przewidzianych do
militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w Êrodki transportowe, maszyny, urzàdzenia oraz sprz´t
wojskowy;
6) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich militaryzacjà oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

5) limit osób — maksymalnà liczb´ osób, które przewiduje si´ powo∏aç do s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej;
6) ministrowie — organy, o których mowa w art. 22
pkt 1 ustawy;
7) program mobilizacji gospodarki — program,
o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa;
8) rezerwy mobilizacyjne — rezerwy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach paƒstwowych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);
9) Si∏y Zbrojne — Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
10) zestawienie zadaƒ — zestawienie zadaƒ w zakresie militaryzacji.
Rozdzia∏ 2
Kategorie zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

§ 3. 1. Militaryzacji podlegajà jednostki organizacyjne, które w razie zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny b´dà wykonywaç zadania w zakresie:

1) baza formowania — jednostk´ organizacyjnà stanowiàcà baz´ formowania specjalnie tworzonej
jednostki zmilitaryzowanej;

1) produkcji wyrobów, wykonywania us∏ug oraz prac
wdro˝eniowych i ekspertyz niezb´dnych do zabezpieczenia potrzeb obronnych paƒstwa;

2) ustawa — ustaw´ z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej;
———————

2) wykonywania przewozów wojskowych oraz logistycznego wsparcia Si∏ Zbrojnych i sojuszniczych
si∏ wzmocnienia w ramach obowiàzków paƒstwa-gospodarza;
———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625,
Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42,
poz. 340.
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3) funkcjonowania systemów ∏àcznoÊci, transportu,
energetyki oraz gazownictwa i sektora paliwowego, a tak˝e wykonywania funkcji wynikajàcych ze
zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej;
4) budowy, rozbudowy i odtwarzania infrastruktury
obronnej paƒstwa oraz os∏ony technicznej infrastruktury transportowej, a tak˝e gromadzenia
i utrzymywania rezerw mobilizacyjnych na potrzeby os∏ony technicznej tej infrastruktury;
5) informacyjnego zabezpieczenia funkcjonowania
systemu obronnego paƒstwa;
6) utrzymania bezpieczeƒstwa i porzàdku wewn´trznego;
7) prowadzenia ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa.
2. W razie wojny lub zarzàdzenia mobilizacji jednostki przewidziane do militaryzacji, ustalone w trybie
rozporzàdzenia, obejmuje si´ militaryzacjà.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, mogà byç
obj´te militaryzacjà w czasie obowiàzywania stanu
wyjàtkowego na ca∏ym terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wprowadzonego ze wzgl´du na zagro˝enie
bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa.
4. Osoby przeznaczone na podstawie karty przydzia∏u, o której mowa w art. 175 ust. 5 ustawy, do s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych podlegajà powo∏aniu w terminie i miejscu okreÊlonych w wezwaniu.
5. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane
formuje si´ zgodnie z harmonogramami osiàgania
gotowoÊci do dzia∏ania tych jednostek.
6. Jednostki zmilitaryzowane realizujà zadania
okreÊlone przez w∏aÊciwych ministrów lub wojewodów.
Rozdzia∏ 3
Tryb ustalania jednostek przewidzianych
do militaryzacji i baz formowania, limitów osób
oraz wzór wniosku o obj´cie poszczególnych
jednostek organizacyjnych przygotowaniami
do militaryzacji
§ 4. 1. Z wnioskiem o obj´cie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji, zwanym
dalej „wnioskiem”, wyst´pujà ministrowie i wojewodowie wykonujàcy zadania oraz sprawujàcy nadzór
nad ich wykonaniem w ramach powszechnego obowiàzku obrony.
2. Wnioski podlegajà rozpatrzeniu przez Rad´ Ministrów, po wyra˝eniu opinii przez Ministra Obrony
Narodowej, która zawiera ocen´ limitów osób i zgodnoÊci deklarowanego we wniosku przeznaczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych z zadaniami
wynikajàcymi z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej lub z zadaniami okreÊlonymi
w programie mobilizacji gospodarki.
3. W razie zaistnienia zmian w Planie Reagowania
Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej lub programie
mobilizacji gospodarki albo ze wzgl´du na inne potrzeby w zakresie bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa ministrowie i wojewodowie, a za ich poÊrednic-
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twem równie˝ inne organy paƒstwowe realizujàce zadania wynikajàce z tego Planu lub programu, mogà,
z zastrze˝eniem ust. 4, wyst´powaç w trybie ust. 2
o obj´cie wytypowanych jednostek organizacyjnych
przygotowaniami do militaryzacji, a tak˝e o odstàpienie od prowadzenia przygotowaƒ do militaryzacji
okreÊlonych jednostek organizacyjnych.
4. Je˝eli wniosek nie dotyczy aktualizacji danych
zwiàzanych ze zmianà zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´ jednostek organizacyjnych, zmianà limitów
osób lub zmianà w∏aÊciwoÊci organów, o których mowa w art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, albo dotyczy likwidacji
poszczególnych jednostek organizacyjnych, opinia
Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny limitów
osób oraz zadaƒ obronnych realizowanych przez te
jednostki nie jest wymagana.
5. W przypadku gdy wniosek dotyczy przedsi´biorców wykonujàcych zadania uzasadniajàce obj´cie
ich przygotowaniami do militaryzacji, do wniosku kierowanego do zaopiniowania za∏àcza si´ kopie decyzji
organu, który na∏o˝y∏ na przedsi´biorców obowiàzek
realizacji takich zadaƒ. Wnioskodawca przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania zamieszcza adnotacj´ o uzgodnieniu sprawowania nadzoru nad przygotowaniem przedsi´biorców do militaryzacji z w∏aÊciwym ministrem lub wojewodà oraz o podleg∏oÊci
przedsi´biorców po ich zmilitaryzowaniu.
6. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych
b´dàcych przedsi´biorstwami paƒstwowymi lub
przedsi´biorstwami utworzonymi w drodze ustaw —
adnotacj´, o której mowa w ust. 5, zamieszcza organ
za∏o˝ycielski oraz organ, wed∏ug którego ustaleƒ jednostka organizacyjna b´dzie przygotowywana do militaryzacji. Adnotacji nie zamieszcza si´, je˝eli organ
wnioskujàcy jest organem w∏aÊciwym do organizowania zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców.
7. Wniosek sporzàdza si´ z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z póên. zm.3)).
8. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Ustalenia Rady Ministrów dotyczàce ogólnej liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji
oraz baz formowania, a tak˝e limitów osób ujmuje si´
w wykazie jednostek organizacyjnych podlegajàcych
militaryzacji, zwanym dalej „wykazem”.
2. Na podstawie wykazu sporzàdza si´ zbiorcze zestawienie zadaƒ, w którym zamieszcza si´ nast´pujàce informacje i dane w stosunku do:
1) istniejàcych jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji:
a) organ, któremu podlega jednostka w sprawach
przygotowaƒ do militaryzacji,
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 178, poz. 1375.
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b) g∏ówne zadania i przeznaczenie jednostki, ze
wskazaniem kategorii zadaƒ, o których mowa
w § 3,
c) nazw´, siedzib´ i adres jednostki,
d) numer identyfikacyjny jednostki,
e) organ, wed∏ug którego ustaleƒ przygotowuje
si´ jednostk´ do militaryzacji,
f) limit osób,
g) organ, któremu b´dzie podlega∏a jednostka po
jej zmilitaryzowaniu,
h) podstaw´ obj´cia jednostki przygotowaniami
do militaryzacji;
2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych:
a) organ, któremu podlega baza formowania
w sprawach przygotowania do sformowania
jednostki specjalnie tworzonej,
b) g∏ówne zadania i przeznaczenie jednostki, ze
wskazaniem kategorii zadaƒ okreÊlonych w § 3,
c) nazw´, siedzib´ i adres bazy formowania,
d) numer indentyfikacyjny jednostki,
e) organ, wed∏ug którego ustaleƒ przygotowuje
si´ jednostk´ do militaryzacji,
f) etat jednostki,
g) termin gotowoÊci do dzia∏ania,
h) podstawowe wyposa˝enie jednostki warunkujàce jej zdolnoÊç do dzia∏ania,
i) mo˝liwoÊci operacyjne jednostki, w szczególnoÊci mo˝liwoÊci wytwórcze, naprawcze, remontowe, transportowe i prze∏adunkowe, zwiàzane z jej dzia∏alnoÊcià,
j) procent skompletowania stanu osobowego
i etatowego wyposa˝enia jednostki,
k) organ, któremu b´dzie podlega∏a jednostka po
jej sformowaniu,
l) podstaw´ obj´cia jednostki przygotowaniami
do militaryzacji.
3. Zmian w wykazie dokonuje si´ w drodze aneksu, którego projekt sporzàdza si´ na podstawie wniosków ministrów lub wojewodów. W projekcie aneksu
ujmuje si´ proponowane we wnioskach ministrów
i wojewodów zmiany dotyczàce jednostek wyszczególnionych w wykazie, w tym propozycje zmian polegajàcych na w∏àczeniu lub wy∏àczeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Propozycje zmian w wykazie polegajàce na w∏àczeniu do wykazu nowych jednostek organizacyjnych
sporzàdza si´ w formie okreÊlonej w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia.
5. Do zmian w zbiorczym zestawieniu zadaƒ przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 6. 1. Ministrowie i wojewodowie otrzymujà informacje i dane zawarte w zbiorczym zestawieniu zadaƒ w formie wyciàgu — w cz´Êci ich dotyczàcej. Na
podstawie tego wyciàgu sporzàdzajà zestawienia zadaƒ w zakresie militaryzacji dotyczàce podleg∏ych im
dzia∏ów administracji rzàdowej lub województwa.
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2. Ministrowie w odniesieniu do podleg∏ych im
dzia∏ów administracji rzàdowej i wojewodowie niezw∏ocznie przekazujà wyciàgi ze sporzàdzonych zestawieƒ zadaƒ albo kopie tych zestawieƒ w∏aÊciwym terytorialnie szefom wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie niezb´dnym do sprawowania nadzoru nad uzupe∏nieniem potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji.
3. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczàcych przeznaczenia lub gotowoÊci do dzia∏ania uaktualnione wyciàgi i kopie przekazywane sà niezw∏ocznie.
4. Aktualizacja informacji oraz danych zawartych
w zestawieniach zadaƒ, o których mowa w ust. 1, dotyczàcych gotowoÊci do dzia∏ania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych nast´puje za pomocà karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzowanej.
5. Wzór karty, o której mowa w ust. 4, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania szczególnie wa˝ne dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa stajà si´ kierownikami
jednostek przewidzianych do militaryzacji w rozumieniu art. 187 ust. 1 ustawy z chwilà otrzymania wyciàgu z zestawienia zadaƒ w zakresie militaryzacji dotyczàcego dzia∏u administracji rzàdowej lub województwa.
2. Wyciàg z zestawienia zadaƒ w zakresie militaryzacji dotyczàcy dzia∏u administracji rzàdowej lub województwa za∏àcza si´ do decyzji, o której mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy o organizowaniu zadaƒ na rzecz
obronnoÊci paƒstwa.
3. Wykonanie zadaƒ z zakresu militaryzacji nast´puje na podstawie umowy, o której mowa w art. 7
ust. 2 ustawy o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa.
4. Wydatki na przygotowania do militaryzacji
w zwiàzku z:
1) dostosowaniem nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych, a tak˝e przystosowaniem obiektów budowlanych i wytwarzanych rzeczy ruchomych, w sposób niezmieniajàcy ich w∏aÊciwoÊci i przeznaczenia, do potrzeb wynikajàcych z zadaƒ okreÊlonych
dla jednostki zmilitaryzowanej,
2) powo∏ywaniem, zakwaterowaniem i wy˝ywieniem stanu osobowego bioràcego udzia∏ w çwiczeniach jednostek przewidzianych do militaryzacji,
3) zakupem i utrzymaniem sprz´tu na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji
— sà finansowane z bud˝etu paƒstwa w ramach
Êrodków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.
5. Prace planistyczne zwiàzane z prowadzeniem
przygotowaƒ w zakresie militaryzacji sà finansowane
ze Êrodków w∏asnych jednostek organizacyjnych przeznaczonych na takà dzia∏alnoÊç.
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Rozdzia∏ 4
Zadania zwiàzane z przygotowaniem jednostek
organizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich
militaryzacjà oraz organy zobowiàzane
do realizacji tych zadaƒ
§ 8. W istniejàcych jednostkach organizacyjnych
przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania prowadzi si´ przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne obejmujàce w szczególnoÊci:
1) opracowanie regulaminów organizacyjnych, a w bazach formowania ponadto planów formowania
specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;
2) nadawanie przydzia∏ów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom, które przewiduje si´ powo∏aç do
s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych, szkolenie stanu osobowego jednostek przewidzianych
do militaryzacji, a tak˝e reklamowanie osób od
obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3) wyposa˝anie w Êrodki transportowe, maszyny,
urzàdzenia i inne przedmioty oraz Êrodki materia∏owe, okreÊlone w dokumentach organizacyjnych
jednostek przewidzianych do militaryzacji;
4) prowadzenie niezb´dnej dokumentacji, w tym
aktualizowanie dokumentów, o których mowa
w pkt 1, oraz innych informacji i danych dotyczàcych gotowoÊci do dzia∏ania jednostek zmilitaryzowanych.
§ 9. 1. Ministrowie i wojewodowie w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do obj´cia ich
militaryzacjà wykonujà nast´pujàce zadania:
1) okreÊlajà zakres przedsi´wzi´ç zwiàzanych z przygotowaniem do militaryzacji oraz szczegó∏owe zasady i tryb ich wykonywania w dzia∏ach administracji rzàdowej oraz województwach, a tak˝e wyznaczajà podleg∏e i nadzorowane organy odpowiedzialne za realizacj´ poszczególnych przedsi´wzi´ç;
2) ustalajà sposób zabezpieczenia potrzeb sprz´towych i materia∏owych jednostek przewidzianych
do militaryzacji, w szczególnoÊci w zakresie Êrodków transportowych, maszyn i urzàdzeƒ, które nie
mogà byç przydzielone w ramach Êwiadczeƒ na
rzecz obrony, a tak˝e sprz´tu wojskowego i innego
sprz´tu specjalistycznego, je˝eli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej, w tabelach nale˝noÊci i normach nale˝noÊci;
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2. Do zadaƒ ministrów i wojewodów oraz organów wyznaczonych w trybie przewidzianym w ust. 1
pkt 1 nale˝y ponadto:
1) ustalanie struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz tabel nale˝noÊci
i norm nale˝noÊci sprz´tu, urzàdzeƒ oraz Êrodków
materia∏owych dla tych jednostek;
2) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych i planów formowania jednostek zmilitaryzowanych;
3) ustalanie, stosownie do specyfiki jednostek przewidzianych do militaryzacji, szczegó∏owych warunków i trybu prowadzenia przygotowaƒ, o których mowa w § 8, a tak˝e sposobu zakwaterowania i wy˝ywienia stanów osobowych tych jednostek;
4) weryfikowanie informacji i danych dotyczàcych
gotowoÊci jednostek przewidzianych do militaryzacji, przedstawianych przez kierowników baz formowania w formie karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzowanej, a tak˝e prowadzenie kartoteki kart
gotowoÊci;
5) ustalanie programów szkolenia oraz organizowanie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;
6) planowanie i organizowanie kontroli podleg∏ych
jednostek przewidzianych do militaryzacji;
7) okreÊlanie trybu wspó∏dzia∏ania z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadaƒ
dotyczàcych przygotowaƒ do militaryzacji.
§ 10. 1. Ministrowie i wojewodowie, którym podlegajà jednostki organizacyjne w sprawach przygotowaƒ do militaryzacji, po otrzymaniu odpowiedniego
wyciàgu ze zbiorczego zestawienia zadaƒ, wykonujà
ponadto nast´pujàce zadania:
1) zapewniajà osiàgni´cie gotowoÊci do dzia∏ania
przez jednostki przewidziane do militaryzacji uj´te
w odpowiednim zestawieniu zadaƒ, w szczególnoÊci przez nadzór nad procesem przygotowaƒ do militaryzacji tych jednostek;
2) przesy∏ajà, w razie wprowadzenia zmian w zestawieniach zadaƒ, do w∏aÊciwych organów wyciàgi
z tych zestawieƒ — w zakresie ich bezpoÊrednio
dotyczàcym;

3) uzgadniajà z Ministrem Obrony Narodowej zmiany dotyczàce terminów osiàgania gotowoÊci do
dzia∏ania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz informujà w∏aÊciwe organy
o zmianach wynikajàcych z aktualizacji odpowiednich zestawieƒ zadaƒ;

3) przedstawiajà Ministrowi Obrony Narodowej propozycje do rocznego planu szkolenia, z uwzgl´dnieniem liczby osób, wed∏ug odpowiednich kwalifikacji i specjalnoÊci, powo∏ywanych do odbycia
çwiczeƒ w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a tak˝e rodzaju oraz liczby nieruchomoÊci
i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach Êwiadczeƒ rzeczowych w zwiàzku z takimi çwiczeniami.

4) planujà, w sporzàdzanych programach pozamilitarnych przygotowaƒ obronnych, Êrodki finansowe na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z przygotowaniem do obj´cia militaryzacjà ustalonych jednostek organizacyjnych oraz dysponujà przydzielonymi Êrodkami finansowymi i limitami osób.

2. Je˝eli zadania zwiàzane z przygotowaniem do
militaryzacji dotyczà istniejàcych jednostek przewidzianych do militaryzacji lub baz formowania, prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, to ich realizacja nast´puje wed∏ug ustaleƒ ministrów w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przedmiot tej dzia∏alnoÊci.
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3. Ministrowie i wojewodowie sà zobowiàzani do:
1) wykonania zadaƒ, o których mowa w § 9 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1—3 — w terminie do dziewi´ciu miesi´cy od dnia otrzymania wyciàgu ze
zbiorczego zestawienia zadaƒ;
2) zapewnienia osiàgni´cia przez podleg∏e jednostki
przewidziane do militaryzacji gotowoÊci do dzia∏ania — w terminie do szeÊciu miesi´cy od zakoƒczenia realizacji zadaƒ, o których mowa w pkt 1.
4. W przypadku gdy w∏àczenie do zbiorczego zestawienia zadaƒ nowych jednostek organizacyjnych
podlegajàcych militaryzacji nie wymaga wprowadzenia zmian w wykonaniu § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2
pkt 3, zadania, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2,
realizuje si´ w terminie do szeÊciu miesi´cy od dnia
otrzymania wyciàgu ze zbiorczego zestawienia zadaƒ.

Poz. 1612

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczàcej zadaƒ
jednostki zmilitaryzowanej;
7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób przeznaczonych do s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej;
8) wspó∏dzia∏anie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zadaƒ
obronnych.
2. Do zadaƒ kierowników baz formowania nale˝y
ponadto:
1) opracowanie planu formowania jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje si´ w szczególnoÊci:

§ 11. 1. Do zadaƒ kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji nale˝y:

a) dane dotyczàce formowanej jednostki zmilitaryzowanej, w tym miejsce formowania, nazw´
i adres bazy formowania, oraz innych jednostek
organizacyjnych uczestniczàcych w procesie
formowania,

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje si´
w szczególnoÊci:

b) termin gotowoÊci do dzia∏ania jednostki zmilitaryzowanej oraz harmonogram osiàgania tej
gotowoÊci przez formowanà jednostk´,

a) przeznaczenie i sposób dzia∏ania jednostki zmilitaryzowanej, jej struktur´ organizacyjnà, a tak˝e tabele nale˝noÊci i normy nale˝noÊci,

c) obowiàzki osób funkcyjnych wchodzàcych
w sk∏ad zespo∏u kierowania formowaniem jednostki zmilitaryzowanej,

b) zadania i obowiàzki kierownika jednostki, a tak˝e innych osób funkcyjnych jednostki zmilitaryzowanej,

d) sk∏ad i rozmieszczenie elementów bazy formowania, w tym punktu kontrolno-informacyjnego, punktu wydawania wyposa˝enia, punktu
przyj´cia i rozdzia∏u transportu, oraz sposób
rozwini´cia tych elementów,

c) zakres obowiàzków na poszczególnych stanowiskach etatowych, dobowy wymiar oraz rozk∏ad
czasu s∏u˝by i pracy oraz uprawnienia osób pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostce zmilitaryzowanej;
2) planowanie uzupe∏nienia potrzeb osobowych,
sprz´towych i materia∏owych jednostki przewidzianej do militaryzacji;
3) planowanie Êwiadczeƒ osobistych i rzeczowych,
w tym Êwiadczeƒ osobistych polegajàcych na dostarczeniu i obs∏udze przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych na potrzeby jednostki przewidzianej do
militaryzacji oraz jednostki zmilitaryzowanej;
4) wspó∏dzia∏anie ze starostami, wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz z wojskowymi komendantami uzupe∏nieƒ w zakresie:
a) przeznaczania osób do s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej,
b) przeznaczania Êrodków transportowych, maszyn, urzàdzeƒ oraz innych przedmiotów
Êwiadczeƒ rzeczowych na potrzeby jednostki
zmilitaryzowanej,
c) ustalania sposobu uruchamiania Êwiadczeƒ
i dostarczania przedmiotów, o których mowa
w lit. b, oraz powo∏ywania osób do pe∏nienia
s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej, a tak˝e
trybu wzywania osób do odbycia çwiczeƒ
w jednostce przewidzianej do militaryzacji;
5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej, w szczególnoÊci przez prowadzenie post´powania reklamacyjnego oraz nadawanie przydzia∏ów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom jednostki organizacyjnej przewidzianym do
s∏u˝by w tej jednostce;

e) sposób powo∏ania osób przeznaczonych do
pe∏nienia s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej
oraz organizacj´ skompletowania stanu osobowego, a tak˝e przyj´cia Êwiadczeƒ osobistych
i rzeczowych,
f) zabezpieczenie logistyczne formowania jednostki zmilitaryzowanej, w tym organizacj´ zakwaterowania, ˝ywienia, ∏àcznoÊci i ochrony
miejsca formowania jednostki;
2) przesy∏anie corocznie, wed∏ug stanu faktycznego
na dzieƒ 30 czerwca, do organu sprawujàcego
nadzór nad przygotowaniem do militaryzacji wype∏nionej karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzowanej, a tak˝e, po dokonaniu czynnoÊci, o której
mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ bazy formowania.
§ 12. 1. Minister Obrony Narodowej koordynuje
i sprawuje ogólny nadzór nad przygotowaniami do
militaryzacji, a w szczególnoÊci:
1) prowadzi wykaz ustalonych przez Rad´ Ministrów
jednostek organizacyjnych podlegajàcych militaryzacji oraz zbiorcze zestawienie zadaƒ, o którym mowa w § 5 ust. 2, a tak˝e przygotowuje projekty ustaleƒ Rady Ministrów i aktów normatywnych dotyczàcych przygotowania do militaryzacji, w tym projekt aneksu do wykazu jednostek organizacyjnych
podlegajàcych militaryzacji;
2) przygotowuje wieloletnie i roczne plany szkolenia
jednostek przewidzianych do militaryzacji, a tak˝e
projekty dokumentów w sprawie çwiczeƒ jednostek przewidzianych do militaryzacji;
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3) przedstawia Radzie Ministrów informacj´ o stanie
przygotowania jednostek organizacyjnych do obj´cia ich militaryzacjà w raporcie o stanie obronnoÊci Rzeczypospolitej Polskiej, sporzàdzanym
w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczàcych
warunków i trybu planowania oraz finansowania
zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ
obronnych paƒstwa.
2. Minister Obrony Narodowej zapewnia gromadzenie i wymian´ informacji niezb´dnych do koordynacji przygotowaƒ do militaryzacji oraz aktualizacj´
bazy danych dotyczàcych gotowoÊci jednostek organizacyjnych ustalonych na mocy rozporzàdzenia,
a tak˝e ustala na potrzeby ministrów i wojewodów
numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do
militaryzacji oraz nazwy jednostek zmilitaryzowanych.
Rozdzia∏ 5

Poz. 1612

6. Ministrowie i wojewodowie mogà, na wniosek
kierowników jednostek przewidzianych do militaryzacji i kierowników baz formowania, zaliczyç wyposa˝enie tych jednostek do rezerw mobilizacyjnych, je˝eli
takie wyposa˝enie przewidujà dokumenty, o których
mowa w ust. 4.
7. Ministrowie i wojewodowie mogà ustalaç sposób zagospodarowania sprz´tu, Êrodków materia∏owych i innego wyposa˝enia, zakupionych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, znajdujàcych si´ w jednostkach organizacyjnych, w odniesieniu do których, w wyniku
zmian, o których mowa w § 4 ust. 3, odstàpiono od
prowadzenia przygotowaƒ do militaryzacji.
8. Sprz´t, Êrodki i inne wyposa˝enie, o których
mowa w ust. 1, oraz jego nadwy˝ki w pierwszej kolejnoÊci podlegajà przekazaniu do jednostek przewidzianych do militaryzacji wykonujàcych zadania na rzecz
Si∏ Zbrojnych.

Zasady wyposa˝ania jednostek przewidzianych
do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych
w Êrodki transportowe, maszyny i urzàdzenia
oraz w sprz´t wojskowy

§ 14. Jednostki zmilitaryzowane wyposa˝a si´
w Êrodki transportowe, maszyny i urzàdzenia oraz
sprz´t wojskowy na zasadach uzupe∏niania wojennych potrzeb jednostek wojskowych.

§ 13. 1. Jednostki przewidziane do militaryzacji
wyposa˝a si´ w Êrodki transportowe, maszyny, urzàdzenia oraz sprz´t wojskowy:

Rozdzia∏ 6

1) znajdujàcy si´ w posiadaniu i wykorzystywany
w bie˝àcej dzia∏alnoÊci istniejàcych jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji
oraz w bazach formowania;
2) nale˝àcy do innych posiadaczy i przeznaczony na
etatowe oraz doraêne potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji, na zasadach i w trybie
okreÊlonych w art. 200—223a ustawy.
2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
przewidzianej do militaryzacji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta planuje i przeznacza na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych rzeczy ruchome, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz inne przedmioty Êwiadczeƒ rzeczowych.
3. Jednostki przewidziane do militaryzacji mogà
byç wyposa˝ane w sprz´t wojskowy:
1) znajdujàcy si´ w istniejàcych jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania;

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu
przygotowania jednostek organizacyjnych
przewidzianych do obj´cia ich militaryzacjà
oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach
§ 15. 1. Kontrol´ stanu przygotowania jednostek
organizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich militaryzacjà przeprowadza si´ pod wzgl´dem legalnoÊci,
gospodarnoÊci, celowoÊci i rzetelnoÊci wykonania zadaƒ, o których mowa w § 9 i § 10 ust. 1, a w szczególnoÊci:
1) wydawania aktów regulujàcych przygotowanie
jednostek organizacyjnych do obj´cia ich militaryzacjà w podleg∏ych ministrom dzia∏ach administracji rzàdowej i województwach,
2) planowania i realizacji zadaƒ zwiàzanych ze szkoleniem stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji,
3) planowania i organizacji przedsi´wzi´ç dotyczàcych:
a) uzupe∏niania potrzeb kadrowych
przewidzianych do militaryzacji,

jednostek

2) pozyskany w ramach Êrodków, o których mowa
w § 9 ust. 1 pkt 4.

b) wyposa˝ania w Êrodki transportowe, maszyny
i urzàdzenia oraz zabezpieczenia logistycznego
jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4. Rodzaj i liczb´ wyposa˝enia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊlajà etaty oraz tabele nale˝noÊci i normy nale˝noÊci jednostek zmilitaryzowanych, ustalone
w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.

4) wykorzystania przydzielonych Êrodków finansowych i limitów osób na przygotowanie jednostek
przewidzianych do militaryzacji,

5. Przedsi´wzi´cia polegajàce na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie nieruchomoÊci albo
rzeczy ruchomych, które s∏u˝à utrzymaniu etatowego
wyposa˝enia i sà jednoczeÊnie wykorzystywane do
bie˝àcej dzia∏alnoÊci jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz baz formowania, finansuje si´ ze Êrodków bud˝etowych i Êrodków w∏asnych tych jednostek
— zgodnie z umowà, o której mowa w § 7 ust. 3.

5) wspó∏pracy kierowników jednostek organizacyjnych z organami cywilnymi i wojskowymi w sprawach nadawania przydzia∏ów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz przeznaczania Êrodków transportowych, maszyn i urzàdzeƒ na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji
— w celu dokonania oceny stanu przygotowaƒ jednostek organizacyjnych do obj´cia ich militaryzacjà.
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2. Kontrol´ stanu przygotowania ustalonych jednostek organizacyjnych do obj´cia ich militaryzacjà
przeprowadza si´ nie cz´Êciej ni˝:
1) raz na pi´ç lat — w urz´dach obs∏ugujàcych ministrów i wojewodów oraz jednostkach organizacyjnych im podleg∏ych lub nadzorowanych;
2) raz na dwa lata — w istniejàcych jednostkach
przewidzianych do militaryzacji i bazach formowania.
§ 16. 1. Kontrol´ stanu przygotowania jednostek
organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji zarzàdza:
1) Prezes Rady Ministrów — w stosunku do ministrów i wojewodów;

Poz. 1612

6. Wyniki kontroli ujmuje si´ w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególnoÊci:
1) nazw´ organu administracji rzàdowej lub samorzàdu terytorialnego prowadzàcego kontrol´;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;
3) nazw´ kontrolowanego urz´du lub jednostki organizacyjnej albo przedsi´biorcy;
4) zakres kontroli;
5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadaƒ
obronnych;
6) ustalone nieprawid∏owoÊci, z uwzgl´dnieniem przyczyn ich powstania oraz wp∏ywu na wykonywanie
zadaƒ obronnych;
7) wnioski i zalecenia zespo∏u kontrolnego;

2) minister i wojewoda — w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, które im podlegajà.
2. Minister Obrony Narodowej mo˝e zarzàdziç dodatkowà kontrol´ w odniesieniu do jednostek wykonujàcych zadania na rzecz Si∏ Zbrojnych, w porozumieniu z odpowiednim ministrem lub wojewodà.
3. Kontrola mo˝e byç zarzàdzona równie˝ na wniosek organu, wed∏ug którego ustaleƒ przygotowuje si´
jednostki organizacyjne do obj´cia ich militaryzacjà.
4. Organ zarzàdzajàcy kontrol´ okreÊla szczegó∏owy przedmiot kontroli, termin jej przeprowadzenia
oraz sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego. Je˝eli kontrola jest
zarzàdzona na wniosek organu, wed∏ug którego ustaleƒ sà przygotowywane jednostki przewidziane do militaryzacji, to w sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego powinien wchodziç przedstawiciel tego organu, a zakres
przedmiotowy i termin kontroli wymaga uzgodnienia
z tym organem.
§ 17. 1. Podstawà przeprowadzenia kontroli jest
plan kontroli zatwierdzony przez organy, o których
mowa w § 16 ust. 1.
2. Prezes Rady Ministrów upowa˝nia Ministra
Obrony Narodowej do:
1) opracowania planu kontroli, o której mowa w § 16
ust. 1 pkt 1;
2) koordynowania, planowania oraz organizowania
kontroli prowadzonych przez ministrów i wojewodów.
3. Organ zarzàdzajàcy kontrol´ pokrywa koszty
zwiàzane bezpoÊrednio z organizacjà i przeprowadzeniem kontroli.
4. Osobom w∏àczonym w sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego lub indywidualnie upowa˝nionym do kontroli
upowa˝nienie wystawia organ zarzàdzajàcy kontrol´.
5. Kierownik kontrolowanego urz´du i jednostki
organizacyjnej oraz przedsi´biorca sà obowiàzani do
zapewnienia mo˝liwoÊci realizacji zadaƒ przez cz∏onków zespo∏u kontrolnego, wynikajàcych z planu kontroli.

8) podpisy przewodniczàcego i cz∏onków zespo∏u
kontrolnego oraz kierownika kontrolowanego
urz´du lub jednostki organizacyjnej albo przedsi´biorcy.
7. Kierownik kontrolowanego urz´du lub jednostki
organizacyjnej albo przedsi´biorca mogà zg∏aszaç przewodniczàcemu zespo∏u kontrolnego zastrze˝enia do
ustaleƒ zawartych w protokole pokontrolnym w terminie czternastu dni od dnia jego dor´czenia. ZasadnoÊç
zastrze˝eƒ podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób okreÊlony przez organ, który zarzàdzi∏ kontrol´.
8. Wyniki kontroli przedstawia si´ organowi zarzàdzajàcemu kontrol´ oraz kierownikowi kontrolowanej
jednostki organizacyjnej. Kontrolowany po otrzymaniu protoko∏u kontroli jest obowiàzany do niezw∏ocznej realizacji zaleceƒ pokontrolnych.
9. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przys∏uguje prawo wniesienia zastrze˝eƒ do
protoko∏u w ciàgu siedmiu dni od dnia otrzymania
protoko∏u.
10. Organy zarzàdzajàce kontrol´ sà obowiàzane
rozpatrzyç zastrze˝enia w terminie czternastu dni od
dnia ich otrzymania.
Rozdzia∏ 7
Przepisy koƒcowe
§ 18. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, dotyczàcych wnioskowania i ustalania jednostek organizacyjnych podlegajàcych militaryzacji, prowadzenia
przygotowaƒ organizacyjno-mobilizacyjnych w tych
jednostkach oraz kontroli stanu tych przygotowaƒ,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania na rzecz
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U.
Nr 78, poz. 707).
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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