
Dr hab. in˝. Marian KULICZKOWSKI
Nauczyciel akademicki, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Od 
1 paêdziernika 2016 roku kierownik Katedry Przygotowaƒ Obronnych
Paƒstwa w Instytucie Bezpieczeƒstwa Paƒstwa. Specjalizuje si´ w pro-
blematyce pozamilitarnych przygotowaƒ obronnych paƒstwa oraz
zarzàdzania kryzysowego, realizowanych w systemie bezpieczeƒstwa 
narodowego RP.
Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiàt publikacji oraz kierowanie 
i wspó∏udzia∏ w pracach naukowo-badawczych. Prowadzi zaj´cia dyda-
ktyczne ze studentami na wszystkich poziomach nauczania i kierowniczà
kadrà administracji publicznej, w ramach Wy˝szych Kursów Obronnych

organizowanych w ASzWoj. Wypromowa∏ ponad stu magistrów (równorz´dnych) oraz recenzowa∏
rozprawy doktorskie i projekty badawcze. Jest autorem programów przedmiotów z zakresu przygo-
towaƒ obronnych paƒstwa. Wspó∏organizator i uczestnik kilkunastu konferencji i seminariów
naukowych. BezpoÊrednio przed odejÊciem ze s∏u˝by w Wojsku Polskim w latach 2004–2008 by∏
starszym specjalistà w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. Uczestniczy∏ w pra-
cach Zespo∏u Strategicznego Przeglàdu Obronnego 2016–2017.
W ramach wspó∏pracy ze Êrodowiskiem cywilnym prowadzi szkolenia obronne (wyk∏ady na zaproszenie)
z problematyki przygotowaƒ obronnych paƒstwa dla pracowników administracji publicznej i prze-
dsi´biorstw. Popularyzuje problematyk´ bezpieczeƒstwa narodowego, w tym przygotowaƒ obron-
nych paƒstwa na swojej stronie internetowej: mkuliczkowski.pl.

Dr Leszek SAWICKI
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. W 1998 roku na Wydziale
Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej uzyska∏ stopieƒ
doktora nauk wojskowych w specjalnoÊci system obronny paƒstwa. 
W roku 2002 objà∏ stanowisko zast´pcy szefa Oddzia∏u Pozmilitarnych
Przygotowaƒ Obronnych w Departamencie Polityki Obronnej Ministerstwa
Obrony Narodowej, uczestniczàc w wypracowywaniu za∏o˝eƒ organiza-
cyjnych oraz funkcjonalnych struktur obronnych wykonujàcych zadania
szczególnie wa˝ne dla obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Nast´pnie
od 2004 roku jako szef oddzia∏u koordynuje organizowanie zadaƒ 
na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców 
o szczególnym znaczeniu gospdarczo-obronnym, a tak˝e zadaƒ zwiàzanych

ze szczególnà ochronà obiektów wa˝nych dla obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Naukowo 
i dydaktycznie zwiàzany z Akademià Obrony Narodowej, a od 2016 roku Akademià Sztuki Wojennej,
gdzie m.in. prowadzi zaj´cia z kierowniczà kadrà administracji paƒstwowej, organizowane w ramach
Wy˝szych Kursów Obronnych. Wspó∏organizator szeregu konferencji i seminariów naukowych 
z obszaru bezpieczeƒstwa narodowego. Autor i wspó∏autor opracowaƒ koncepcyjnych i projektów
aktów prawnych z dziedziny bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa.



Pozamilitarne
przygotowania obronne

w Polsce





WARSZAWA 2020

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

Marian Kuliczkowski
Leszek Sawicki

Podr´cznik

Pozamilitarne
przygotowania obronne

w Polsce



Zespół autorski
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – wstęp, rozdział 1; 2; 3; 4; 5.1–5.3; 6; zakończenie 

dr inż. Leszek Sawicki – wstęp; rozdział 5.4–5.12; 7; zakończenie
 

Recenzenci
prof. dr hab. Jacek Pawłowski
prof. dr hab. Jan Wojnarowski

Projekt okładki
Ewa Wiśniewska

Redakcja i korekta
Anna Doraczyńska

Przygotowanie komputeropisu
dr inż. Ewa Tatarska-Szewczyk

Redakcja techniczna i skład
Małgorzata Gawłowska

© Copyright by Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019

ISBN 978-83-7523-749-8

Sygn. wewn. ASzWoj 6642/19

Skład, druk i oprawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103, tel. 261-813-671, tel./fax 261-813-752 

e-mail: wydawnictwo@akademia.mil.pl
Zam. nr 1017/19



5

Spis treści 

Wstęp .................................................................................................................................... 9

1. Historyczne uwarunkowania pozamilitarnych przygotowań obronnych  
w Polsce  ......................................................................................................................... 11

2. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa 
narodowego RP – ich miejsce i rola  .......................................................................... 20
2.1. Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego  ........................... 20
2.2. System bezpieczeństwa narodowego w Polsce – organizacja  

i przeznaczenie  ..................................................................................................... 22
2.3. System obronny państwa – struktura i funkcjonowanie  ................................ 25
2.4. Miejsce i rola pozamilitarnych przygotowań obronnych  

w systemie obronnym państwa  .......................................................................... 26

3. Uwarunkowania formalnoprawne pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w Polsce  ......................................................................................................................... 29
3.1. Przygotowania obronne państwa w dokumentach strategicznych  ................ 29
3.2. Podstawy prawne pozamilitarnych przygotowań obronnych  

państwa  .................................................................................................................. 32

4. Dziedziny i zakres oraz zasady realizacji pozamilitarnych  
przygotowań obronnych państwa  .............................................................................. 40
4.1. Dziedziny pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa  ...................... 40
4.2. Zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa  ........................... 43
4.3. Zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa  ........................... 45

5. Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce  ............................. 48
5.1. Planowanie obronne w Polsce  ............................................................................ 49

5.1.1. Podstawy prawne planowania obronnego  ............................................. 49
5.1.2. Istota i cel oraz zakres planowania obronnego  ..................................... 50
5.1.3. Zasady i tryb planowania operacyjnego  ................................................ 53
5.1.4. Zasady i tryb programowania obronnego  ............................................. 55
5.1.5. Okresowe przeglądy obronne elementem planowania  

obronnego  .................................................................................................. 57
5.2. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,  

w tym obroną państwa  ........................................................................................ 58
5.2.1. Założenia organizacyjno-funkcjonalne systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa  ...................... 59
5.2.2. Podział stanowisk kierowania oraz ich rozwijanie  

i przemieszczenie  ...................................................................................... 61



6

5.2.3. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
w tym obroną państwa – zadania organów administracji  
rządowej  ..................................................................................................... 63

5.2.4. Zasady działania organów władzy publicznej w stanach  
podwyższonej gotowości obronnej państwa  ......................................... 64

5.3. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenie  
warunków do jej podwyższania  ......................................................................... 66
5.3.1. Pojęcie gotowości obronnej oraz charakterystyka jej stanów  ................ 66
5.3.2. Podwyższanie gotowości obronnej państwa – zasady i tryb ................ 69
5.3.3. Organizacja i funkcjonowanie systemów stałych dyżurów  ................. 70

5.4. Mobilizacja gospodarki  ....................................................................................... 73
5.4.1. Pojęcie, istota oraz zakres mobilizacji gospodarki  ............................... 73
5.4.2. Planowanie i programowanie mobilizacji gospodarki  ......................... 77
5.4.3. Podstawy prawne i obszary zadaniowe „Programu mobilizacji 

gospodarki”................................................................................................. 79
5.4.4. Realizacja zadań w ramach „Programu mobilizacji gospodarki” ....... 82
5.4.5. Kompetencje organów właściwych w zakresie mobilizacji  

gospodarki  ................................................................................................. 84
5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych  ........................................... 87

5.5.1. Zasady tworzenia, przechowywania i udostępnienia  
oraz likwidacji rezerw strategicznych  .................................................... 87

5.5.2. „Rządowy program rezerw strategicznych” oraz finansowanie  
rezerw strategicznych  ............................................................................... 91

5.5.3. Zadania i organizacja Agencji Rezerw Materiałowych  ........................ 95
5.6. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju  

na potrzeby obronne  ............................................................................................ 97
5.6.1. Podstawy prawne przygotowania transportu i infrastruktury 

transportowej kraju na potrzeby obronne państwa  ............................. 97
5.6.2. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju  

na potrzeby obronne państwa – zakres podmiotowy  
i przedmiotowy  ......................................................................................... 98

5.6.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowania 
transportu na potrzeby obronne państwa  ........................................... 105

5.7. Przygotowywanie oraz wykorzystywanie podmiotów leczniczych  
na potrzeby obronne państwa  .......................................................................... 111
5.7.1. Podstawy prawne przygotowania podmiotów leczniczych  

na potrzeby obronne państwa  ............................................................... 111
5.7.2. Przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne  

państwa – zakres podmiotowy i przedmiotowy  ................................. 114
5.7.3. Potrzeby bytowe ludności w zakresie świadczeń zdrowotnych  

i ochrony zdrowia oraz możliwości ich zaspokojenia  ........................ 122
5.7.4. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowania 

podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa  .................... 124



7

5.8. Przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne 
państwa  ................................................................................................................ 128
5.8.1. Podstawy prawne przygotowania systemów łączności  

na potrzeby obronne państwa  ............................................................... 128
5.8.2. Przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności  

na potrzeby obronne państwa  ............................................................... 129
5.8.3. Uprawnienia organów władzy publicznej w zakresie przygotowania 

systemów łączności na potrzeby obronne państwa  ............................ 131
5.9. Przygotowania do militaryzacji  ........................................................................ 134

5.9.1. Podstawy prawne, istota i cel militaryzacji  .......................................... 134
5.9.2. Zasady przygotowań jednostek organizacyjnych  

do militaryzacji  ....................................................................................... 137
5.9.3. Zakres przedmiotowy przygotowań do militaryzacji  ........................ 141
5.9.4. Kompetencje organów w zakresie przygotowań  

do militaryzacji  ....................................................................................... 147
5.10. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa  

i obronności państwa  ..................................................................................... 151
5.10.1. Podstawy prawne, istota i cel szczególnej ochrony obiektów  ..... 151
5.10.2. Zasady przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony 

obiektów  ............................................................................................ 153
5.10.3. Zakres przedmiotowy przygotowań do prowadzenia  

szczególnej ochrony obiektów  ........................................................ 154
5.10.4. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowań  

do szczególnej ochrony obiektów  .................................................. 159
5.11. Organizacja szkolenia obronnego w państwie  ............................................ 164

5.11.1. Podstawy prawne, istota i cel szkolenia obronnego  .................... 164
5.11.2. Organizowanie i koordynowanie szkolenia obronnego  ............. 167
5.11.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie planowania  

i realizacji szkolenia obronnego w państwie  ................................ 170
5.12. Kontrola wykonywania zadań obronnych  ................................................... 173

5.12.1. Podstawy prawne oraz istota i cel kontroli wykonywania  
zadań obronnych  .............................................................................. 173

5.12.2. Organizowanie i koordynowanie kontroli realizacji  
zadań obronnych  .............................................................................. 175

5.12.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie planowania 
i realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych  ................... 177

6. Administracja publiczna w procesie pozamilitarnych przygotowań  
obronnych państwa  .................................................................................................... 179
6.1. Współczesne pojęcia administracji publicznej  .............................................. 179
6.2. Struktura administracji publicznej w Polsce  .................................................. 181

6.2.1. Administracja rządowa  .......................................................................... 183
6.2.2. Administracja samorządowa  ................................................................. 185
6.2.3. Administracja państwowa  ..................................................................... 187



8

6.3. Kompetencje i zadania organów administracji publicznej w zakresie 
obronności, w tym pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa  ..... 188
6.3.1. Kompetencje Prezydenta RP  ................................................................. 189
6.3.2. Kompetencje i zadania Rady Ministrów  .............................................. 190
6.3.3. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów  ................................................ 192
6.3.4. Kompetencje i zadania Ministra Obrony Narodowej  ........................ 194
6.3.5. Funkcje i zadania ministrów  ................................................................. 195
6.3.6. Funkcje i zadania wojewody  ................................................................. 197
6.3.7. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego  ...................................... 201

6.4. Pozamilitarne przygotowania obronne w działach administracji  
rządowej oraz urzędach centralnych  ............................................................... 205

6.5. Pozamilitarne przygotowania obronne w województwie  ............................. 212
6.5.1. Zadania wojewody w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w województwie  .................................................................. 212
6.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne w samorządach  

terytorialnych  .......................................................................................... 220

7. Przedsiębiorcy w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa  ... 228
7.1. Podstawy prawne oraz charakterystyka zadań obronnych realizowanych 

przez przedsiębiorców  ....................................................................................... 228
7.2. Przemysłowy potencjał obronny oraz przedsiębiorcy  

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  ....................................... 230
7.3. Zasady organizowania i finansowania zadań obronnych realizowanych  

przez przedsiębiorców oraz właściwość organów w zakresie nakładania  
tych zadań oraz sprawowania nadzoru nad ich realizacją  ............................ 233

Zakończenie  .................................................................................................................... 236

Bibliografia  ...................................................................................................................... 238



9

Wstęp

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są przedsięwzięciem nie-
zwykle złożonym, obejmującym – w stosownym zakresie – prawie wszystkie 
obszary i podmioty w państwie. Specyfika tych przygotowań, realizowanych 
przez niemilitarne podmioty systemu obronnego państwa, wynika stąd, że 
zakres przedmiotowy tych przygotowań, realizowany w czasie pokoju, nabie-
ra w pełni znaczenia dopiero w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa, podczas mobilizacji i w czasie wojny. W celu właściwego zrozumie-
nia miejsca i roli pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w syste-
mie bezpieczeństwa narodowego RP konieczne wydaje się usystematyzowanie 
i poznanie podstawowych pojęć w przedmiotowym zakresie. Należy jednak 
zauważyć, że prowadzenie przygotowań obronnych wymaga od wszystkich 
jego uczestników przede wszystkim znajomości podstaw prawnych realizacji 
określonych zadań.

Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy 
z zakresu przygotowań obronnych państwa, zespół autorski podjął się opra-
cowania podręcznika traktującego o przygotowaniach obronnych prowadzo-
nych w niemilitarnych strukturach systemu obronnego państwa. Jego zawar-
tość merytoryczna została oparta na obowiązujących regulacjach prawnych 
i dokumentach strategicznych, a także wzbogacona o niezbędną interpretację 
z licznymi odwołaniami do literatury przedmiotu. Walorem podręcznika jest 
przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. 
Efekt ten uzyskano, prezentując wiedzę oraz tzw. dobre praktyki jego auto-
rów1. Sentencją pracy zespołu autorskiego było powszechnie znane powiedze-
nie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wie-
dzieć, dlaczego”.

1 Ważnym źródłem wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych w tym zakresie 
okazała się praca autorów podręcznika w Departamencie Strategii i Planowania Obron-
nego MON oraz udział (od 2004 r.) w pracach komisji Prezesa Rady Ministrów do kon-
troli kompleksowej realizacji zadań obronnych w działach administracji publicznej oraz 
województwach.
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Niniejsze opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których zo-
stały ujęte treści przydatne przy studiowaniu problematyki pozamilitarnych 
przygotowań obronnych. Układ podręcznika w swoim założeniu powinien 
sprzyjać lekturze i ułatwiać jego studiowanie. Każdy rozdział został opatrzony 
celami studiowania oraz wylistowaniem oczekiwanych efektów w odniesie-
niu do takich deskryptorów kwalifikacji, jak wiedza i umiejętności. Kluczowe 
zagadnienia i definicje zawarte w poszczególnych blokach tematycznych zo-
stały wyróżnione w tekście w celu skierowania uwagi studiujących na istotę 
prezentowanych treści. Zawierają one w końcowej części pytania kontrolne, 
które w założeniu powinny sprzyjać weryfikacji zdobytej wiedzy. Całość pod-
ręcznika dopełniają rysunki i tabele oraz stosowne spisy i bibliografia. 

Podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunkach bez-
pieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Pre-
zentowanie w nim treści bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, w tym 
pozycjach zwartych, artykułach, aktach prawnych, a także źródłach inter-
netowych. Zakładamy, że ze względu na merytoryczną zawartość scalającą 
i kondensującą wiedzę z obszaru przygotowań prowadzonych w niemilitar-
nych strukturach obronnych państwa niniejszy podręcznik będzie przydatny 
przede wszystkim w dydaktyce, ale także może być wykorzystywany w pro-
cesie szkolenia obronnego realizowanego w ramach przygotowań obronnych 
administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. 

Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany Czytelnikom podręcznik bę-
dzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską 
maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est”2. 

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
dr inż. Leszek Sawicki

2 „Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać”.
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1. Historyczne uwarunkowania pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w Polsce 

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	 istotę	przygotowań	obronnych	państwa,	jako	jednej	z	podstawowych	funkcji	

państwa, w ujęciu historycznym (myśl Sun Tzu w traktacie „Sztuka wojny”);
•	 poglądy	z	okresu	międzywojennego	(1918–1939)	dotyczące	obrony	państwa	

przez siły zbrojne wspierane przez sektor niemilitarny;
•	 rolę	pozamilitarnych	struktur	obronnych	w	Polsce	w	okresie	zimnej	wojny;
•	 rozwój	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	państwa	w	okresie	funkcjo-

nowania gospodarki nakazowo-rozdzielczej do 1989 r.; 
•	 zakres	i	skuteczność	realizacji	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	w	Pol-

sce po 1989 r.;
•	 umiejscowienie	problematyki	przygotowań	obronnych	państwa	w	obowiązu-

jących dokumentach strategicznych („Strategia bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 5 listopada 2014 r. oraz „Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”);

umieć:
•	 określić	istotę	przygotowań	obronnych	państwa	jako	jednej	z	podstawowych	

funkcji państwa w ujęciu historycznym;
•	 omówić	 rangę	 niemilitarnych	 przygotowań	 obronnych	 państwa	 w	 okresie	

międzywojennym (1918–1939);
•	 scharakteryzować	 pozamilitarne	 przygotowania	 obronne	 państwa	w	 okresie	

zimnej wojny podczas funkcjonowania gospodarki nakazowo-rozdzielczej do 
1989 r.; 

•	 omówić	 problematykę	 przygotowań	 obronnych	 państwa	 w	 obowiązujących	
dokumentach strategicznych.

Jeżeli przyjąć za prawdziwe twierdzenie, że historia ludzkości to historia 
wojen, to prawdą jest również, iż jest ona historią przygotowań wojennych 
oraz obronnych. Przygotowania obronne państwa trwają z reguły znacznie 
dłużej niż sama wojna. Traktowanie całokształtu przygotowań obronnych 
jako jednej z podstawowych funkcji państwa ma swoje uzasadnienie w uję-
ciu prakseologicznym. Jeżeli bowiem posłużymy się pojęciem określającym 



12

działanie jako uświadomioną zmianę rzeczywistości przez dążenie do określo-
nego celu w danych warunkach i z pomocą właściwych środków1, to wśród całe-
go zbioru działań państwa można (należy) wyróżnić przygotowania obronne, 
rozumiane jako świadome zachowanie się społeczeństwa, zmierzające do two-
rzenia oraz wykorzystania całego potencjału, będącego w dyspozycji państwa, 
do jego obrony przed agresją militarną.

Stwierdzenie chińskiego filozofa Konfucjusza: Opowiedz mi swoją prze-
szłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość2 zawiera wiele prawdy, 
szczególnie w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, w tym przygotowań 
obronnych państwa. Nie sposób więc podejmować problematykę przygoto-
wań obronnych państwa oraz proponować nowe rozwiązania bez analizowa-
nia i uwzględnienia wniosków płynących z przeszłości. Na kartach historii 
można znaleźć, między innymi, zależności występujące między wyzwaniami 
podejmowanymi na płaszczyźnie przygotowań obronnych a kondycją pań-
stwa. Bogate, a zarazem złożone, dzieje państwa polskiego dostarczają wie-
lu argumentów na rzecz konieczności prowadzenia właściwych przygotowań 
obronnych.

Jeżeli przyjąć za prawdziwe twierdzenie, że historia ludzkości to historia wojen, to 
prawdą jest też, iż jest ona historią przygotowań wojennych (obronnych). Istotę 
przygotowań obronnych państwa niezwykle trafnie ujął chiński filozof i strateg 
Sun Tzu, który w liczącym ponad 2600 lat traktacie pt. „Sztuka wojny” zawarł cią-
gle aktualną myśl: przestępstwem jest (...) nie przygotowywać się do wojny. Przygo-
towanie na wszystkie ewentualności jest powodem do dumy. 

Ponadczasowość powyższej tezy potwierdza opinia prof. R. Kuźniara: 
Obrona narodowa powinna się opierać na szerszej podstawie – także w aspek-
tach gospodarczym i społecznym. Jest ona związana z istotą państwa (...). Zagro-
żenia będą się zmieniać, a państwo musi pozostać całością w swych podstawo-
wych funkcjach niezależnie od koniunktur. Nie należy zdawać się na najbardziej 
nawet przekonujące zagraniczne analizy i prognozy. One nierzadko pozostają 
w związku z konkretną sytuacją wewnętrzną i partykularnymi interesami tych, 
które je głoszą3. 

1 Zob. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa 1968, rozdział I i VII.
2 Zob. Dialogi konfucjańskie, przeł. i opr. K. Czyżewska-Madajewicz, M.J. Künstler,  
Z. Tłumski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976 oraz Leksykon złotych 
myśli, wybór K. Nowak, Warszawa 1998.
3 Zob. R. Kuźniar, Dylematy bezpieczeństwa, „Forum” z dnia 7.07.2002 r.
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W historii Polski i innych państw problematyka przygotowań do ich obrony 
była zdominowana przez zagadnienia natury militarnej, lecz z czasem nabrała 
nowego znaczenia i obejmuje nie tylko kwestie bezpieczeństwa militarnego, lecz 
także zagadnienia gospodarcze, ekologiczne, społeczne i kulturowe. Już w wielu 
polskich publikacjach okresu międzywojennego podkreślano, że obrona pań-
stwa dotyczy zarówno użycia sił zbrojnych, jak i wsparcia przez sektor niemili-
tarny. Na rangę pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa wskazywał 
W. Sikorski, który podkreślał znaczenie czynników administracyjnych i gospo-
darczych, jakimi państwo dysponuje. W tym samym duchu o obronie państwa 
wypowiadał się także R. Starzyński, który znaczenie czynników pozawojsko-
wych sprowadzał nie tylko do wspierania sił zbrojnych w środki walki i zasoby 
ludzkie. Podkreślał bowiem, że niewalczące społeczeństwo ma być źródłem siły 
moralnej, ważnego czynnika tworzącego podwaliny obrony państwa4.

W okresie międzywojennym (1918–1939) przywiązywano dużą wagę do przygo-
towań obronnych państwa w sferze pozamilitarnej. Znaczenie tych przygotowań 
gwałtownie wzrastało wraz z narastaniem zagrożenia wojennego. Dostrzegano 
przy tym bezpośrednią zależność między zdolnością bojową wojsk a wielopłasz-
czyznowym wspomaganiem ich działań przez sektor cywilny. Na rangę niemili-
tarnych przygotowań obronnych państwa wskazywał W. Sikorski, który twierdził, 
że organizacja obrony narodowej wymaga nieodzownie całkowitej mobilizacji i zu-
życia wszystkich sił narodu zarówno na froncie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

1 W. Sikorski, Przyszła wojna, Wyd. MON, wydanie II, Warszawa 1984, s. 108.

Należy podkreślić, że w okresie II RP przywiązywano dużą wagę do przy-
gotowań obronnych państwa w sferze pozamilitarnej5. Organem koordynu-
jącym całokształt prac przygotowawczych było początkowo biuro II zastępcy 
szefa Sztabu Głównego, a następnie Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypo-
spolitej (SeKOR)6. 

4 Zob. R. Starzyński, Zarys nauki o organizacji sił zbrojnych, Warszawa 1930, s. 5.
5 W zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego znajdują się interesujące przekazy 
źródłowe, które pozwalają prześledzić działalność odpowiednich resortów państwowych 
okresu międzywojennego w zakresie przygotowań obronnych.
6 Aktem prawnym dającym podstawę organizacyjną, zakres i kierunek działania na od-
cinku przygotowania obrony państwa było rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 paź-
dziernika 1926 r. o utworzeniu Komitetu Obrony Państwa (Dz.U. RP z dnia 30.10.1926 r.  
Nr 108, poz. 633) oraz dekret Prezydenta RP z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ustanowienia 
Komitetu Obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. RP z dnia 12.05.1936 r.). Jego komórką wyko-
nawczą był Sekretariat powołany przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych.
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Ducha poglądów tamtych czasów, w aspekcie niemilitarnych przygotowań 
obronnych państwa, oddają T. Kutrzeba i S. Mossor, autorzy „Studium planu 
strategicznego Polski przeciw Niemcom”7. Dzieło to posługuje się aktualną 
metodologią. I należy przyznać, że od czasu, gdy Polska wkroczyła na drogę 
suwerennego bytu, po rozpadzie ZSRR i rozwiązaniu Układu Warszawskiego, 
Studium stanowiło cenne źródło inspiracji dla wielu specjalistów badających 
zagadnienia obrony państwa.

Okres zimnej wojny8 charakteryzował się względnie stałym traktowaniem 
obrony państwa jako obrony przed agresją zbrojną. Cały wysiłek państwa był 
skupiony na doskonaleniu sztuki wojennej, zaś rolę pozamilitarnych struktur 
obronnych sprowadzano do wspierania i zasilania sił zbrojnych oraz formacji 
mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Ponadto wszech-
obecna tajemnica państwowa, a także dominujący wpływ poglądów radziec-
kich stanowiły ograniczenia dla szerszego ujmowania zagadnień przygotowań 
obronnych państwa. 

W okresie zimnej wojny (1947–1991) zasadniczy wysiłek państwa był skupiony 
na doskonaleniu sztuki wojennej, zaś rolę pozamilitarnych struktur obronnych 
sprowadzano do wspierania i zasilania sił zbrojnych oraz formacji mundurowych 
podległych ministrowi spraw wewnętrznych. 

Po odejściu sowieckich kadr z LWP (1966 r.) w kręgach kierowniczych re-
sortu obrony narodowej dostrzeżono potrzebę ponownego rozpatrzenia szere-
gu zagadnień związanych z obronnością kraju. Chodziło głównie o doprowa-
dzenie do trwałej symbiozy układu militarnego (zdominowanego założeniami 
imperialnej doktryny Związku Radzieckiego) z systemem pozamilitarnym, 

7 W okresie od 14 listopada 1937 r. do 10 stycznia 1938 r. ppłk dypl. Stefan Mossor, 
pod kierownictwem generała Tadeusza Kutrzeby, opracował Studium planu strategiczne-
go Polski przeciw Niemcom. 
8 Zimna wojna – umowna nazwa trwającego w latach 1947–1991 stanu napięcia 
oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami sa-
telitarnymi ZSRR, skupionymi od 1955 r. w Układzie Warszawskim, a także państwami 
pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR (określanymi jako blok komunistyczny lub 
wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 r. w NATO i paralel-
nych blokach obronnych (SEATO, CENTO) – pod politycznym przywództwem Stanów 
Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig 
zbrojeń obu bloków militarnych. Konflikt został rozpoczęty polityką ZSRR dążącą do 
rozszerzania zasięgu ekspansji terytorialnej i narzucenia siłą ustroju komunistycznego 
krajom Europy Środkowej.
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który, z założenia, miał mieć charakter narodowy i gwarantować obywatelom 
względne bezpieczeństwo w czasie wojny, jak również ochronę dóbr narodo-
wych i majątku państwa. 

Pomimo niekorzystnych uwarunkowań politycznych, przystąpiono w Pol-
sce w latach 1961–1969 do tworzenia zintegrowanego systemu obrony pań-
stwa9. Do tego potrzebny był organ o kompetencjach polityczno-militarnych. 
Tak zrodziła się myśl powołania Komitetu Obrony Kraju (KOK)10. Komitet 
miał uprawnienia do bieżącej koordynacji i nadzorowania realizacji zadań 
obronnych przez inne organy państwowe, a z chwilą wprowadzenia w kraju 
stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa KOK miałby prze-
jąć pełnię władzy. Priorytetowym zadaniem KOK była próba wypracowania 
koncepcji funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy w czasie 
wojny oraz synchronizowania stanów gotowości bojowej wojsk operacyjnych 
ze stanami gotowości obronnej państwa. 

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wiele uwagi po-
święcono pracy nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, która weszła w życie z dniem 21 listopada 1967 r.11. Ustawa 
systematyzowała problematykę obronną, a zgodnie z jej przepisami przygo-
towania obronne państwa miały mieć charakter powszechny. W umacnianie 
Systemu Obronnego Państwa zostały zaangażowane naczelne organy władzy, 
centralne i terenowe organy władzy polityczno-administracyjnej oraz organi-
zacje społeczne i spółdzielcze, a do jego budowy wprzęgnięto cały potencjał 
społeczno-gospodarczy. 

9 Punkt wyjścia do podjętych wówczas prac studyjnych nad doktryną obronną pań-
stwa stanowił Plan Operacyjny Obrony Terytorialnej Kraju. Założenia ówczesnego planu 
świadczą dobitnie o granicach suwerenności Polski. Decyzją Biura Politycznego i Sekre-
tariatu KC rozpoczęto, we współdziałaniu z KOK, proces przydzielania zadań obronnych 
wybranym organom w państwie: Komisja Planowania przy Radzie Ministrów miała czu-
wać nad planami mobilizacyjnymi gospodarki narodowej; Urząd Rady Ministrów z MON 
i MSW odpowiadały za plany mobilizacyjne organów władzy państwowej; MON z MSW 
zobligowano do rozplanowania obrony kraju; dodatkowo MON uczyniono odpowie-
dzialnym za wypracowanie koncepcji użycia wojsk operacyjnych w ramach sił Układu 
Warszawskiego i wojsk skierowanych do obrony wewnątrz kraju; KC PZPR polecono 
opracować koncepcje politycznego i psychologicznego oddziaływania na społeczeństwo 
w razie konfliktu zbrojnego.
10 Powołany został uchwałą nr 66 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r.
11 Zob. Dz.U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220.
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W okresie funkcjonowania do 1989 roku gospodarki nakazowo-rozdzielczej na-
stąpił szybki rozwój pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Należy 
podkreślić, że funkcjonujący w tym okresie system scentralizowanego kierowania 
państwem, wspierany przez komitety obrony różnych szczebli, sprzyjał planowa-
niu i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych. System ten opierał się 
na ogólnie obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz przepisach wydawanych 
przez Komitet Obrony Kraju.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy przygotowań obronnych państwa 
był w tym okresie bardzo rozbudowany, a mimo to łatwy do koordynacji ze 
względu na fakt, że były one planowane niemalże według zasad wojennych12. 
W takiej sytuacji wielu autorów podejmowało się trudu uogólnienia zagad-
nień przygotowań obronnych państwa, traktowanych jako synonim obronno-
ści. Należą do nich m.in.: K. Nożko („Sztuka tworzenia przewagi w systemie 
obronnym RP”), A. Madejski („Siły Zbrojne Polski wobec nowych wyzwań”), 
B. Chocha („Obrona terytorium kraju”), J. Kaczmarek (oprac. zesp. „Doktry-
na wojenna”) i W. Stankiewicz („Planowanie obronne”). 

Po rozpadzie Układu Warszawskiego w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku Polska uzyskała samodzielność strategiczną13, a w ślad za tym 
wzrosło zainteresowanie problematyką obronności państwa. Władze suwe-
rennej Rzeczypospolitej Polskiej sformułowały w 1992 r. strategiczny cel obro-
ny państwa: zachowanie suwerenności, niepodległości i integralności teryto-
rialnej państwa. W związku z tym jednym z najważniejszych i najpilniejszych 
wyzwań dla Polski po 1989 roku stało się sformułowanie narodowej strate-
gii i ukształtowanie stosownej do niej samodzielnej polityki bezpieczeństwa, 
w tym obronności. 

12 Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa odbywała się na pod-
stawie aktów prawnych wydawanych przez Komitet Obrony Kraju.
13 W minionym dwudziestoleciu można wyróżnić dwie fazy działania państwa na tym 
polu: lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku – jako okres wybijania się na samodzielność 
strategiczną i budowania tej samodzielności po czterdziestu latach strategicznego ubez-
własnowolnienia w ramach Układu Warszawskiego – oraz pierwszą dekadę XXI wieku 
– jako czas uzyskiwania pełnej podmiotowości strategicznej w sojuszniczych systemach 
bezpieczeństwa, zwłaszcza przez ugruntowywanie swojej pozycji w NATO i UE. 
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Wdrażanie po 1989 r. zasadniczych przemian polityczno-ustrojowo-gospodar-
czych w Polsce, w tym gospodarki rynkowej i prywatyzacji przedsiębiorstw, ogra-
niczyło zakres i skuteczność realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych 
państwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy był, z jednej strony, brak nowych aktów 
prawnych i normatywnych regulujących sferę obronności, a z drugiej – malejące 
stosowanie uchwał Komitetu Obrony Kraju¹.

1 W styczniu 2003 r. Komitet Obrony Kraju oraz wojewódzkie komitety obrony zostały ostatecz-
nie zniesione wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985).

Problematyka obronności państwa, w tym przygotowań obronnych, 
była w tym okresie bardzo złożona. Nową jakość w dziedzinie przygotowań 
obronnych państwa wprowadziła w 2002 r. kolejna nowelizacja ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony RP14. Wprowadzone w ustawie zmiany doty-
czyły przede wszystkim problematyki kompetencji Prezydenta RP i Rady Mi-
nistrów w dziedzinie obronności, jak również ustawowych upoważnień dla 
Rady Ministrów w tej dziedzinie. Wprowadzenie nowych zasad przygotowań 
obronnych zostało uregulowane w 2004 roku wprowadzeniem do realizacji 
stosownych rozporządzeń Rady Ministrów, które zastąpiły pakiet niejawnych 
aktów prawnych Komitetu Obrony Kraju. Pomimo znanych problemów, za 
szczególnie cenne należy uznać systemowe rozwiązanie związane z planowa-
niem obronnym.

Wyrazem „nowego”, po wstąpieniu do NATO, systemowego podejścia 
konstytucyjnych organów władzy w Polsce do problematyki bezpieczeństwa 
narodowego, w tym przygotowań obronnych państwa, była „Strategia bezpie-
czeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz sektorowa w stosunku 
do niej „Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej”15. W odpowiedzi na 
wyzwania współczesnego środowiska bezpieczeństwa, uwzględniające wymo-
gi nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem kraju, zostały opracowane 
i opublikowane najważniejsze dokumenty strategiczne dotyczące bezpieczeń-
stwa narodowego RP, w tym obronności. 

14 Zob. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Na-
czelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301), art. 35. 
15 Strategia obronności RP z dnia 23 grudnia 2009 r. jest dokumentem konkretyzują-
cym oraz rozwijającym zapisy dotyczące obronności zawarte w Strategii bezpieczeństwa 
narodowego RP – przyjętej przez Radę Ministrów, a następnie zatwierdzonej przez Prezy-
denta RP w dniu 13 listopada 2007 r.
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W obowiązującej „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej” z 2014 r. oraz „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej 2022” w sposób ogólny odniesiono się do problematyki 
przygotowań obronnych państwa, które są niezbędne dla zapewnienia przetrwania 
i sprawnego funkcjonowania państwa, w tym skutecznego wsparcia Sił Zbrojnych RP 
i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny1.

1 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, s. 64.

Przygotowania obronne w Polsce są oparte na obowiązującym systemie 
aktów prawnych i normatywnych. System ten wpisuje się w konstytucyjny po-
rządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej16. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz stanu prawnego w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych 
państwa należy stwierdzić, że obowiązujące w tym zakresie akty prawne sta-
nowią właściwą podstawę tych przygotowań. Dostrzega się jednak częściową 
dezaktualizację niektórych rozwiązań prawnych, utratę czytelności wielokrot-
nie nowelizowanych aktów prawnych oraz rozproszenie zagadnień dotyczą-
cych problematyki obronnej w wielu aktach prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że przygotowania obronne 
państwa, w tym realizowane przez pozamilitarne podmioty systemu obronne-
go państwa, są działaniem ciągłym oraz złożonym. Związane z tym nakłady 
finansowe i materiałowe pokrywane są z budżetu państwa, organów admini-
stracji publicznej, środków własnych podmiotów gospodarczych oraz wszyst-
kich obywateli – podatników. Środki na przygotowania obronne wydatkowa-
ne są przez państwo w czasie pokoju, a efekty są widoczne dopiero w okresie 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Wykorzystywane są przy 
tym określone siły i środki jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej 
i sił zbrojnych w czasie prowadzonych ćwiczeń z praktycznym rozwijaniem 
ich stanów do etatów czasu wojny. Dlatego istotne jest, aby sam proces przy-
gotowań obronnych oraz działania podejmowane przez państwo zostały na-
leżycie zaplanowane oraz przekazane właściwym podmiotom uczestniczącym 
w jego realizacji. 

16 Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obo-
wiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe oraz rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego – na obszarze działania or-
ganów, które je ustanowiły.
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Pytania/zagadnienia kontrolne:

1. Jaka jest istota przygotowań obronnych państwa, jako jednej z podstawowych 
funkcji państwa, w ujęciu historycznym?

2. Jaka była ranga niemilitarnych przygotowań obronnych w Polsce w okresie mię-
dzywojennym (1918–1939)?

3. Czym charakteryzowały się pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce,  
w okresie zimnej wojny, podczas funkcjonowania gospodarki nakazowo-rozdziel-
czej do 1989 r.? 

4. Czy i w jaki sposób w obowiązujących dokumentach strategicznych została przed-
stawiona problematyka przygotowań obronnych państwa? 
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2. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa 
w systemie bezpieczeństwa narodowego RP –  

ich miejsce i rola 

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	 współczesne	 pojęcia:	 bezpieczeństwa;	 bezpieczeństwa	 państwa,	 bezpieczeń-

stwa narodowego; systemu bezpieczeństwa narodowego;
•	 organizację	i	przeznaczenie	systemu	bezpieczeństwa	narodowego	RP;
•	 definicję	oraz	strukturę	i	zadania	systemu	obronnego	państwa;
•	miejsce	i	rolę	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	w	systemie	obronnym	

państwa;
umieć:
•	 zdefiniować	 pojęcia:	 bezpieczeństwa;	 bezpieczeństwa	 państwa,	 bezpieczeń-

stwa narodowego oraz systemu bezpieczeństwa narodowego;
•	 omówić	 organizację	 i	 przeznaczenie	 systemu	 bezpieczeństwa	 narodowego	 

w Polsce;
•	 zdefiniować	oraz	przedstawić	strukturę	i	zadania	systemu	obronnego	państwa;
•	 przedstawić	miejsce	i	rolę	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	w	syste-

mie obronnym państwa.

2.1. Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego 

W celu właściwego zrozumienia miejsca i roli przygotowań obronnych pań-
stwa w systemie bezpieczeństwa narodowego konieczne jest usystematyzowa-
nie i poznanie podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 
W gąszczu obowiązujących pojęć: „bezpieczeństwo”; „bezpieczeństwo na-
rodowe”; „bezpieczeństwo państwa”; „system bezpieczeństwa narodowego”; 
„obrona narodowa” trudno jest zrozumieć przeciętnemu obywatelowi, co jest 
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istotne dla zagwarantowania interesów narodowych oraz celów strategicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa1. 

Zasadnicze pytanie, na które należy odpowiedzieć, definiując pojęcie bez-
pieczeństwa narodowego, brzmi: czym jest bezpieczeństwo2? Słownik języ-
ka polskiego definiuje bezpieczeństwo jako stan niezagrożenia, spokoju, pew-
ności3, który jest przeciwieństwem niebezpieczeństwa formułowanego jako 
stan, sytuacja, położenie zagrażające komuś4. 

W „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”5 zdefinio-
wano termin bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo (ang. security) – Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jest to 
sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, 
na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych. Wyróżnia się m. 
in.: bezpieczeństwo globalne, regionalne, narodowe, bezpieczeństwo militarne, eko-
nomiczne, polityczne, publiczne, wewnętrzne, społeczne, bezpieczeństwo fizyczne, 
psychiczne, socjalne, bezpieczeństwo strukturalne i personalne¹.

1 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 14.

W obowiązującym w naszym państwie porządku prawnym oraz dostępnej 
literaturze przedmiotu brak jest jednej uniwersalnej definicji bezpieczeństwa 
narodowego. Według „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodo-
wego”6 pojęcie „bezpieczeństwo państwa” zostało określone jako: 

1 Zostały one określone w Konstytucji RP (art. 5) oraz w Strategii bezpieczeństwa naro-
dowego RP z 2014 r. (rozdział 1.1).
2 Pojęcie wywodzi się od łacińskiego sine cura (securitas) i przetrwało w kilku europej-
skich językach, ang. security, f. securité. Definicje stosowane w naukach wojskowych oraz 
w naukach o stosunkach międzynarodowych zawierają takie elementy, jak: stan pewno-
ści, spokoju, zabezpieczenia, czyli braku zagrożenia i ochrony przed niebezpieczeństwa-
mi, zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, nieza-
leżność, spokój, posiadanie, pewność rozwoju, wartość współtworzącą inne niezbędne 
człowiekowi wartości, określony cel, którego utrata czyni iluzorycznym rozwój i dobro-
byt, podstawową potrzebę państw i systemów międzynarodowych. Brak bezpieczeństwa 
oznacza niepokój i poczucie zagrożenia.
3 Uniwersalny słownik języka polskiego [online] [dostęp 3 stycznia 2012 r.] Dostępny 
w Internecie: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=4125.
4 Ibidiem: http://sjp.pwn.pl/slownik/2488340/niebezpieczeństwo.
5 Wyd. AON, Warszawa 2008. 
6 Słownik opracował zespół pracowników Akademii Obrony Narodowej, przy współ-
pracy Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia, Akademii Marynarki Wojennej, pod kierownictwem 
płk. dr. hab. inż. Bogdana Zdrodowskiego, AON 2008 r. 
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Bezpieczeństwo państwa (ang. security) – rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej 
i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak jakichkolwiek zagrożeń (w sensie 
zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych społeczeń-
stwa oraz traktowania państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach między-
narodowych)¹.

1 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 19.

Natomiast pojęcie „bezpieczeństwo narodowe” zostało zdefiniowane 
jako:

Bezpieczeństwo narodowe (ang. national security) – jedna z podstawowych dzie-
dzin funkcjonowania (aktywności) państwa, mająca zapewnić możliwości przetrwa-
nia, ale przede wszystkim rozwój i swobodę realizacji interesów narodowych w kon-
kretnym środowisku (warunkach) bezpieczeństwa, poprzez podejmowanie wyzwań, 
wykorzystywanie szans, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego ro-
dzaju zagrożeniom dla jego interesów¹.

1 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 17.

Zdefiniowane powyżej pojęcia stosowane są w polskim porządku praw-
nym oraz dokumentach strategicznych. 

2.2. System bezpieczeństwa narodowego w Polsce –  
organizacja i przeznaczenie

Według „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” pojęcie 
„system bezpieczeństwo narodowego” zostało zdefiniowane jako: 

System bezpieczeństwa narodowego (państwa) (ang. national security system of 
the state) – skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludz-
kich i materiałowych, ukierunkowany na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom 
państwa, a w szczególności politycznym, militarnym, gospodarczym, ekologicznym, 
kulturowym, informacyjnym i społecznym¹.

1 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 137.

W Polsce prowadzone są określone działania mające na celu stworzenie 
sprawnego systemu bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie ze „Strategią bez-
pieczeństwa narodowego RP” z 2014 r. pojęcie to określono jako: 
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System bezpieczeństwo narodowego RP obejmuje środki, siły i zasoby przezna-
czone przez państwo do realizacji celów w obszarze bezpieczeństwa narodowego, 
odpowiednio utrzymywane, zorganizowane i przygotowywane. Struktura systemu 
bezpieczeństwo narodowego RP składa się z podsystemu kierowania oraz podsyste-
mów wykonawczych, które dzielą się na podsystemy: operacyjne (obronny i ochron-
ne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze)¹.

1 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z dnia 5 listopada 2014 r., pkt 15.

Strukturę systemu bezpieczeństwa narodowego RP przedstawiono na ry-
sunku 1. 
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Źródło: opracowanie na podstawie: Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, wyd. cyt., pkt 16.

Rysunek 1. Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego RP
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Przedstawiona na rysunku 1 struktura systemu bezpieczeństwo narodowe-
go RP składa się z podsystemu kierowania oraz podsystemów wykonawczych, 
które dzielą się na podsystemy: operacyjne (obronny i ochronne) oraz wspar-
cia (społeczne i gospodarcze). Zgodnie z zapisami „Strategii bezpieczeństwa 
narodowego RP z 2014 r.” zasadniczej zmianie uległa nazwa i funkcja, obo-
wiązującego dotychczas w porządku prawnym, systemu obronnego państwa 
jako jednego z dwóch podsystemów wykonawczych systemu bezpieczeństwa 
narodowego RP. Natomiast w „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa na-
rodowego RP 2022” określono, że system obronny państwa pozostaje zasad-
niczą formą organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodo-
wego. System ten utrzymywany jest w celu zapewnienia ochrony żywotnych 
interesów narodowych, a w szczególności suwerenności i niepodległości na-
rodu polskiego, jego prawa do integralności terytorialnej i nienaruszalności 
granic. Jego głównym przeznaczeniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa 
wojskowego (militarnego) i zachowanie potencjału państwa, gwarantującego 
zdolność do efektywnego reagowania na zewnętrzne kryzysy polityczno-mili-
tarne, a w razie wojny – zdolność do szybkiego odparcia agresji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zauważyć, że pojęcie „System Obron-
ny Państwa” występuje w obowiązujących w Polsce aktach prawnych, m.in. 
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej7 oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, 
w tym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowa-
nia i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych 
państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialne-
go8, rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa9, 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego10 oraz roz-
porządzeniu Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obron-
nych11. W związku z tym w dalszych rozważaniach przedstawiono organizację 
i funkcjonowanie Systemu Obronnego Państwa (SOP) oraz określono miejsce 
i rolę przygotowań obronnych w tym systemie.

7 Dz.U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.
8 Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.
9 Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218.
10 Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150.
11 Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151.
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2.3. System obronny państwa – struktura i funkcjonowanie

System obronny państwa stanowi zasadniczą część systemu bezpieczeństwa 
narodowego, ukierunkowaną na przeciwdziałanie zagrożeniom polityczno-
-militarnym. W literaturze przedmiotu występują definicje odnoszące sys-
tem obronny państwa bezpośrednio do obszaru bezpieczeństwa narodowego, 
określając go jako: 

System obronny państwa (ang. defensive system of the state) – skoordynowany we-
wnętrznie zbiór elementów ludzkich, materiałowych i organizacyjnych zapewnia-
jących możliwości przeciwstawienia się zagrożeniom wojennym, zgodnie z celami 
i zamiarem obrony. Tworzą go podsystemy: militarny, niemilitarny oraz kierowania. 
Jego strukturę przedmiotową tworzą zadania realizowane przez poszczególne ele-
menty i ogniwa we wszystkich sferach działalności w ramach przygotowań obron-
nych w czasie pokoju, a także w czasie zagrożenia i wojny¹.

1 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 139.

W skład systemu wchodzą wszystkie siły i środki przeznaczone do reali-
zacji zadań obronnych, od powiednio do tych zadań zorganizowane, utrzy-
mywane i przygotowywane. Jego organizacja i funkcjonowanie oparta jest na 
przepisach prawa po wszechnie obowiązującego, a także na postanowieniach 
wynikających z umów i traktatów międzynarodowych, których Polska jest 
stroną”12. 

Strukturę podmiotową systemu obronnego państwa stanowią wszystkie 
organy władzy oraz podmioty przeznaczone do realizacji zadań obronnych, 
odpowiednio do tych zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane 
w jego poszczególnych podsystemach. Natomiast strukturę przedmiotową 
systemu obronnego państwa wyznaczają zadania obronne realizowane przez 
poszczególne podmioty tego systemu we wszystkich sferach działalności pań-
stwa w ramach przygotowań obronnych w czasie pokoju, a także w czasie za-
grożenia i wojny. Strukturę systemu obronnego państwa oraz zadania realizo-
wane w jego podsystemach przedstawiono na rysunku 2. 

12 Strategia obronności RP, wyd. cyt., pkt. 57.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii obronności RP, wyd. cyt. rozdz. III.

Rysunek 2. Struktura sytemu obronnego państwa oraz zadania realizowane 
w jego podsystemach

System obronny państwa korzysta ze wszystkich dostępnych sił i środków 
przeznaczonych do realizacji zadań obronnych przedstawionych na rysunku 3.  
Należy podkreślić, że podsystem militarny, czyli Siły Zbrojne RP, stanowi naj-
wyraźniejszą i najbardziej rozpoznawalną część SOP. Jednak w żadnym pań-
stwie armia nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiedniego wsparcia ad-
ministracji publicznej, gospodarki czy poszczególnych obywateli tworzących 
pozamilitarne struktury obronne. 

2.4. Miejsce i rola pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w systemie obronnym państwa

W obowiązujących unormowaniach prawnych nie zostało zdefiniowane 
pojęcie przygotowań obronnych państwa13. W sposób ogólny i najprostszy 
przygotowania obronne państwa można określić jako proces realizowany przez 

13 Również w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON 2008 r. 
brak jest ogólnie przyjętej definicji. 
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wszystkie podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przed-
sięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na 
celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych pod-
miotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpie-
nia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny14.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa, w zakresie podmioto-
wym, realizowane są w podsystemach (kierowania i niemilitarnym) systemu 
obronnego państwa przez zobowiązane do tego wszystkie organy władzy i ad-
ministracji rządowej oraz inne organy i instytucje państwowe, organy samo-
rządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, 
organizacji społecznych, a także każdego obywatela w zakresie określonym 
w ustawach15. Zasadnicze zadania realizowane w tych podsystemach przed-
stawiono na rysunku 2 (rozdział 2.3).

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa – proces realizowany przez 
wszystkie niemilitarne podmioty systemu obronnego państwa (SOP), obejmujący 
całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych 
mających na celu zapewnienie funkcjonowania tego systemu w razie zewnętrznego 
zagrożenia i w czasie wojny¹.

1 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji proce-
sualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, Wyd. AON – Sygn. 6415/16, Warszawa 
2016, s. 40.

Istotą pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa jest realizacja 
przedsięwzięć obronnych polegających na wypracowaniu oraz nakładaniu 
w czasie pokoju zadań obronnych, realizowanych przez wszystkie niemilitar-
ne podmioty systemu obronnego państwa16. Należy podkreślić, że pozami-
litarne struktury obronne tworzą: administracja rządowa, samorząd teryto-
rialny oraz inne podmioty i instytucje państwowe, a także przedsiębiorcy, na 
których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa. 

14 Przedstawiona definicja stanowi doprecyzowanie tego terminu, które zostało przed-
stawione podczas seminarium naukowego zorganizowanego w dniu 8 czerwca 2010 r.  
w AON. Zob. M. Kuliczkowski Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania for-
malnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Wydawnictwo AON – Sygn. 
6181/13, Warszawa 2013, s. 60.
15 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Obrony RP..., art. 2.
16 Przedmiotowy i podmiotowy zakres przygotowań obronnych państwa realizowa-
nych przez poszczególne elementy podsystemów SOP oraz zasadnicze obszary tych przy-
gotowań zostały określone w Strategii Obronności RP, rozdz. 1.
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Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są przedsięwzięciem 
niezwykle złożonym, obejmującym – w wyznaczonym zakresie – prawie 
wszystkie obszary i podmioty w państwie. Specyfika przygotowań realizowa-
nych przez niemilitarne elementy Systemu Obronnego Państwa wynika stąd, 
że w większości mają one ideacyjny charakter. Oznacza to, że zakres przed-
miotowy tych przygotowań, realizowanych w czasie pokoju, nabiera w pełni 
znaczenia dopiero w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
podczas mobilizacji i w czasie wojny. Dlatego jest to wystarczający powód 
dla części „decydentów” i społeczeństwa w naszym kraju, aby nie doceniać 
potrzeby pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa na „czas wojny”, 
który dla wielu wydaje się tak „odległy” i mało realny. Zapomina się przy tym 
o ponadczasowej myśli Vegecjusza Si vis pacem, para bellum. 

Pytania kontrolne:

1. Zdefiniuj pojęcia: bezpieczeństwo; bezpieczeństwo narodowe, system bezpie-
czeństwa narodowego RP; system obronny państwa oraz przygotowania obronne 
państwa.

2. Jaka jest struktura i przeznaczenie systemu bezpieczeństwa narodowego RP?
3. Podaj definicję systemu obronnego państwa oraz omów zadania realizowane 

w jego podsystemach.
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3. Uwarunkowania formalnoprawne pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w Polsce

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	obowiązujące dokumenty strategiczne oraz ich treści odnoszące się do przy-

gotowań obronnych państwa, w tym realizowane przez niemilitarne podmioty 
systemu obronnego państwa;

•	najważniejsze akty prawne i normatywne dotyczące pozamilitarnych przygo-
towań obronnych państwa;

umieć:
•	wymienić obowiązujące dokumenty strategiczne oraz omówić ich zapisy od-

noszące się do przygotowań obronnych;
•	omówić, określone w Konstytucji RP, obowiązki oraz właściwości organów wła-

dzy i administracji publicznej, a także obywateli, w dziedzinie obronności kraju;
•	wymienić najważniejsze akty prawne i normatywne oraz omówić ich zakres 

przedmiotowy i podmiotowy dotyczący pozamilitarnych przygotowań obron-
nych państwa.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa wymagają, w ustawowo 
określonym zakresie, wykonywania w jego ramach zadań obronnych przez 
zobowiązane do tego wszystkie organy administracji publicznej oraz przed-
siębiorców, a także każdego obywatela. Wymienione podmioty realizujące 
określone zadania obronne opierają się na ustaleniach dokumentów strate-
gicznych i ustawowych przepisach prawnych oraz rozporządzeniach wyko-
nawczych do tych ustaw. 

3.1. Przygotowania obronne państwa  
w dokumentach strategicznych

Podstawowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa 
narodowego RP, odnoszącymi się w wielu zapisach do przygotowań obron-
nych państwa, są: „Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
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Polskiej”1, która powinna stanowić bazę koncepcyjną „Strategii rozwoju sys-
temu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”2. 

„Strategia bezpieczeństwa narodowego RP” jest najważniejszym, oficjal-
nie przyjętym przez kierownictwo państwa dokumentem dotyczącym bez-
pieczeństwa i obronności państwa. Zawiera system założeń i zasad działania 
państwa, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Sta-
nowi oficjalną wykładnię polskich interesów narodowych, określając przy 
tym strategiczne cele Polski w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zadania dla 
poszczególnych podsystemów wykonawczych systemu bezpieczeństwa naro-
dowego3. Podpisana przez Prezydenta RP ma silniejszą moc oddziaływania 
niż poprzednie dokumenty strategiczne. Jest próbą zintegrowanego podejścia 
do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz stwarza podstawy do uporządko-
wanego myślenia o bezpieczeństwie narodowym, uwzględniającego zarówno 
zewnętrzne warunki bezpieczeństwa, jak i wewnętrzne uwarunkowania two-
rzące system bezpieczeństwa narodowego. Należy podkreślić, że treści „Stra-
tegii bezpieczeństwa narodowego RP” są rozwijane w „Polityczno-strategicz-
nej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Strategii rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, realizującej 
długo- i średniookresową strategię rozwoju kraju.

W wymienionych dokumentach w sposób ogólny odniesiono się do pro-
blematyki przygotowań obronnych państwa, które są niezbędne dla zapew-
nienia przetrwania i sprawnego funkcjonowania państwa, w tym skutecznego 
wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w razie zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Obszar ten ma wła-
ściwe rozwiązania prawne i organizacyjne. Jednak z uwagi na dynamiczny 
charakter współczesnych zagrożeń, zmienne uwarunkowania gospodarcze oraz 
proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, wymaga on ciągłego doskonalenia. 
Optymalizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych będzie ukierunkowa-
na na zwiększenie ich efektywności, adekwatności, spójności oraz koordynacji 

1 Obecnie obowiązuje Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 5 listopada 2014 r. Podstawą prawną obowiązywania tego dokumentu jest art. 4a usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
2 Obowiązująca Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospoli-
tej Polskiej 2022 została przyjęta uchwałą Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
(MP z 2013 r. poz. 377).
3 Zob. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, wyd. cyt., pkt 114–148.
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działań 4. Należy podkreślić, że w Strategii określone zostały priorytety i kie-
runki wzmacniania zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju 
do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i do wspierania obrony pań-
stwa, obejmujące między innymi doskonalenie pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w zakresie: wzmacniania przemysłowego potencjału obronnego; 
rozwijania zdolności wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz doskonalenia 
współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), a także wypracowania rozwiązań 
systemowych regulujących obszar obrony cywilnej5.

Podstawowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa na-
rodowego RP, odnoszącymi się w wielu zapisach do przygotowań obronnych 
państwa, są: „Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” 
z dnia 5 listopada 2014 r. oraz „Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”. W wymienionych dokumentach w sposób 
ogólny odniesiono się do problematyki przygotowań obronnych państwa, które 
są niezbędne dla zapewnienia przetrwania i sprawnego funkcjonowania państwa. 
Natomiast w „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP” określo-
ne zostały priorytety i kierunki wzmacniania zdolności struktur administracyjno-
-gospodarczych kraju do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i do wspierania 
obrony państwa, obejmujące między innymi doskonalenie pozamilitarnych przy-
gotowań obronnych w zakresie: wzmacniania przemysłowego potencjału obron-
nego; rozwijania zdolności wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz doskona-
lenia współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), a także wypracowania rozwiązań 
systemowych regulujących obszar obrony cywilnej.

1 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP, s. 53 i 64.

Z chwilą wejścia w życie „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa naro-
dowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” utraciła moc „Strategia obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2009 roku – Strategia sektorowa 
do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Zawie-
rała ona oficjalne założenia dotyczące obronności państwa, wynikające z za-
pisów „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP” z 2007 r. Określała zadania 
i strukturę systemu obronnego państwa oraz wyznaczała główne kierunki 
rozwoju poszczególnych jego podsystemów. Była wykładnią ogólnych zało-
żeń obronności, a jej zakres przedmiotowy obejmował między innymi aspekty 
przygotowań obronnych państwa. Ponadto w Strategii zostały zdefiniowane 

4 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP,  s. 64. 
5 Tamże, s. 53.
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zarówno podstawowe pojęcia z zakresu przygotowań obronnych państwa, jak 
i określone zasadnicze obszary tych przygotowań, takie jak: rezerwy państwo-
we, militaryzacja, ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa, przygotowanie transportu i infrastruktury transpor-
towej, przygotowanie służby zdrowia, systemy łączności, szkolenie obronne 
i kontrole zadań obronnych oraz przemysłowy potencjał obronny6.

Należy podkreślić, że zapisy rozdziału V Strategii, dotyczące przygotowań 
obronnych państwa, w sposób kompleksowy związały niemilitarną część sys-
temu obronnego państwa z działaniami na rzecz obronności państwa, a tak-
że podkreśliły rolę ministra obrony narodowej w procesie koordynacji tych 
przygotowań. Wspomniane treści tego dokumentu, dotyczące przygotowań 
obronnych państwa, są nadal aktualne, ponieważ zostały oparte na obowią-
zujących aktach prawnych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu zo-
stały wykorzystane zapisy „Strategii obronności RP” dotyczące przygotowań 
obronnych realizowanych przez podmioty systemu obronnego państwa. 

3.2. Podstawy prawne pozamilitarnych przygotowań 
obronnych państwa

Pozamilitarne przygotowania obronne w naszym kraju prowadzone są zgod-
nie z obowiązującym systemem aktów prawnych i normatywnych. System ten 
wpisuje się w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Źró-
dłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Kon-
stytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 
a także akty prawa miejscowego – na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły7.

„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007 roku” 
jest najważniejszym aktem prawnym – najwyższą kartą praw i obowiązków 
obywatelskich, świadectwem suwerenności i niezawisłości państwa polskie-
go. Jako ustawa zasadnicza, jest najwyższym aktem prawa konstytucyjnego, 
zespołem norm prawnych określających: ustrojowe zasady funkcjonowania 
państwa, hierarchię aktów prawnych; prawa, wolności i obowiązki obywatela; 

6 Rozdział V strategii dotyczący przygotowań obronnych państwa został przedstawio-
ny jako spoiwo podsystemów wykonawczych SOP.
7 Zob. Konstytucja RP, wyd. cyt., art. 87.
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sposób tworzenia prawa; kompetencje i sposób powoływania najwyższych 
organów państwowych oraz relacje zachodzące pomiędzy organami władzy 
państwowej i administracji publicznej8. Konstytucja nie tylko stoi na czele ak-
tów prawa powszechnie obowiązującego, ale także jest najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio. 

Konstytucja w swoich zapisach zawiera rozwiązania prawne, które okre-
ślają wprost kompetencje organów państwa oraz ich obowiązki związane 
z obronnością. Szczególną rolę w tym zakresie ustawa zasadnicza powierza 
parlamentowi (sejm i senat), Prezydentowi RP oraz Radzie Ministrów. Należy 
podkreślić, że Konstytucja RP nie określa zadań dla ministra obrony narodo-
wej w sferze obronnej. Kompetencje w tym zakresie określone są w ustawie 
o powszechnym obowiązku obrony RP oraz w ustawie o urzędzie Ministra 
Obrony Narodowej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007 roku: jako ustawa 
zasadnicza, jest najwyższym aktem prawa konstytucyjnego, zespołem norm praw-
nych określających między innymi zakres przedmiotowy oraz właściwość poszcze-
gólnych organów władzy i administracji publicznej, a także obywateli w dziedzinie 
obronności kraju, podkreślając, że: obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona oj-
czyzny, a każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych na 
rzecz obrony2 – na zasadach i trybie określonym w odrębnych ustawach.

1 Konstytucja RP, art. 85.
2  Tamże, art. 84

Należy podkreślić, że tylko w drodze ustawy można dookreślić prawa 
i obowiązki organów państwowych, organów administracji publicznej oraz 
przedsiębiorców, a także każdego obywatela, dotyczące między innymi przy-
gotowań obronnych państwa. W Polsce obowiązuje wymóg zgodności wszyst-
kich aktów prawnych z „Konstytucją RP”. Stanowi to treść tzw. zasady konsty-
tucyjności9, obowiązującej w państwach demokratycznych.

8 Szerzej W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. podstawowe kategorie, dylematy..., roz-
dział 9.
9 Kontrola konstytucyjności prawa została określona w art. 188 Konstytucji, z którego 
wynika, ze orzekanie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Trybunału Kon-
stytucyjnego.
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Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ustawą”10 jest podstawowym aktem 
prawnym, określanym często mianem „konstytucji obronności”, regulującym 
obszar obronności państwa. Zgodnie z przepisami ustawy umacnianie obron-
ności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na 
wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obo-
wiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej 
oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorial-
nego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecz-
nych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach11. 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP: 
•	 w	sposób	systemowy	precyzuje	obszary	przygotowań	obronnych	państwa,	okre-

ślając podstawowe zadania i organy je realizujące, a także wskazuje miejsce i rolę 
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych 
oraz każdego obywatela w systemie tych przygotowań;

•	 zawiera	ponadto	przepisy	dotyczące	ogólnej	charakterystyki	systemu	obronnego	
państwa oraz określa zadania i kompetencje Prezydenta RP, Rady Ministrów, 
wojewodów, samorządów terytorialnych oraz terenowych organów administra-
cji wojskowej w zakresie obronności państwa.

W przepisach ustawy zostały doprecyzowane zadania Rady Ministrów, 
wykonywane w ramach zapewnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 
i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności państwa, oraz 
określone zasadnicze obszary przygotowań obronnych państwa12. Zakres, za-
sady oraz tryb przygotowań obronnych państwa realizowanych przez orga-
ny administracji publicznej został określony przez Radę Ministrów w drodze 
rozporządzeń wykonawczych do ustawy13. Wymienione rozporządzenia Rady 
Ministrów stworzyły jednocześnie ramy prawne do udziału organów władzy 
i administracji publicznej oraz przedsiębiorców w obszarze niemilitarnych 
przygotowań obronnych państwa. Wykaz tych rozporządzeń oraz ich zakres 
przedmiotowy przedstawiono w tabeli 1. 

10 Zob. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.
11 Tamże, art. 2.
12 Zasadnicze obszary tych przygotowań zostały przedstawione w podrozdz. 2.3. 
13 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony..., art. 6 ust. 2.
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Tabela 1. Wykaz rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na postawie  
art. 6 ust. 2 ustawy, oraz ich zakres przedmiotowy

Lp. Nazwa rozporządzenia Zakres przedmiotowy rozporządzenia
1 Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie systemów wykrywania 
skażeń i właściwości organów 
w tych sprawach 
(Dz.U. Nr 191, poz. 1416)

Rozporządzenie określa organizację i warunki 
przygotowania oraz sposób funkcjonowania 
systemów obserwacji, pomiarów, analiz, pro-
gnozowania i powiadamiania o skażeniach na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
właściwość organów w tych sprawach, dla zapew-
nienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 
i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzi-
nie obronności kraju.

2 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004 r. w spra-
wie gotowości obronnej państwa
(Dz.U. Nr 219, poz. 2218)

Rozporządzenie określa: stany gotowości obron-
nej państwa, ich rodzaje i warunki wprowadzania 
tych stanów; zadania związane z podwyższaniem 
gotowości obronnej państwa w określonych sta-
nach i tryb ich realizacji; organizację i zadania 
w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na 
potrzeby podwyższania gotowości obronnej pań-
stwa oraz właściwość organów w tych sprawach. 

3 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przygotowania i wykorzystania 
systemów łączności na potrzeby 
obronne państwa
(Dz.U. Nr 180, poz. 1866)

Rozporządzenie określa warunki i sposób przy-
gotowania i wykorzystania systemów łączności 
na potrzeby obronne państwa oraz właściwość 
organów władzy publicznej w tych sprawach. 

4 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 czerwca 2004 r. w spra-
wie warunków i trybu planowania 
i finansowania zadań wykonywa-
nych w ramach przygotowań obron-
nych państwa przez organy admini-
stracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego
(Dz.U. Nr 162, poz. 1699 z późn. 
zm.)

Rozporządzenie określa: warunki i tryb plano-
wania zadań wykonywanych w ramach przygo-
towań obronnych państwa, zwanych dalej „za-
daniami obronnymi”, przez organy administracji 
rządowej i organy samorządu terytorialnego; 
warunki i tryb finansowania zadań obronnych 
oraz sposób nakładania zadań obronnych oraz 
właściwość organów w tych sprawach. 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2012 r. w spra-
wie warunków i sposobu przygo-
towania oraz wykorzystania pod-
miotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach
(Dz.U. z 2012 r. poz. 741) 

Rozporządzenie określa warunki i sposób 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
koordynowania planowania i realizacji zadań 
w tym zakresie, a także współdziałania organów 
administracji publicznej, podmiotów leczniczych 
i innych jednostek organizacyjnych w plano-
waniu i realizacji zadań na potrzeby obronne 
państwa
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Lp. Nazwa rozporządzenia Zakres przedmiotowy rozporządzenia
7 Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i sposobu przygotowa-
nia i wykorzystania transportu na 
potrzeby obronne państwa, a tak-
że jego ochrony w czasie wojny, 
oraz właściwości organów w tych 
sprawach
(Dz.U. Nr 34, poz. 294)

Rozporządzenie określa warunki i sposób przy-
gotowania i wykorzystania transportu samo-
chodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, 
żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury drogowej 
i kolejowej na potrzeby obronne państwa, a tak-
że ich ochrony w czasie wojny, oraz właściwość 
organów w tych sprawach.

8 Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie przygotowania systemu 
kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym
(Dz.U. Nr 98, poz. 978)

Rozporządzenie określa organizację i tryb przy-
gotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, w tym obroną państwa, zwanego 
dalej „systemem kierowania”, oraz warunki funk-
cjonowania organów władzy publicznej na stano-
wiskach kierowania. 

9 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 października 2016 r. 
w sprawie szkolenia obronnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1829)

Rozporządzenie określa organizację szkolenia 
obronnego w państwie; podmioty podlegające 
szkoleniu oraz zadania w zakresie planowania 
i realizacji szkolenia, a także właściwość orga-
nów w zakresie planowania i realizacji szkolenia 
obronnego w państwie. 

10 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 stycznia 2004 r. (w spra-
wie kontroli wykonywania zadań 
obronnych
Dz.U. Nr 16, poz. 161)

Rozporządzenie określa zakres prowadzenia 
przez organy administracji rządowej i samorzą-
du terytorialnego kontroli wykonywania zadań 
w ramach powszechnego obowiązku obrony, 
planowanych i realizowanych przez jednostki 
organizacyjne i przedsiębiorców oraz sposób 
prowadzenia kontroli. 

11 Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 czerwca 2003 r. w spra-
wie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz ich szczególnej 
ochrony
(Dz.U. Nr 116, poz. 1090)
zmienione rozp. RM z dnia 
16 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2017 
poz. 42)

Rozporządzenie określa obiekty szczególnie waż-
ne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ich 
kategorie, a także zadania w zakresie ich szcze-
gólnej ochrony oraz właściwość organów w tych 
sprawach.

Źródło: Opracowanie własne na postawie art. 6 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny RP.
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Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności realizowanych przez przedsiębiorców14 jest najważniejszym ak-
tem prawnym w obszarze przygotowań obronnych realizowanych przez 
przedsiębiorców. W przepisach ustawy zostały określone zasady i tryb orga-
nizowania i finansowania zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych 
przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz organy administracji rządowej właściwe w za-
kresie organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
realizowanych przez przedsiębiorców (art. 1): 
•	 określa	zasady	i	tryb	organizowania	zadań	na	rzecz	obronności	państwa,	reali-

zowanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnym 
znaczeniu gospodarczo-obronnym;

•	 wskazuje	organy	administracji	rządowej	właściwe	w	zakresie	organizowania	oraz	
sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań oraz określa zasady finansowa-
nia zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Należy podkreślić, że przygotowania obronne państwa oraz zadania reali-
zowane w tym zakresie przez organy władzy i administracji publicznej oraz 
przedsiębiorców opierają się wprost na przepisach obowiązujących ustaw 
i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie 
ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku 
obrony15 określa ogólne zasady wykonywania zadań, w ramach powszechnego 
obowiązku obrony, przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, 
starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także przedsię-
biorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne.

14 Zob. Dz.U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.
15 Zob. Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogól-
nych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 
określa m.in.:
•	 zadania	obronne,	które	obejmują:	tworzenie	warunków	organizacyjnych	i	tech-

nicznych planowania i realizacji zadań obronnych; koordynowanie planowania  
i realizacji zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w woje-
wództwach; współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, 
innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu  
i realizacji zadań obronnych oraz zapewnianie warunków przekazywania infor-
macji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;

•	ministrów	i	wojewodów	jako	organy	właściwe	w	sprawach	koordynacji	planowa-
nia i realizacji zadań obronnych (§ 4 ust. 1):
• ministrowie – w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w działach 

administracji rządowej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych 
jednostek organizacyjnych;

• wojewodowie – w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w wojewódz-
twie przez: kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyj-
nych; przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi, organy samo-
rządu terytorialnego, przedsiębiorców.

Wykonywanie wymienionych zadań powinno przebiegać według zasad 
obejmujących: tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych plano-
wania i realizacji zadań obronnych; koordynowanie planowania i realizacji 
zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w wojewódz-
twach; współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, in-
nych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu 
i realizacji zadań obronnych, a także zapewnianie warunków przekazywania 
informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych16. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ra-
mach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy admi-
nistracji rządowej i organy samorządu terytorialnego17 określa tryb plano-
wania i finansowania zadań obronnych oraz definiuje podstawowe pojęcia 
z zakresu planowania obronnego, w tym: planowanie obronne; planowanie 
operacyjne; programowanie obronne; przeglądy obronne18. 

16 Tamże, § 1 ust.1.
17 Zob. Dz.U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.
18 Tamże, treść § 2.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przy-
gotowań obronnych państwa …. – stanowi podstawę prawną do opracowania 
dokumentów planowania operacyjnego w państwie oraz określa organy właściwe 
w tym zakresie. Określa ponadto zasady i tryb programowania obronnego, które 
odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w strategii bezpieczeństwa narodowe-
go oraz w wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obron-
nych Rzeczypospolitej Polskiej na dziesięcioletni okres planistyczny.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu prawnego obowiązującego 
w obszarze przygotowań obronnych państwa należy stwierdzić, że obowiązu-
jące akty prawne, omówione w niniejszym podrozdziale, stanowią właściwą 
organizacyjno-prawną podstawę tych przygotowań. Dostrzega się jednak czę-
ściową dezaktualizację niektórych rozwiązań, utratę czytelności wielokrotnie 
nowelizowanych aktów prawnych oraz rozproszenia zagadnień dotyczących 
problematyki obronnej w wielu aktach prawnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić że pozamilitarne przygo-
towania obronne w naszym kraju prowadzone są zgodnie z obowiązującym 
systemem aktów prawnych i normatywnych, który wpisuje się w konstytu-
cyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tych przygotowań 
podejmowane są określone decyzje przez organy właściwe w tym zakresie, 
na podstawie obowiązującego prawa. W procesie podejmowania tych decy-
zji należy dążyć do uzyskania kompromisu określonych celów przygotowań 
obronnych z możliwościami finansowymi budżetu państwa. 

Pytania kontrolne:

1. Wymień obowiązujące dokumenty strategiczne oraz omów ich zapisy odnoszące 
się do przygotowań obronnych państwa.

2. Jakie obowiązki oraz właściwości organów władzy i administracji publicznej, 
a także obywateli, w dziedzinie obronności kraju są określone w Konstytucji RP?

3. Wymień najważniejsze akty prawne i normatywne oraz omów ich zakres przed-
miotowy i podmiotowy dotyczący pozamilitarnych przygotowań obronnych pań-
stwa.
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4. Dziedziny i zakres oraz zasady realizacji 
pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	 dziedziny	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	państwa;
•	 zakres	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	państwa;
•	 zasady	realizacji	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	państwa;

umieć:
•	 wymienić	i	scharakteryzować	dziedziny	pozamilitarnych	przygotowań	obron-

nych państwa;
•	 określić	zakres	pozamilitarnych	przygotowań	obronnych	państwa;
•	 wymienić	i	scharakteryzować	zasady	realizacji	pozamilitarnych	przygotowań	

obronnych państwa.

Biorąc pod uwagę, z jednej strony, właściwości współczesnych uwarunkowań 
pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, których zakres został przed-
stawiony w rozdziale 4.2, a z drugiej – koncentrując punkt widzenia na podmio-
cie, jakim jest państwo, a także uwzględniając zasięg potrzeb, celów i interesów 
bezpieczeństwa narodowego, w niniejszym rozdziale zostały zdefiniowane dzie-
dziny i zakres oraz zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. 

4.1. Dziedziny pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa1

Dziedziny przygotowań obronnych państwa, które wpisują się ramy określonych 
rodzajów bezpieczeństwa narodowego2, zostały przedstawione na rysunku 3.

1 Były one przedmiotem rozważań podczas seminarium naukowego zorganizowanego 
w dniu 8 czerwca 2010 r. w AON. Zob. M. Kuliczkowski, Dziedziny i zakres przygotowań 
obronnych państwa [w:] Przygotowania obronne państwa…, s. 53.
2 Próbę usystematyzowania podstawowych kategorii z zakresu bezpieczeństwa narodo-
wego oraz zdefiniowania wybranych pojęć w tym zakresie, a także zachodzących między 
nimi relacji dokonał W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie, M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania 
obronne w Polsce…., s. 62.

Rysunek 3. Dziedziny przygotowań obronnych państwa

Wymienione na rysunku dziedziny przygotowań obronnych państwa 
obejmują zadania które są realizowane przez wszystkie podmioty wykonaw-
cze systemu obronnego zarówno w obszarze militarnym, jak i pozamilitar-
nym. Dziedzina militarna tych przygotowań obejmuje działania państwa  
w obszarze militarnych przygotowań obronnych, których zasadniczym celem 
jest gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski oraz sojuszników, 
eliminacja zagrożeń o charakterze zbrojnym, a także przeciwdziałanie ewen-
tualnym niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej w regionie – dotyczy 
Sił Zbrojnych RP3. Z uwagi na zakres przedmiotowy niniejszego podręcznika 
nie będzie ona przedmiotem dalszych rozważań. 

Na podstawie wiedzy ekspertów (przedstawiciele nauki i praktycy) oraz for-
malnoprawnych uwarunkowań pozamilitarnych przygotowań obronnych pań-
stwa zostały określone  następujące dziedziny4 oraz zasady5 tych przygotowań: 

pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, „Zeszyt Problemowy” 
nr 1 (61) 2010, rozdział 4.
3 Zasadniczym celem tych przygotowań jest gotowość do obrony terytorium i niepodle-
głości Polski oraz sojuszników, eliminacja zagrożeń o charakterze zbrojnym, a także prze-
ciwdziałanie ewentualnym niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej w regionie.
4 Według Słownika języka polskiego – dziedzina to zakres działania w obrębie nauki, 
gospodarki, techniki, kultury itp. (https://sjp.pwn.pl/sjp/dziedzina;2455651.html).
5 Według Słownika języka polskiego – zasada to norma postępowania; ustalony na 
mocy jakiegoś przepisu lub zwyczaju sposób postępowania w danych okolicznościach 
itp. (https://sjp.pwn.pl/sjp/zasada;2543944.html).
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1. Dziedzina polityczno-strategiczna – obejmuje działania państwa w ob-
szarze polityki obronnej, których zasadniczym celem jest zapewnienie suwe-
renności państwa oraz warunków niezakłóconego funkcjonowania w sytuacji 
wystąpienia wszelkiego rodzaju kryzysów polityczno-militarnych. Działania 
te powinny uwzględniać przede wszystkim proces przygotowania sił i środ-
ków oraz sposobów działania podmiotów systemu obronnego państwa do 
zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

2. Dziedzina planowania i organizacji – obejmuje działania państwa  
w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych, której istotą jest usta-
lanie zadań obronnych i sposobów ich wykonywania w formie planów ope-
racyjnych i programów obronnych oraz właściwa organizacja sił i optymalne 
użycie środków, a także skoordynowana realizacja działań umożliwiająca wy-
konanie przedmiotowych zadań obronnych w razie zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

3. Dziedzina gospodarczo-obronna – obejmuje działania państwa w ob-
szarze pozamilitarnych przygotowań obronnych, których zasadniczym celem 
jest zapewnienie warunków gospodarczych, niezbędnych do sprawnego dzia-
łania państwa w celu skutecznego przeciwstawiania się wszelkiego rodzaju 
kryzysom polityczno-militarnym.

4. Dziedzina społeczna – obejmuje działania państwa w obszarze pozami-
litarnych przygotowań obronnych, których zasadniczym celem jest zapewnie-
nie warunków do życia obywateli w sytuacji zagrożeń oraz stworzenie pod-
staw egzystencjalnych do przetrwania społeczeństwa, w tym zabezpieczenie 
mienia i dobytku osób poszkodowanych i wymagających szczególnej troski  
w sytuacji wystąpienia wszelkiego rodzaju kryzysów polityczno-militarnych.

5.  Dziedzina edukacyjna – obejmuje działania państwa w obszarze poza-
militarnych przygotowań obronnych, których zasadniczym celem jest kształ-
towanie świadomości obronnej społeczeństwa przez przygotowanie osób do 
realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz kształtowanie umiejęt-
ności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem elementów systemu obronnego państwa do 
działania podczas wystąpienia wszelkiego rodzaju kryzysów polityczno-mili-
tarnych.
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W obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa można wyróżnić następujące 
dziedziny tych przygotowań:
1. Dziedzina polityczno-strategiczna.
2. Dziedzina planowania i organizacji.
3. Dziedzina gospodarczo-obronna.
4. Dziedzina społeczna.
5. Dziedzina edukacyjna.

4.2. Zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa 

Przedsięwzięcia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych są re-
alizowane już w czasie pokoju przez wszystkie niemilitarne elementy syste-
mu obronnego państwa dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa 
w sytuacji zagrożeń polityczno-militarnych. Dlatego istotne jest, aby sam pro-
ces przygotowań obronnych oraz działania podejmowane przez państwo zo-
stały należycie zaplanowane oraz przekazane właściwym podmiotom uczest-
niczącym w jego realizacji. 

Przygotowania obronne państwa realizowane są w dwóch współzależnych 
obszarach (sferach): koncepcyjnym i realizacyjnym. Sfera koncepcyjna prze-
jawia się w wypracowywaniu zasad, założeń i celów polityki obronnej (polity-
ki bezpieczeństwa), z jednej strony, a z drugiej – w konkretyzowaniu polityki 
obronnej pod postacią programów obronnych. Sfera realizacyjna przejawia 
się przede wszystkim w przekładaniu programów obronnych na wykonawcze 
plany obronne6.

Obecnie zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa znacz-
nie rozszerzył się na ważne obszary niewojskowe, a zwłaszcza polityczne, 
ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe itp. Przygotowania obronne państwa 
realizowane są przez organy władzy i administracji rządowej, instytucje pań-
stwowe, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne, organizacje społeczne, a także każdego obywatela, na którego 
nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych. Zawierają one przedsięwzię-
cia wymagające przygotowania wymienionych podmiotów do wykonywania 
zadań obronnych na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących ak-
tach prawnych i normatywnych.

6 Szerzej: M. Sułek, Programowanie gospodarczo-obronne, Wyd. Bellona, Warszawa 
2008, s. 5. 
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Należy zaznaczyć, że w obowiązującym stanie prawnym tylko w przepi-
sach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej został 
określony zakres przygotowań obronnych państwa. Treść art. 6 ust. 1 ustawy 
wymienia zadania Rady Ministrów, wykonywane w ramach zapewnienia ze-
wnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa 
w dziedzinie obronności kraju, a właściwa regulacja ma miejsce w rozporzą-
dzeniach wykonawczych do art. 6 ust. 27. 

Zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa obejmuje1: 
•	 planowanie	obronne,	w	tym	planowanie	operacyjne	oraz	programowanie	obronne;	
•	 przygotowanie	systemu	kierowania	bezpieczeństwem	narodowym,	w	tym	obro-

ną państwa;
•	 utrzymanie	stałej	gotowości	obronnej	państwa	oraz	tworzenie	warunków	do	jej	

podwyższania, w tym organizowanie systemu stałych dyżurów; 
•	mobilizację	gospodarki,	w	tym	zadania	wykonywane	na	rzecz	Sił	Zbrojnych	RP	

i wojsk sojuszniczych (HNS); 
•	 tworzenie	i	utrzymywanie	rezerw	strategicznych;	
•	 przygotowanie	 transportu	 i	 infrastruktury	 transportowej	 kraju	 na	 potrzeby	

obronne;
•	 przygotowanie	 oraz	 wykorzystywanie	 podmiotów	 leczniczych	 na	 potrzeby	

obronne państwa;
•	 przygotowanie	i	wykorzystanie	systemów	łączności	na	potrzeby	obronne	państwa;	
•	 przygotowania	do	militaryzacji	jednostek	organizacyjnych	wykonujących	zada-

nia obronne;
•	 przygotowania	do	prowadzenia	szczególnej	ochrony	obiektów;
•	 organizowanie	szkolenia	obronnego;
•	 kontrolę	wykonywania	zadań	obronnych.

1 Szerzej: M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, 
dylematy…, s. 63.

Wymieniony zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa 
będzie przedmiotem dalszych rozważań w aspekcie określenia zasad realizacji 
zadań obronnych przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców. 
Należy podkreślić, że pozamilitarne przygotowania obronne są niezbędne dla 
zapewnienia przetrwania i sprawnego funkcjonowania państwa, w tym sku-
tecznego wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w razie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. 

7 Wykaz tych rozporządzeń oraz ich zakres przedmiotowy przedstawiono w rozdziale 3.2, 
tabela 1.
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4.3. Zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są procesem podejmowania 
określonych działań przez organy właściwe w tym zakresie, na podstawie obo-
wiązującego prawa. Ważnym aspektem w procesie tych przygotowań, zapew-
niającym racjonalne postępowanie wszystkich jego uczestników, jest określe-
nie zasad (reguł) obowiązujących w procesie tych przygotowań8. Opierając 
się na  formalnoprawnych uwarunkowaniach pozamilitarnych przygotowań 
obronnych państwa, określono i zdefiniowano następujące osiem zasad tych 
przygotowań9: 

Zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa:
1. Zasada powszechności pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
2. Zasada nadrzędności interesu narodowego podczas pozamilitarnych przygotowań obronnych 

państwa.
3. Zasada nakładania zadań obronnych przez uprawnione organy administracji publicznej.
4. Zasada ustalania priorytetów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
5. Zasada celowości pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
6. Zasada efektywności pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
7. Zasada ciągłości i elastyczności pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
8. Zasada zachowania tajemnicy pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.

1. Zasada powszechności pozamilitarnych przygotowań obronnych 
państwa – w obowiązującym stanie prawnym obowiązkiem obywatela pol-
skiego jest obrona ojczyzny, a każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów  
i świadczeń publicznych na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Zadania 
obronne realizowane są w czasie pokoju, w warunkach zewnętrznego zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny – przez wszystkie organy władzy  
i administracji rządowej oraz inne organy i instytucje państwowe, organy samo-
rządu terytorialnego, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, organizacje 
społeczne, a także każdego obywatela, w zakresie określonym w ustawach.

2. Zasada nadrzędności interesu narodowego podczas pozamilitar-
nych przygotowań obronnych państwa – wpisuje się w jedną z najważ-
niejszych funkcji państwa odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa 

8 Wymienione podmioty, realizując określone zadania w procesie przygotowań obron-
nych, opierają się wprost na ustawowych przepisach prawnych oraz aktach normatyw-
nych niższej rangi. Szerzej: M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarun-
kowania formalnoprawne, dylematy…, s. 65.
9 M. Kuliczkowski, Dziedziny i zakres przygotowań obronnych państwa [w:] Przygoto-
wania obronne państwa…, s. 58.
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narodowego. Ochrona i obrona żywotnych interesów narodowych jest prze-
wodnim celem działania zarówno władz publicznych, jak i innych podmiotów 
uczestniczących w procesie przygotowań obronnych państwa. Obowiązuje 
przy tym prawidłowość, że utrzymywanie i rozwijanie swojej indywidualnej  
i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści10 jest warunkiem uzyska-
nia i zachowania wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej, a także zapew-
nienia korzystnych warunków bytu i rozwoju narodowego.

3. Zasada nakładania zadań obronnych przez uprawnione organy ad-
ministracji rządowej – wyrażająca się nakładaniem zadań obronnych na 
uczestniczące w procesie przygotowań obronnych państwa podmioty systemu 
obronnego państwa, w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organ 
administracji rządowej, określony w ustawie, właściwy do organizowania oraz 
sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań.

4. Zasada ustalania priorytetów pozamilitarnych przygotowań obron-
nych państwa – w procesie podejmowania określonych decyzji obronnych 
należy dążyć do uzyskania kompromisu określonych celów przygotowań 
obronnych, z jednej strony, z możliwościami finansowymi budżetu państwa –  
z drugiej. W procesie tym priorytetowo uwzględnia się zadania dotyczące 
przygotowania i wydzielenia z zasobów gospodarki narodowej określonych 
sił i środków (zasoby ludzkie i materiałowe) na potrzeby Sił Zbrojnych RP,  
a także niemilitarne wsparcie wojsk własnych i sojuszniczych.

5. Zasada celowości pozamilitarnych przygotowań obronnych pań-
stwa – oznacza, że proces przygotowania sił i środków oraz sposobów działa-
nia niemilitarnych podmiotów systemu obronnego państwa do zapewnienia 
przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny powinien opierać się na rzetelnej 
analizie zagrożeń polityczno-militarnych państwa, jego zasobów i możliwości 
oraz uzasadnionej i wiarygodnej prognozie przebiegu wszelkiego rodzaju po-
tencjalnych kryzysów polityczno-militarnych. Dlatego każde zadanie obron-
ne planowane w ramach przygotowań obronnych państwa powinno być pod-
dane wnikliwej analizie i ocenie z punktu widzenia jego celowości. 

6. Zasada efektywności pozamilitarnych przygotowań obronnych pań-
stwa – wyrażająca się optymalnym doborem sił i środków oraz sposobów dzia-
łania niemilitarnych podmiotów systemu obronnego państwa, zapewniających 

10 Art. 3 Traktatu  Północnoatlantyckiego, sporządzonego  w Waszyngtonie dnia 4 kwiet-
nia 1949 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 87, poz. 879).
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skuteczną obronę państwa w razie wystąpienia kryzysu polityczno-militarne-
go. Wydzielone w procesie przygotowań obronnych siły i środki powinny być 
używane w sposób gwarantujący uzyskanie efektów adekwatnych do ponie-
sionych nakładów. Jednocześnie zasada dopuszcza możliwość przygotowa-
nia niektórych zadań obronnych w sposób pozwalający na ich uruchomienie  
w razie wystąpienia na części lub całości terytorium państwa niemilitarnej 
sytuacji kryzysowej.

7. Zasada ciągłości i elastyczności pozamilitarnych przygotowań 
obronnych państwa – wyrażająca się ciągłością działania podmiotów syste-
mu obronnego państwa w procesie przygotowań obronnych w czasie poko-
ju, mającego na celu optymalne, uwzględniające możliwość ich modyfikacji 
wraz ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa, przygotowanie sił  
i środków będących w dyspozycji państwa do skutecznej obrony w razie wystą-
pienia kryzysu polityczno-militarnego. Powinna być realizowana  z uwzględ-
nieniem: strategicznego, kreatywnego myślenia; otwartości na innowacyjność 
oraz gotowość do ciągłego doskonalenia.

8. Zasada zachowania tajemnicy pozamilitarnych przygotowań obron-
nych państwa – ma na celu niedopuszczenie do ujawnienia potencjału obron-
nego państwa, w tym sił zbrojnych, jako zasadniczego składnika tego poten-
cjału na czas wojny. Powinna być realizowana przez wydanie odpowiednich 
przepisów prawnych regulujących prace planistyczne-organizacyjne realizo-
wane w ramach przygotowań obronnych państwa oraz racjonalne ogranicze-
nie dostępu osób do dokumentów planistyczno-organizacyjnych istotnych dla 
przygotowań obronnych państwa.

Przedstawione w niniejszym rozdziale zasady pozamilitarnych przygoto-
wań obronnych państwa powinny zapewnić racjonalne postępowanie wszyst-
kich uczestników procesu podejmowania określonych działań podczas tych 
przygotowań. Określone zasady tych przygotowań nie stanowią katalogu 
zamkniętego, a są próbą zdefiniowania dających się wyodrębnić reguł postę-
powania organów władzy państwowej, administracji publicznej oraz przed-
siębiorców zarówno w procesie tych przygotowań, jak i podczas mobilizacji,  
a także w okresie kryzysu polityczno-militarnego.

Pytania kontrolne:

1. Wymień i omów dziedziny pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
2. Jaki jest zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa?
3. Wymień i omów zasady realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.
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5. Realizacja pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w Polsce

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	 podstawy	prawne	oraz	zasady	i	tryb	planowania	obronnego	w	pozamilitarnej	

części systemu obronnego państwa;
•	 założenia	organizacyjno-funkcjonalne	systemu	kierowania	bezpieczeństwem	

narodowym, w tym obroną państwa; 
•	 pojęcie	gotowości	obronnej	państwa	i	charakterystykę	jej	stanów	oraz	zasady	

podwyższania gotowości obronnej państwa, a także rolę systemów stałych dy-
żurów; 

•	 pojęcie,	istotę	oraz	zakres	mobilizacji	gospodarki,	a	także	kompetencje	orga-
nów właściwych w tym zakresie; 

•	 zasady	tworzenia	oraz	finansowania	rezerw	strategicznych;
•	 podstawy	 prawne	 oraz	 zakres	 przygotowania:	 transportu	 i	 infrastruktury	

transportowej kraju; podmiotów leczniczych oraz systemów łączności na po-
trzeby obronne państwa;

•	 podstawy	prawne,	istotę	i	cel	militaryzacji	oraz	zasady	i	zakres	przygotowań	
jednostek organizacyjnych do militaryzacji;

•	 podstawy	prawne,	istotę	i	cel	szczególnej	ochrony	obiektów	oraz	zasady	i	za-
kres przygotowania szczególnej ochrony obiektów;

•	 podstawy	prawne	oraz	 istotę	 i	 cel	 szkolenia	obronnego	oraz	kontroli	wyko-
nywania zadań obronnych, a także kompetencje organów właściwych w tym 
zakresie;

umieć:
•	 wymienić	 podstawy	 prawne	 pozamilitarnych	 przygotowań	 obronnych	 pań-

stwa oraz opisać obszary tych przygotowań; 
•	 odpowiedzieć	na	pytania	kontrolne	określone	po	poszczególnych	podrozdzia-

łach.
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5.1. Planowanie obronne w Polsce

5.1.1. Podstawy prawne planowania obronnego

Planowanie obronne w naszym kraju odbywa się na podstawie ustaleń przy-
jętych w „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”1, 
„Polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”2 
oraz „Wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obron-
nych Rzeczypospolitej Polskiej”3. Warunki oraz tryb planowania obronnego 
przez organy administracji publicznej zostały określone w przepisach rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i try-
bu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego4, zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
planowania obronnego”. 

1 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada  
2014 r. 
2 Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna Rzeczypospolitej Polskiej – stanowi  
wykonawczą dyrektywę strategiczną do SBN RP. Opracowuje ją Minister Obrony Na-
rodowej 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 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 461 z późn. zm.). Kadencja: w horyzoncie obowiązywania SBN RP – z możliwością 
aktualizacji.
3 Wytyczne wyznaczają kierunki doskonalenia podsystemu niemilitarnego SOP w ra-
mach narodowego systemu planowania obronnego skorelowanego z systemem obron-
nym NATO i Unii Europejskiej oraz stanowią podstawą do opracowania: „Programu 
mobilizacji gospodarki na lata 2013–2022”, „Programu pozamilitarnych przygotowań 
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013–2022” oraz „Programu doskonalenia 
obrony cywilnej w latach 2013–2022”.
4 Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.
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Podstawy prawne i normatywne planowania obronnego w pozamilitarnej czę-
ści systemu obronnego państwa: 
•	 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 te-
rytorialnego; 

•	Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna Rzeczypospolitej Polskiej – według 
ustaleń której odbywa się planowanie operacyjne;

•	Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej na … … lata – stanowią podstawę do opracowywania doku-
mentów programowania obronnego w pozamilitarnej części systemu obronnego 
państwa na 10-letni okres planistyczny;

•	 dokumenty	normalizacji	obronnej:
• norma obronna: System obronny państwa, plany obronne, klasyfikacja  

(NO-02-A060);
• podręczniki normalizacji obronnej: Planowanie obronne – Struktura i redago-

wanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej (PdNO–02–
A075:2008); Planowanie obronne – Struktura i redagowanie programów poza-
militarnych przygotowań obronnych (PdNO–02–A074:2010) oraz Planowanie 
obronne – Struktura i redagowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitar-
nych Przygotowań Obronnych (PdNO–02–A071:2010).

Zawarte w wymienionych aktach prawnych oraz dokumentach normali-
zacyjnych zasady i ustalenia są wykorzystywane w działalności administracji 
publicznej oraz przedsiębiorców podczas opracowywania planów operacyjne-
go funkcjonowania oraz programów obronnych, a także dokumentów spra-
wozdawczych sporządzanych w ramach okresowych przeglądów obronnych. 

5.1.2. Istota i cel oraz zakres planowania obronnego

Planowanie obronne jest podstawowym narzędziem realizacji przygotowań 
obronnych, integrującym funkcjonowanie podsystemów wykonawczych sys-
temu obronnego państwa. Rozumiane jako … całokształt przedsięwzięć ma-
jących na celu zapewnienie ram działania, umożliwiających zharmonizowanie 
planowania sojuszniczego z narodowym w odniesieniu do poszczególnych dzie-
dzin/dyscyplin planistycznych5. 

Istotą planowania obronnego jest ustalanie zadań obronnych i sposobów 
ich wykonywania przez organy administracji rządowej i organy samorządu 

5 Zob.: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, 2008 r., s. 99.
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terytorialnego oraz przedsiębiorców, a także wykorzystania w tym celu nie-
zbędnych sił i środków. Podczas planowania obronnego, obejmującego swym 
zakresem wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa, dokonuje się podziału 
zadań pomiędzy poszczególne elementy systemu obronnego państwa, określa 
czas ich realizacji oraz wielkość sił i środków przeznaczonych na ich wykonanie.

Celem planowania obronnego jest synchronizacja przedsięwzięć realizo-
wanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałe 
struktury administracyjne państwa w ramach przygotowań do funkcjonowa-
nia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny, racjonalne wykorzystanie środków budżetowych na realizację przed-
sięwzięć w obszarze niemilitarnych przygotowań obronnych oraz efektywne 
wykorzystanie rezerw organizacyjnych, a także tworzenie i doskonalenie pro-
cedur działania zapewniających organom kierowania efektywne zarządzanie 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Zakres planowania obronnego został określony w przywołanym wcze-
śniej rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie planowania obronnego6. Prze-
pisy rozporządzenia definiują podstawowe pojęcia/terminy z zakresu plano-
wania obronnego: 

Planowanie obronne to ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez 
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzysta-
nia w tym celu niezbędnych sił i środków obejmujące planowanie operacyjne i pro-
gramowanie obronne1. 
Planowanie operacyjne to ustalanie czynności dotyczących przygotowania i dzia-
łania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w wa-
runkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych 
w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych 
do ich wykonania.
Programowanie obronne to ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie 
pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzy-
stym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania  
i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania sił zbrojnych, organów 
administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warun-
kach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także 
projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu plano-
wania i finansowania zadań…, § 2 ust. 6 – 8. 

6 Zob. Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm..
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Podczas planowania obronnego, obejmującego swym zakresem wszystkie 
dziedziny funkcjonowania państwa, dokonuje się podziału zadań pomiędzy po-
szczególne elementy systemu obronnego państwa, określa czas ich realizacji oraz 
wielkość sił i środków przeznaczonych na ich wykonanie. Struktury pozamili-
tarne, obejmujące swoim zakresem cywilne elementy systemu kierowania bez-
pieczeństwem narodowym i wykonawcze ogniwa administracji publicznej oraz 
przedsiębiorców, odgrywają bardzo ważną rolę w systemie obronnym państwa.

Planowanie obronne obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktuali-
zowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów 
sporządzanych w ramach przeglądów obronnych7. Elementy planowania 
obronnego oraz zachodzące między nimi relacje przedstawiono na rysunku 4.

 

programowanie 
obronne

planowanie 
operacyjne

Potrzeby
obronne

utrzymanie
i doskonalenie 

potencjału obronnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 4. Relacje między elementami planowania obronnego

Ważnym elementem planowania obronnego są dokumenty analityczne 
sporządzane w ramach okresowych przeglądów obronnych. Należy do nich 
zaliczyć analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane 

7 Zob.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu..., § 3 ust. 1.
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okresowo przez właściwe organy administracji rządowej, zawierające ocenę sta-
nu przygotowań obronnych oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego pań-
stwa i poszczególnych jego elementów8.

5.1.3. Zasady i tryb planowania operacyjnego

Planowanie operacyjne odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w „Po-
lityczno-strategicznej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”9, do-
kumencie wykonawczym do „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej” z 2014 r. Dyrektywa jest dokumentem wyjściowym 
(podstawą) do planowania operacyjnego w państwie, który identyfikuje za-
grożenia dla bezpieczeństwa państwa (sytuacje planistyczne) oraz określa za-
sadnicze zadania obronne przewidziane do wykonania przez elementy wy-
konawcze systemu obronnego państwa (scenariusze reagowania). W procesie 
planowania operacyjnego uczestniczą wszystkie organy administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego, a rolę koordynatora, z ramienia Rady Mini-
strów, pełni minister obrony narodowej. W procesie planowaniu uwzględnia 
się infrastrukturę państwa, możliwości organizacyjno-finansowe wykonaw-
ców zadań operacyjnych, regulacje prawne oraz zadania określone w progra-
mie mobilizacji gospodarki10. Obowiązujący w naszym państwie tryb plano-
wania operacyjnego został przedstawiony na rysunku 5.

W ramach planowania operacyjnego, w obszarze pozamilitarnych przy-
gotowań obronnych, sporządza się plany operacyjne funkcjonowania, umiej-
scowione na dwóch poziomach11: centralnym – „Plan Reagowania Obronne-
go Rzeczypospolitej Polskiej” (PRO RP); „Plan Operacyjny Funkcjonowania 
Działu Administracji Rządowej” (POF DAR) oraz „Plan Operacyjny Funk-
cjonowania Urzędu Centralnego” (POF UC) oraz regionalnym – „Plan Ope-

8 Tamże., § 2 pkt. 12.
9 Zob.: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. 
o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 
z 2015 r. poz. 697). 
10 Zob. Rozporządzenie RM w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania..., 
§ 4 ust. 1.
11 Są one zatwierdzane przez organy, które organizują wykonywanie zadań operacyj-
nych w ramach powszechnego obowiązku obrony w trybie określonym w art. 18 ust. 2–4 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają aktualizacji 
w razie zmian w Strategii bezpieczeństwa narodowego RP oraz Polityczno-strategicznej dy-
rektywie obronnej RP lub w innych uzasadnionych przypadkach.
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racyjny Funkcjonowania Województwa” (POF W); „Plan Operacyjny Funk-
cjonowania Urzędu Marszałkowskiego” (POF UM) oraz „Plan Operacyjny 
Funkcjonowania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy”.

 

PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA 
MINISTERIALNEGO I WOJEWÓDZKIEGO

PLAN UŻYCIA 
SIŁ ZBROJNYCH

POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP
(cele szczegółowe, sytuacje planistyczne)

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
(cele strategiczne w dziedzinie obronności)

PLANY OPERACYJNE SZCZEBLA POWIATÓW, MIAST I GMIN

PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 5. Tryb planowania operacyjnego

Plany operacyjne szczebla ministerialnego i wojewódzkiego oraz urzędów 
centralnych podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów 
opracowywane są na podstawie zadań operacyjnych wynikających z PRO RP.  
Należy podkreślić, iż w odniesieniu do POF DAR, POF UC oraz POF W obo-
wiązuje zasada „zgodności” z „Planem Reagowania Obronnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, który sporządzany jest przez ministra obrony narodowej 
w uzgodnieniu z: ministrami kierującymi działami administracji rządowej, 
szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szefem Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefem Agen-
cji Wywiadu – stosownie do ich właściwości. Podobne relacje występują 



55

pomiędzy POF UM, POF P i POF G, a ”nadrzędnym” dla tych planów  
POF W – właściwego terytorialnie wojewody12. 

Ponadto w ramach planowania operacyjnego sporządza się „Plan Użycia 
Sił Zbrojnych RP” (PU SZ), który zawiera zadania dotyczące rozwoju podsys-
temu militarnego SOP, tj. Sił Zbrojnych RP13. Zasady i tryb programowania 
w Siłach Zbrojnych RP określa ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”14. 

5.1.4. Zasady i tryb programowania obronnego

Programowanie obronne jest częścią systemu planowania obronnego i sta-
nowi podstawowe narzędzie realizacji polityki obronnej państwa w zakre-
sie utrzymania i rozwoju jego potencjału obronnego oraz przygotowania Sił 
Zbrojnych RP, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego do 
działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. Istotą pro-
gramowania jest ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, 
na dziesięcioletni okres planistyczny, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczo-
wo-finansowych, a także projektowanie środków finansowych na ten cel. 

Programowanie obronne odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych 
w „Wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych 
Rzeczypospolitej Polskiej” na dziesięcioletni okres planistyczny, rozpoczyna-
jący się w roku nieparzystym, których projekt sporządza raz na cztery lata 
minister obrony narodowej z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do po-
czątkowego roku ich obowiązywania, oraz przedkłada Radzie Ministrów do 
dnia 30 września w roku nieparzystym15. 

12 Zasada „zgodności” nie oznacza oczywiście ograniczenia możliwości ujęcia w pla-
nach własnych rozwiązań, niestosowanych przez inne organy sporządzające plany. Za-
sadnicze procedury działania oraz zadania operacyjne wykonywane we współdziałaniu 
z innymi podmiotami muszą jednak być takie jak w planie „wyższego szczebla”.
13 Tamże, § 9 ust. 1. 
14 Zob.: Dz.U. z 2001 r. Nr 76 poz. 804 z późn. zm.
15 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania..., § 7. 
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W ramach programowania obronnego, w obszarze pozamilitarnych przygoto-
wań obronnych, sporządzane są następujące programy1: 
•	Program pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(PPPO) – obejmujący przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe przewidziane do re-
alizacji w czasie pokoju, mające na celu przygotowanie organów administracji 
publicznej do wykonywania własnych zadań obronnych oraz realizowanych na 
rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w czasie zewnętrznego zagrożenia 
i wojny; 

•	Program doskonalenia obrony cywilnej (PDOC) – obejmujący kierunki dosko-
nalenia i przekształceń ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przedsięwzięcia 
rzeczowo-finansowe w zakresie obrony cywilnej, przewidziane do realizacji w 
czasie pokoju, w celu przygotowania organów administracji publicznej do wyko-
nywania zadań obronnych na rzecz ludności i formacji obrony cywilnej w czasie 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 

• Program mobilizacji gospodarki (PMG) – obejmujący zadania przewidzia-
ne do realizacji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny przez 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym na rzecz 
Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych realizujących wspólne zadania obronne 
na terytorium RP; jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub 
podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i mini-
strowi sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Program wskazuje możliwości w zakresie zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb bytowych ludności oraz możliwości produkcyjno-usługowe 
wybranych działów gospodarki.
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu plano-

wania i finansowania zadań…, § 9 ust. 1. 

Podstawą prawną do opracowania PPPO i PDOC jest przywołane wcze-
śniej rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planowania obronnego, na-
tomiast PMG jest opracowywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności realizowanych 
przez przedsiębiorców.

Ponadto w ramach programowania obronnego sporządza się „Program 
rozwoju Sił Zbrojnych RP” (PRSZ), który zawiera zadania dotyczące rozwoju 
podsystemu militarnego SOP, tj. Sił Zbrojnych RP16. Zasady i tryb programo-
wania w Siłach Zbrojnych RP określa ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”17. 

16 Tamże, § 9 ust. 1. 
17 Zob.: Dz.U. z 2001 r. Nr 76 poz. 804 z późn. zm.
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5.1.5. Okresowe przeglądy obronne elementem planowania obronnego

Celem okresowych przeglądów obronnych, które są integralnym elementem 
planowania obronnego, jest analiza danych liczbowych i opisowych ocen sta-
nu przygotowań obronnych oraz sformułowanie propozycji kierunków dzia-
łań zmierzających do doskonalenia systemu obronnego państwa na kolejne 
cztery lata. Okresowe przeglądy obronne, z punktu widzenia systemu plano-
wania obronnego, są instrumentem poprawy jego efektywności i skuteczno-
ści, natomiast z punktu widzenia organów władzy publicznej stanowią źródło 
wiedzy o potencjale obronnym państwa i jego zdolnościach do wykonywania 
misji i zadań18.

Warunki i tryb okresowych przeglądów obronnych oraz rodzaje i zawar-
tość sporządzanych w tym zakresie dokumentów zostały określone w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów w sprawie planowania obronnego. Struktura reali-
zacji okresowych przeglądów obronnych została przedstawiona na rysunku 6.

 

OCENA SIŁ  ZBROJNYCH RP

OCENA PRZYGOTOWAŃ W 
ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI 

I OBRONY CYWILNEJ

NARODOWE KWESTIONARIUSZE
POZAMILITARNYCH 

PRZYGOTOWAŃ  OBRONNYCH

RAPORT  O  STANIE  OBRONNOŚCI  RP

OCENA 
POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ

OBRONNYCH RP
(do 31 maja)

lata nieparzyste
dla MON

lata parzyste
dla RM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 6. Struktura realizacji okresowych przeglądów obronnych

18 Szerzej: M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce..., s. 155.
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W ramach okresowych przeglądów obronnych sporządzane są następujące do-
kumenty: 
•	Ocena sił zbrojnych; 
•	Narodowe kwestionariusze pozamilitarnych przygotowań obronnych; 
•	Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
•	Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej; 
•	Raport o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Należy podkreślić, że „Raport o stanie obronności Rzeczypospolitej Pol-
skiej” jest sporządzany przez ministra obrony narodowej we współpracy z mi-
nistrami i centralnymi organami administracji rządowej, z uwzględnieniem 
treści wcześniej wymienionych dokumentów, zawiera kompleksową analizę 
i ocenę stanu przygotowań obronnych w państwie oraz propozycje kierunków 
dalszych działań i zadań zmierzających do doskonalenia systemu obronnego 
na okres czterech kolejnych lat; raport przedkładany jest Radzie Ministrów do 
dnia 30 sierpnia w latach nieparzystych, a następnie Prezes Rady Ministrów 
przedkłada go Prezydentowi RP. 

Pytania kontrolne:

1. Wymień i omów podstawy prawne i normatywne planowania obronnego w Pol-
sce.

2. Zdefiniuj pojęcie planowania obronnego oraz omów jego zakres.
3. Omów tryb planowania operacyjnego oraz wymień rodzaje planów sporządza-

nych na poziomie centralnym i regionalnym.
4. Omów tryb programowania obronnego oraz wymień rodzaje programów obron-

nych.
5. Omów warunki i tryb okresowych przeglądów obronnych oraz rodzaje sporzą-

dzanych w tym zakresie dokumentów. 

5.2. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, w tym obroną państwa

Sprawne kierowanie państwem w czasie pokoju, kryzysu polityczno-militar-
nego i wojny wymaga rozwinięcia systemu kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym, w tym obroną państwa, przez szereg złożonych przedsięwzięć orga-
nizacyjnych uwzględniających przejście organów administracji publicznej ze 
struktur czasu pokoju na struktury czasu wojny. Przy sprawnym kierowaniu 
państwem należy uwzględnić zasady funkcjonowania organów decyzyjnych 
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w powyższych warunkach, gdyż będą różniły się one od zasad pokojowego 
funkcjonowania z powodu wystąpienia kompleksu czynników charaktery-
stycznych dla sytuacji kryzysu i wojny. 

5.2.1. Założenia organizacyjno-funkcjonalne systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa

System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa 
(zwany również podsystemem kierowania),19 jest kluczowym elementem 
systemu bezpieczeństwa narodowego, a jego organizację i tryb określa rozpo-
rządzenie RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym20. Strukturę systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
w tym obroną państwa, przedstawiono na rysunku 7.

 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON. 

Rysunek 7. Struktura systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
w tym obroną państwa

19 Występują rozbieżności pojęć w przedmiotowym zakresie, gdyż na mocy rozporządze-
nia RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, wyd. 
cyt. § 1 funkcjonuje określenie „system kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym 
obroną państwa”, a w pkt. 15 Strategii bezpieczeństwa narodowego RP zostało wprowadzone 
pojęcie „podsystemu kierowania” w strukturze systemu bezpieczeństwa narodowego.
20 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygoto-
wania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978).
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Przedstawiona powyżej struktura systemu kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym, w tym obroną państwa, jest hierarchicznie uporządkowana według 
trójszczeblowego podziału i prezentuje się następująco: na szczeblu centralnym: 
Prezydent RP oraz Rada Ministrów, składająca się z Prezesa Rady Ministrów 
i ministrów, jako naczelnych organów administracji rządowej, a także organy 
podległe lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów lub ministrów kie-
rujących określonymi działami administracji rządowej, jako centralne organy 
administracji rządowej; na szczeblu wojewódzkiej administracji rządowej – 
wojewodowie; na szczeblu samorządowym: marszałkowie województw, staro-
stowie (prezydenci miast) oraz wójtowie (burmistrzowie miast) oraz w Siłach 
Zbrojnych RP – dowódcy stosownych szczebli dowodzenia. 

System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, 
ma żywotne znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego RP 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zapewnia między innymi: uzyskiwanie wie-
dzy o zagrożeniach oraz ich analizę; planowanie i przygotowanie do działania 
podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (kierowanie) 
siłami i środkami w trakcie działań.

System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, 
przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań 
dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności: 
•	monitorowania	źródeł,	rodzajów,	kierunków	i	skali	zagrożeń;	
•	 zapobiegania	powstawaniu	zagrożeń	bezpieczeństwa	narodowego	na	terytorium	

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 
•	 zapobiegania	skutkom	zagrożeń	bezpieczeństwa	narodowego,	a	także	ich	usuwa-

nia;
•	 kierowania	obroną	państwa	w	razie	bezpośredniej	agresji	militarnej.

Dla realizacji wymienionych zadań konieczne są odpowiednie warunki 
planistyczne, organizacyjne, finansowe czy techniczne. Ich zapewnieniu służą 
uregulowania prawne dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa 
oraz przygotowania systemu stanowisk kierowania dla poszczególnych or-
ganów administracji publicznej, w tym Centralnego Stanowiska Kierowania 
Obroną Państwa.

Kierowanie obronnością państwa stanowi wyodrębniony element syste-
mu kierowania bezpieczeństwem narodowym, który obejmuje stanowiska kie-
rowania organów państwowych oraz organy dowodzenia sił zbrojnych i for-
macji umundurowanych, a także zespół stanowisk dowodzenia (obiektów), 
sieci telekomunikacyjnych, sieci teleinformatycznych, stacji i samodzielnych 
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urządzeń telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz pocztowych wraz 
z elementami podsystemu informacyjnego, sprzętem specjalistycznym i po-
mocniczym, całą infrastrukturą zabezpieczenia logistycznego i operacyjnego 
systemu

5.2.2. Podział stanowisk kierowania oraz ich rozwijanie i przemieszczenie 

W celu zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z kierowa-
niem bezpieczeństwem narodowym przez organy wchodzące w skład systemu 
kierowania przygotowuje się stanowiska kierowania, które obejmują główne 
stanowiska kierowania i zapasowe stanowiska kierowania21. 

Główne stanowiska kierowania przygotowuje się, stosownie do potrzeb, w sta-
łych siedzibach organów lub zapasowych miejscach pracy dla: 
•	 Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej;	
•	 Prezesa	Rady	Ministrów;	
•	ministrów,	
•	 centralnych	organów	administracji	rządowej;
•	 wojewodów;	
•	 kierowników	urzędów	centralnych	niewchodzących	w	skład	administracji	rzą-

dowej;
•	 kierowników	zespolonych	służb,	inspekcji	i	straży	działających	pod	zwierzchnic-

twem wojewody;
•	 organów	administracji	niezespolonej,	ustalonych	przez	ministrów	i	wojewodów	sto-

sownie do kompetencji, oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

Na potrzeby stanowisk kierowania wykorzystuje się obiekty budowlane 
ogólnego przeznaczenia (obiekty budowlane) oraz obiekty budowlane wy-
posażone w urządzenia i sprzęt, których działanie jest niezależne od ogólno-
dostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej (obiekty specjalne). Główne 
stanowiska kierowania dla Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów przy-
gotowuje się jako stanowiska kierowania w obiektach budowlanych i obiektach 
specjalnych. Przydział obiektów specjalnych na potrzeby stanowisk kierowa-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów 
oraz centralnych organów administracji rządowej następuje na podstawie de-
cyzji Prezesa Rady Ministrów.

21 Rozporządzenie RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym..., § 11.
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Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa tworzą: stanowisko 
kierowania Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i central-
nych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady Mini-
strów. Granice rejonu głównych stanowisk kierowania tworzących Centralne 
Stanowisko Kierowania Obroną Państwa ustala Prezes Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uzgodniony z Mini-
strem Obrony Narodowej.

Zapasowe stanowiska kierowania przygotowują:
•	Minister	Obrony	Narodowej	dla:	Prezydenta	RP,	Prezesa	Rady	Ministrów	oraz	

ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez 
Prezesa Rady Ministrów,

•	 wojewodowie	–	jego	usytuowanie	uzgadniają	z	ministrem	właściwym	do	spraw	
wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej. Wojewodowie, w ramach za-
pasowych stanowisk kierowania, zapewniają miejsca pracy marszałkowi woje-
wództwa lub komisarzowi rządowemu powołanemu na podstawie odrębnych 
przepisów, a także innym organom niezbędnym w kierowaniu obroną woje-
wództwa,

•	ministrowie	 i	 centralne	 organy	 administracji	 rządowej,	 inni	 niż	 powyżej	 wy-
mienieni, oraz kierownicy urzędów centralnych niewchodzących w skład ad-
ministracji rządowej, mogą – stosownie do swoich potrzeb – przygotowywać 
zapasowe stanowiska kierowania, których lokalizację uzgadniają z właściwym 
terytorialnie wojewodą. 

Zapasowe stanowiska kierowania dla: Prezydenta RP, Prezesa Rady Mini-
strów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wska-
zanych przez Prezesa Rady Ministrów, przygotowuje się w rejonach, które 
w pierwszym okresie prowadzenia obrony państwa będą najmniej narażone 
na działanie środków walki. Granice tych rejonów ustala Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony z ministrem wła-
ściwym do spraw wewnętrznych.

Rozwijanie i przemieszczenie stanowisk kierowania 
Po wprowadzaniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa22 reali-

zuje się zadania przewidziane w „Planie reagowania obronnego Rzeczypospo-

22 Na postawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na 
straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego tery-
torium, w szczególności postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu 
albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa. 
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litej Polskiej”23. W tym czasie jako pierwsze powinny być realizowane zadania 
wykonywane na rzecz: uruchamiania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych. O przejściu organów 
władzy publicznej na określone stanowiska kierowania postanawia w czasie 
stanu wojennego Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów24. 

5.2.3. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
w tym obroną państwa – zadania organów administracji rządowej 

Wszystkie organy administracji rządowej uczestniczące w procesie przygoto-
wania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną pań-
stwa, są zobowiązane do25: 

•	 przygotowania	 regulaminów	 i	 instrukcji	 pracy na stanowiskach kie-
rowania oraz ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z prze-
mieszczeniem i funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania; 

•	 przygotowania	 obiektów	 przeznaczonych	 na	 stanowiska	 kierowania,	
w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony;

•	 opracowania	dokumentacji związanej z przemieszczeniem oraz zapew-
nieniem warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania; 

•	 utrzymywania	stanu	technicznego	oraz	wyposażenia	w	urządzenia	łącz-
ności, urządzenia filtrowentylacyjne, źródła energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infra-
struktury techniczno-użytkowej; 

•	 zabezpieczenia	przed	oddziaływaniem	środków	rozpoznania	 i	rażenia	
przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę i modernizację ukryć 
i schronów; zorganizowania: zakwaterowania; żywienia i zaopatrywania w ar-
tykuły codziennego użytku; zabezpieczenia medycznego; transportu oraz ob-
sługi pojazdów i urządzeń technicznych; 

•	 zaopatrywania	w	paliwa	i	materiały	eksploatacyjne	oraz	zorganizowa-
nia systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz 

23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości, 
wyd. cyt. § 6.
24 Zob.: art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompeten-
cjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym orga-
nom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz.1301).
25 Rozporządzenie RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym..., § 16.
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skażeniach i zakażeniach, a także przygotowania do przemieszczenia na zapa-
sowe miejsca pracy i zapasowe stanowiska kierowania oraz szkolenia pracow-
ników zapewniających utrzymanie obiektów specjalnych stanowisk kierowa-
nia w gotowości do ich wykorzystania. 

Ponadto rozporządzenie określiło szereg zadań szczegółowych w przed-
miotowym zakresie, realizowanych przez: ministra obrony narodowej; mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych; ministra właściwego do spraw łącz-
ności; ministra właściwego do spraw zdrowia; ministra właściwego do spraw 
budownictwa oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Należy zaznaczyć, ze finansowanie zadań realizowanych w ramach przy-
gotowania stanowisk kierowania należy do organów, które będą na tych stano-
wiskach funkcjonować, z wyłączeniem zadań związanych z przygotowaniem: 
zapasowych miejsc pracy i głównych stanowisk kierowania Prezydenta RP 
i Prezesa Rady Ministrów – finansowanie zadań należy do ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych – a także zapasowych stanowisk kierowania, 
organizowanych dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów 
i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa 
Rady Ministrów – finansowanie należy do ministra obrony narodowej. 

5.2.4. Zasady działania organów władzy publicznej  
w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa

W razie zaistnienia polityczno-militarnych sytuacji kryzysowych stwarzają-
cych pośrednie zagrożenia dla obronności Polski nie będą wprowadzane nad-
zwyczajne zmiany w ogólnych zasadach kierowania obronnością, a jedynie 
zostaną uruchomione dodatkowe środki i procedury. Zachowane zostaną do-
tychczasowe struktury i kompetencje organów kierowania czasu pokojowego, 
z ewentualnym rozwinięciem systemu kierowania reagowaniem kryzysowym, 
a nawet niektórych elementów wojennego systemu kierowania państwem 
oraz niezbędnych elementów wojennego systemu dowodzenia siłami zbroj-
nymi wydzielanymi dla zapobieżenia skutkom zagrożenia lub jego likwidacji.

Szczególne rozwiązania będą wprowadzone na potrzeby kierowania działa-
niami wojennymi. W warunkach wojennych, jeśli Sejm nie może się zebrać na 
posiedzenie, funkcję organu ustawodawczego sprawował będzie Prezydent RP.  
Na wniosek Rady Ministrów wydaje on rozporządzenia z mocą ustawy, w tym 
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zwłaszcza dotyczące prowadzenia działań wojennych26. Prezes Rady Mini-
strów zapewnia realizację polityki Rady Ministrów w zakresie obrony pań-
stwa, określając sposoby jej wykonania. Prezydent RP w czasie stanu wojen-
nego kieruje obroną państwa i na wniosek Rady Ministrów postanawia m.in. 
o przejściu organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania27. 
Na czas wojny uruchamia się Centralne Stanowisko Kierowania Obroną 
Państwa, obejmujące stanowiska kierowania Prezydenta RP, Prezesa Rady 
Ministrów i wyznaczonych przez niego członków Rady Ministrów. 

Zasady działania organów władzy publicznej w stanach podwyższonej gotowo-
ści obronnej państwa:
•	 zachowane	zostaną	dotychczasowe	struktury	i	kompetencje	organów	kierowa-

nia czasu pokojowego, z ewentualnym rozwinięciem systemu kierowania reago-
waniem kryzysowym;

•	 Prezes	Rady	Ministrów	kieruje	pracami	 rządu,	wojewodów	 i	 innych	organów	
administracji państwowej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie wszystkich 
struktur pozamilitarnych państwa;

•	 Rada	Ministrów	w	czasie	stanu	wojennego	w	szczególności:	zarządza	przejście	
na wojenne zasady działania organów władzy publicznej, określa na wniosek 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych – w strefie bezpośrednich działań wojen-
nych – zasady działania organów władzy publicznej, może zawiesić ich funkcjo-
nowanie lub też przekazać ich kompetencje organom wojskowym;

•	minister	obrony	narodowej	jest	odpowiedzialny	za	przygotowanie	oceny	zagro-
żeń wojennych oraz założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących 
rozwoju i struktury sił zbrojnych;

•	 wojewodowie,	 w	 ramach	 przyznanych	 kompetencji,	 kierują	 realizacją	 zadań	
obronnych i obroną cywilną przez odpowiednie jednostki administracyjne, go-
spodarcze i samorządowe na obszarze województwa. 

Pytania kontrolne:

1. Jakie są podstawy prawne oraz struktura systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, w tym obroną państwa?

2. Jaka jest struktura systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym 
obroną państwa, oraz jakie są rodzaje stanowisk kierowania?

26 Zob.: art. 234 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483). 
27 Zob.: art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz 
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytu-
cyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz.1301).
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3. Jakie są zasadnicze obszary zadaniowe podsystemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, w tym obroną państwa?

4. Jakie będą zasady działania organów władzy publicznej w stanach podwyższonej 
gotowości obronnej państwa?

5.3. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa  
oraz tworzenie warunków do jej podwyższania 

5.3.1. Pojęcie gotowości obronnej oraz charakterystyka jej stanów 

Gotowość obronną państwa można zdefiniować jako stan i proces utrzyma-
nia w stabilnym rozwoju elementów systemu obronnego państwa na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego działania w stanach 
nadzwyczajnych z możliwością przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom 
kryzysowym i wojennym. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP  
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określiła rodzaje stanów gotowo-
ści obronnej państwa oraz warunki ich wprowadzania, a także zadania zwią-
zane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w określonych stanach28. 
Definicję gotowości obronnej państwa oraz stany gotowości obronnej pań-
stwa przedstawiono na rysunku 8.

W obowiązującym stanie prawnym zostały określone następujące stany 
gotowości obronnej państwa29: 

•	 stan	stałej	gotowości	obronnej	państwa;	
•	 stan	gotowości	obronnej	państwa	czasu	kryzysu;
•	 stan	gotowości	obronnej	czasu	wojny.	

Stan stałej gotowości obronnej państwa30 
Stała gotowość obronna państwa to stan, w którym nie stwierdza się istot-

nych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i utrzymuje się siły 
i środki w gotowości do wykonania zadań obronnych. Jest stanem ciągłym 
i właściwym dla czasu pokoju, w którym organy i instytucje państwowe pro-
wadzą przygotowania obronne w ramach bieżącej działalności. 

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości 
obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218), § 1.
29 Tamże, § 2.
30 Tamże, § 3.
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON

Rysunek 8. Stany gotowości obronnej państwa

W stanie stałej gotowości obronnej państwa realizowane są zadania pla-
nistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne mające na celu utrzymanie 
w sprawności systemu obronnego państwa. Realizacja przedsięwzięć związa-
nych z utrzymaniem stałej gotowości obronnej oraz wprowadzaniem wyższych 
stanów ma zapewnić odpowiedni poziom reagowania państwa na zagrożenia. 
Służy przygotowaniu i utrzymaniu w gotowości do użycia wszelkich sił i środ-
ków w ramach systemu obronnego państwa, który powinien funkcjonować, 
ciągle utrzymując konieczną zdolność i gotowość do rozwinięcia potencjału 
państwa na potrzeby przeciwstawienia się zagrożeniom, w tym zewnętrznemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa państwa.

Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu31

Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się w razie 
zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego 
uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji za-
dań ustalonych dla tego stanu. Realizowane są w nim zadania zapewniające 

31 Tamże, § 4.
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przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeń-
stwa państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia.

Stan ten określa konieczność częściowego rozwinięcia potencjału obron-
nego państwa w obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym lub wojną oraz ko-
nieczności udziału w sojuszniczej obronie poza terytorium Polski. Przejawia 
się on głównie w zabezpieczeniu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania 
sił zbrojnych, a w ogniwach gospodarczo-obronnych (podsystem niemilitar-
ny) może zostać rozpoczęta realizacja zadań ochronno-obronnych wynikają-
cych z planów operacyjnych funkcjonowania, w tym związanych z urucho-
mieniem „Programu mobilizacji gospodarki”. 

Stan gotowości obronnej czasu wojny32

Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu od-
parcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obro-
ny przeciwko agresji. Realizuje się w nim zadania umożliwiające przeprowa-
dzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne 
rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej.

W szczególności realizowane będą zadania związane z: wprowadzeniem 
stanu wojennego w państwie; rozwinięciem wojennego systemu kierowania 
obroną państwa; mobilizacyjnym i operacyjnym rozwijaniem Sił Zbrojnych 
RP i osiąganiem przez nie gotowości do działań; uruchomieniem w resortach 
procesu militaryzacji i pobieraniem przez jednostki organizacyjne środków 
transportowych, maszyn oraz urządzeń w ramach świadczeń na rzecz obro-
ny państwa; przygotowaniem wszystkich ogniw systemu obronnego państwa 
do odparcia agresji; uruchomieniem programu mobilizacji gospodarki oraz 
zwolnieniem rezerw strategicznych; prowadzeniem działalności operacyjnej 
i rozpoznawczo-prewencyjnej oraz osiąganiem gotowości operacyjnej do wy-
konania zadań przeciwdywersyjnych i antyterrorystycznych przez siły ochro-
ny państwa oraz zabezpieczeniem przewozu wojsk transportem kolejowym 
i kołowym do rejonów odpowiedzialności operacyjnej; realizacją zadań do-
tyczących osłony technicznej wyznaczonych tras (ciągów) drogowych i ko-
lejowych, a także ochroną i zaspokojeniem potrzeb bytowych ludności oraz 
tworzeniem warunków do jej przetrwania. 

32 Tamże, § 5.
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5.3.2. Podwyższanie gotowości obronnej państwa – zasady i tryb

Podwyższanie gotowości obronnej państwa w sytuacjach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa kraju jest oparte na wprowadzaniu wyższych stanów 
gotowości obronnej państwa, które wprowadza się w celu odpowiednio wcze-
snego uruchomienia stosownych przedsięwzięć, stopniowo wzmacniających 
system obronny państwa, tak aby mógł on zapewnić jak najlepsze warunki do 
realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych i obronnych. 

Podwyższenie gotowości obronnej państwa może nastąpić w sytuacji ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (wprowadzenie gotowości 
obronnej czasu kryzysu) lub w przypadku zagrożenia bezpośrednią agresją 
(wprowadzenie gotowości obronnej czasu wojny). Wprowadzenie (obniżenie) 
określonego stanu gotowości obronnej państwa może nastąpić wyłącznie na 
podstawie postanowienia Prezydenta RP, wydanego na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów. Stany gotowości obronnej państwa oraz tryb ich zmiany przedsta-
wiono na rysunku 9.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 9. Stany gotowości obronnej państwa oraz tryb ich zmiany
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W obowiązującym stanie prawnym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na 
straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności 
jego terytorium, postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu 
albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa, a w razie konieczności 
obrony państwa postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o dniu, w którym rozpo-
czyna się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym trybie 
postanawia o dniu, w którym czas wojny kończy się

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP…, art. 4a.

Na potrzeby gotowości obronnej państwa organizuje się system alarmo-
wania, rozumiany jako natychmiastowe przekazanie uprawnionym organom 
decyzji dotyczących podwyższania (obniżania) gotowości obronnej, ochrony 
przed uderzeniami z powietrza, ochrony przed skażeniami i zakażeniami oraz 
wykonywania innych zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i wojny. Ważne miejsce w systemie alarmowania, zapew-
niając przepływ informacji na potrzeby realizacji określonych zadań ope-
racyjnych, zajmuje system stałych dyżurów. 

5.3.3. Organizacja i funkcjonowanie systemów stałych dyżurów

Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru stanowi rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa33. Zgodnie 
z treścią § 8 rozporządzenia, w stanie stałej gotowości obronnej państwa two-
rzy się system stałych dyżurów:

System stałych dyżurów – tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa 
w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie reagowania obronnego RP”, wy-
konywanych w ramach podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa 
oraz monitorowania stanu ich realizacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa 
(Dz.U. Nr 219, poz. 2218), § 8.

Strukturę podmiotową systemu stałych dyżurów przedstawiono na rysun-
ku 10.

33 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości 
obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218).
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PREZES 
RADY MINISTRÓW

MINISTROWIE

WOJEWODOWIE

PRZEKAZYWANIE DECYZJI ORGANOM ZOBOWIĄZANYM DO REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH 
w PLANIE REAGOWANIA OBRONNEGO RP

 MINISTROWIE;

 PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD RM;

 CENTRALNE ORGANY
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ;

 KIEROWNICY PODLEGŁYCH 
I NADZOROWANYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH;

 WOJEWODOWIE.

 KIEROWNICY PODLEGŁYCH 
I NADZOROWANYCH 
JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH.

 MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW;
 STAROSTOWIE;
 WÓJTOWIE; BURMISTRZOWIE 

I PREZYDENCI MIAST;
 ORGANY NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ;
 KIEROWNICY ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI

i STRAŻY WOJEWÓDZKICH;
 KIEROWNICY PODLEGŁYCH I NADZOROW.

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH;
 PRZEDSIĘBIORCY.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia RM w sprawie gotowości obronnej 
państwa…, art. 8 ust. 2.

Rysunek 10. Struktura podmiotowa systemu stałych dyżurów

System stałych dyżurów tworzą:
1) Prezes Rady Ministrów – na potrzeby przekazywania decyzji urucha-

miania realizacji zadań ujętych w PRO RP: ministrom, przewodniczącym 
komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralnym organom 
administracji rządowej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek 
organizacyjnych oraz wojewodom;

2) ministrowie – na potrzeby przekazywania decyzji: kierownikom pod-
ległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcom;

3) wojewodowie – na potrzeby przekazywania decyzji: marszałkom wo-
jewództw, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz orga-
nom niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb, 
inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom podległych i nadzorowanych 
jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organi-
zacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określo-
nych zadań obronnych, mającym swoją siedzibę na terenie województwa.

Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują zarówno uru-
chamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, jak 
i przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia 
określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowo-
ści obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji 
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o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej pań-
stwa. Zadania stałego dyżuru realizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
oraz resortowe, instytucjonalne i wojewódzkie centra zarządzania kryzyso-
wego. Uruchomienie realizacji zadań operacyjnych oznacza przekazanie ich 
z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (stały dyżur Prezesa RM) do stałego 
dyżuru ministrów i wojewodów – przez techniczne środki łączności, w po-
staci oznaczeń literowo-cyfrowych za pomocą tabeli zgłoskowania (kodowa), 
bez podawania treści zadania. Organizację stałego dyżuru ministra przedsta-
wiono na rysunku 11, a wojewody – na rysunku 12.

 

MINISTER

KOMÓRKA ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO I SPRAW 

OBRONNYCH

KOMÓRKI 
WEWNĘTRZNE

BIURO DYREKTORA 
GENERALNEGO

CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGOSTAŁY 

DYŻUR

M
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T

E
R

S
T

W
O

BAZA DANYCH

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

JEDNOSTKI PODLEGŁE 
I NADZOROWANE

LEGENDA:
zadania; 
współdziałanie i informowanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 11. Organizacja stałego dyżuru na szczeblu resortowym

Stosownie do rozwoju sytuacji kryzysowej w państwie, wprowadzonych 
stanów gotowości obronnej oraz przyjętych sytuacji planistycznych, Prezes 
Rady Ministrów nakazuje uruchomienie systemu stałych dyżurów oraz prze-
kazywanie w jego ramach zadań ujętych w „Planie reagowania obronnego RP” 
(odpowiednie zestawy zadań zawartych w tabeli realizacji zadań operacyj-
nych). Zadania operacyjne mogą być uruchamiane selektywnie – odpowied-
nio do zaistniałej sytuacji kryzysowej i przewidywanych zagrożeń. 



73
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I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KOMÓRKI 
WEWNĘTRZNE
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BAZA DANYCH

STAROSTA PREZYDENT MIASTA, 
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MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

JEDNOSTKI PODLEGŁE
I NADZOROWANE 

JEDNOSTKI PODLEGŁE
I NADZOROWANE 

JEDNOSTKI PODLEGŁE
I NADZOROWANE 

P O L I C J A ,  PA Ń S T W O WA  S T R A Ż  P O Ż A R N A ,  O Ś R O D K I  I  P L A C Ó W K I  
M E D Y C Z N E ,  I N N E

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów DSiPO MON.

Rysunek 12. Organizacja stałego dyżuru na szczeblu wojewódzkim

Pytania kontrolne:

1. Podaj definicję gotowości obronnej państwa i wymień jej trzy stany.
2. Jaki jest tryb wprowadzenia albo zmiany określonego stanu gotowości obronnej 

państwa?
3. Omów cel tworzenia systemu stałych dyżurów oraz przedstaw jego strukturę.
4. Jakie są zasady i tryb uruchomiania systemu stałych dyżurów oraz przekazywania 

w jego ramach zadań ujętych w „Planie reagowania obronnego RP”?

5.4. Mobilizacja gospodarki

5.4.1. Pojęcie, istota oraz zakres mobilizacji gospodarki

Mobilizacja gospodarki stanowi część mobilizacji powszechnej i obejmuje ze-
spół działań związanych z przystosowaniem gospodarki do przejścia, a następ-
nie funkcjonowania w warunkach wojennych. Mobilizacja gospodarki oznacza 
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też przestawienie gospodarki narodowej na gospodarkę wojenną lub podpo-
rządkowanie określonych dziedzin gospodarki narodowej celom wojny34.

Mobilizacja gospodarki stanowi część mobilizacji powszechnej (narodowej), 
obejmującej zespół działań związanych z przystosowaniem gospodarki do funk-
cjonowania w warunkach wojennych (przestawianie gospodarki pokojowej na 
gospodarkę wojenną). To także podporządkowanie określonych dziedzin admini-
stracji państwa i gospodarki narodowej celom wojny. Przejawia się ona jako dzia-
łania państwa na rzecz zapewnienia nadrzędności zadań militarnych w gospodar-
ce nad zadaniami pokojowego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Źródło: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 70.

W świetle „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” 
celem mobilizacji gospodarki jest przygotowanie gospodarki do wojny bądź 
też pobudzenie koniunktury gospodarczej za pomocą selektywnej polityki 
organizacyjno-prawnej państwa, która przejawia się w przystosowaniu odpo-
wiedniej części zasobów kraju do celów militarnych. Jest ona także procesem 
zmierzającym do przekształcenia możliwości tkwiących w potencjale ekono-
micznym państwa w realną siłę militarną, stając się dominującym procesem 
w gospodarce pogotowia wojennego35.

Przestawienia gospodarki na produkcję wojenną i podporządkowania jej 
potrzebom wojny, czyli mobilizacji gospodarczej, po raz pierwszy dokonano 
w okresie pierwszej wojny światowej. Działania wojenne w latach 1914–1918 
prowadziły wielomilionowe armie na odległych i ciągłych frontach. Walki 
prowadzono na lądzie, morzu i w powietrzu a celami ataków stało się wówczas 
głębokie zaplecze, podobnie jak i transport transoceaniczny. W tych trudnych 
warunkach nastąpiło przestawienie systemów gospodarczych państw walczą-
cych na realizację długotrwałej produkcji wojennej, niezbędnej do zaspoko-
jenia potrzeb frontu. Zwiększone zapotrzebowanie na broń i amunicję mogło 
być realizowane przez istniejący przed wojną przemysł zbrojeniowy jedynie do 
wiosny 1915 r. Potem coraz większy udział w produkcji militarnej odgrywa-
ły, dotychczas cywilne, działy gospodarki, przy czym całkowite przestawienie 
zakładów przemysłowych na produkcję wojenną następowało w ciągu 10–14 
miesięcy. Na potrzeby frontu przeznaczano ok. 70% ogółu produkcji krajów 
europejskich biorących udział w wojnie. Podstawą pokrycia zapotrzebowania 

34 J. Wojnarowski, S. Wojnarowska-Szpucha, Przygotowanie i rozwinięcie zasobów po-
tencjału obronnego Polski. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2016, s. 130.
35 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 70.
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frontu stały się nie tylko zasoby kruszców czy zapasy materiałowe, lecz przede 
wszystkim produkcja bieżąca i dostawy otrzymywane z zagranicy36. Przebieg 
I wojny światowej udowodnił, że współczesne wojny prowadzą nie tylko ar-
mie, lecz całe państwa, z ich strukturą organizacyjną, społeczną i produkcyj-
ną, że wobec tego warunkiem pomyślnego przebiegu wojny jest jednolite kie-
rownictwo polityczne, ekonomiczne i strategiczne.

W okresie międzywojennym prowadzono wielkie inwestycje obronne 
i rozwijano nowe technologie uzbrojenia, zwłaszcza w zakresie broni pancer-
nej, lotnictwa, artylerii, jednostek pływających nawodnych i podwodnych. 
Polityka samowystarczalności gospodarczej (autarkia) w Niemczech sprowa-
dzała się do rozwinięcia tych technologii produkcji, które uniezależniały pań-
stwo od dostaw z zewnątrz. Rozwijano także produkcję środków zastępczych, 
takich jak benzyna i kauczuk syntetyczny, nawozy sztuczne oraz stal z rudy 
o małej zawartości żelaza. Dokonywano rozbudowy zakładów produkujących 
nowoczesne środki walki i realizowano szeroki program robót publicznych: 
budowa autostrad, stadionów, poligonów, fortyfikacji itp. Wzywano zarazem 
społeczeństwo do ograniczeń i wyrzeczeń w imię spełnienia celów polityczno-
-militarnych.

Kolejna już – druga wojna światowa – swoimi rozmiarami przewyższała po-
przednią, gdyż była ona wojną totalną, obliczoną na wyczerpanie potencjału 
przeciwstawnej strony. Działania wojenne opierały się na sile zaplecza gospo-
darczego, a państwa uczestniczące w obu wojnach światowych dążyły do zdoby-
cia przewagi ilościowo-jakościowej nad przeciwnikiem w produkcji uzbrojenia. 
Stąd niezbędne było dokonanie konwersji, czyli przestawienia przemysłu cy-
wilnego na produkcję wojenną37, racjonowanie środków konsumpcji i wyko-
rzystanie do osiągnięcia celów militarnych wszelkich zasobów ludzkich i kapi-
tałowych. Potrzeby materialne frontów prowadziły do powoływania systemów 
gospodarki wojennej, które miały zapewnić zwycięstwo przez uzyskanie prze-
wagi militarnej nad przeciwnikiem. Środkami realizacji tego celu były: 

•	 maksymalna	produkcja	wojenna,
•	 gromadzenie	niezbędnych	surowców	strategicznych	(autarkia	surowcowa),
•	 mobilizacja	siły	roboczej	zarówno	na	potrzeby	 frontu,	 jak	 i	produkcji	

wojennej.

36 P. Górski, J. Płaczek, M. Skarżyński, M. Sułek, Wojna a gospodarka. Problemy, myśl, 
proces przemian, AON, Warszawa 2008, s. 125; [za:] Płaczek J., Ekonomika bezpieczeństwa 
państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014. s. 33.
37 J. Płaczek, Ekonomika bezpieczeństwa państwa..., s. 35.
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Przestawieniu gospodarki na tory wojenne zazwyczaj towarzyszył inter-
wencjonizm państwowy, przekształcający się w gospodarkę kierowaną. Z ko-
lei proces konwersji gospodarki na tory wojenne w poszczególnych państwach 
przebiegał w sposób zróżnicowany, w zależności od sposobu funkcjonowania 
ich systemów gospodarczych.

W okresie powojennym w Polsce, wraz z rozwojem sił zbrojnych i przemy-
słu obronnego, zapoczątkowano prace mające na celu przygotowanie ludności 
i gospodarki narodowej do działania (w razie wybuchu konfliktu zbrojnego) 
na dwóch frontach: zewnętrznym i wewnętrznym. Na froncie zewnętrznym 
zakładano prowadzenie działań bojowych przez wojska operacyjne wspól-
nie z siłami zbrojnymi innych państw Układu Warszawskiego. Natomiast 
na froncie wewnętrznym, obejmującym terytorium kraju, przewidywano 
przede wszystkim działania bojowe38, prowadzone w celu przeciwstawienia 
się uderzeniom broni masowego rażenia i lotnictwa przeciwnika, a także wal-
kę radioelektroniczną oraz likwidację ewentualnych desantów powietrznych 
i morskich. Zakładano, iż zabezpieczenie wspomnianych dwóch frontów, ze-
wnętrznego i wewnętrznego, na czas wojny będzie wymagało zgromadzenia 
w czasie pokoju zapasów i przygotowania procesu uruchomienia produkcji 
wojennej w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych. Na podstawie doświad-
czeń z wojen światowych przyjęto, że w czasie pokoju nie można utrzymywać 
gospodarki w pełnej gotowości do realizowania produkcji wojennej. Zakła-
dano również, że niektóre dziedziny gospodarki wytwarzać będą określone 
asortymenty w wymiarze zbliżonym do potrzeb wojennych, zaś inne po-
winny utrzymywać w czasie pokoju tzw. moce produkcyjne. Oceniano też, 
że proces mobilizacji poszczególnych gałęzi przemysłu wymaga czasu od 3  

38 Poza działaniami bojowymi siłom frontu wewnętrznego przypisano następujące za-
dania:
1) zapewnienie ochrony ludności przez przygotowanie znacznej ilości sprzętu ochrony 
przed skażeniami (maski przeciwgazowe, ubiory ochronne, przyrządy do mierzenia ska-
żeń itp.);
2) przygotowanie ogromnych ilości leków, sprzętu medycznego i przeciwpożarowego 
na wypadek uderzeń z użyciem broni masowego rażenia;
3) odbudowa zniszczonych, uszkodzonych obiektów komunikacyjnych (drogi, wia-
dukty, mosty, węzły kolejowe), które będą wymagały szybkich napraw, a to pociągnie 
za sobą konieczność zgromadzenia odpowiednich zapasów budulca, sprzętu i urządzeń 
komunikacyjnych oraz sprzętu przeprawowego;
4) posiadanie i utrzymanie zapasów odpowiednich środków łączności (radiostacje, te-
lefony, łącznice i kable), czego wymaga kierowanie działaniami na obszarze kraju. 
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do 12 miesięcy z wyjątkiem zamrożonych mocy produkcyjnych. Zatem ko-
nieczne było utrzymywanie w czasie pokoju niezbędnych zapasów na potrze-
by sił zbrojnych, ludności i gospodarki narodowej – zanim ruszy zintensyfiko-
wana produkcja wojenna. 

5.4.2. Planowanie i programowanie mobilizacji gospodarki

Przygotowania gospodarczo-obronne w okresie po drugiej wojnie światowej 
miały na celu stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania zadań 
obronnych przewidzianych do realizacji w okresie zewnętrznego zagrożenia 
państwa i w czasie wojny. Przygotowania w zakresie mobilizacji gospodar-
ki obejmowały wówczas tworzenie i utrzymanie rezerw państwowych, zakup 
sprzętu wojskowego i sprzętu dla obrony cywilnej oraz przygotowanie infra-
struktury kraju na potrzeby wojenne. W toku planowania mobilizacji gospo-
darki uznano, że główny wysiłek przygotowań mobilizacyjnych powinien być 
skoncentrowany na gromadzeniu odpowiedniej wielkości rezerw państwo-
wych oraz utrzymywaniu tzw. mocy produkcyjnych w przemyśle zbrojenio-
wym. Planowanie mobilizacji gospodarki było poprzedzone wnikliwymi 
studiami dotyczącymi określenia wielkości własnego potencjału obronnego, 
możliwości gospodarczych ewentualnego przeciwnika, a następnie rozpo-
znaniem możliwości udziału sił i środków partnerów układu militarnego, 
w którym Polska wówczas uczestniczyła. Analizy te pozwalały określić mocne 
i słabe strony gospodarki narodowej, w tym produkcji zbrojeniowej. W roz-
patrywanym okresie głównym narzędziem przygotowań obronnych w obsza-
rze mobilizacji gospodarki były plany miesięczne i dekadowe, a następnie, 
w latach sześćdziesiątych, plany roczne. Te krótkoterminowe plany miały na 
celu utrzymanie rytmiczności inwestowania i produkcji w poszczególnych 
gałęziach przemysłu i obejmowały rozbudowę mocy produkcyjnych, wzrost 
produkcji półfabrykatów i wyrobów końcowych. W latach 1967–1993 plano-
wanie mobilizacji gospodarki odbywało się w wymiarze roku obliczeniowego 
i obejmowało możliwości produkcyjno-wytwórcze kluczowych gałęzi gospo-
darki narodowej w skali rocznej. „Plan roku obliczeniowego” (RO) wynikał 
z rytmu planowania społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w systemie na-
kazowo-rozdzielczym. Plany roku obliczeniowego były opracowywane cen-
tralnie na szczeblu rządowym i obejmowały pięcioletni horyzont czasowy. 
Plan RO zawierał w sumie cztery zestawy zadań, z czego pierwszy dotyczył 
zadań przygotowawczych, pozostałe zaś – sekwencyjnie osiąganej gotowości 
obronnej państwa. 
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Przełomu w planowaniu mobilizacji gospodarki dokonano w latach dzie-
więćdziesiątych. Przyczyną nowego podejścia do planowania obronnego 
w obszarze planowania mobilizacji gospodarki było wprowadzenie zasad go-
spodarki rynkowej w powiązaniu z reformą funkcjonowania administracji pu-
blicznej oraz prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Wówczas, na mocy 
uchwały nr 88/93 Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r., w miejsce 
dotychczasowego „Planu roku obliczeniowego” wprowadzony został cen-
tralny „Program mobilizacji gospodarki”. Centralny program mobilizacji 
gospodarki (CPMG) na lata 1993–1995 w swojej strukturze zawierał dwie 
części. W części pierwszej określał zadania dla przedsiębiorców w zakresie 
produkcji i dostaw uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, przewidziane do re-
alizacji w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Część 
druga obejmowała analizę potencjału ekonomiczno-obronnego podstawo-
wych działów gospodarki narodowej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb 
bytowych ludności. Dotyczyła ona produkcji wyrobów o podstawowym zna-
czeniu ogólnogospodarczym dla transportu, łączności, służby zdrowia oraz 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych ludności i miała 
jedynie formę analityczno-informacyjną. Ustalenia i merytoryczne rozwiąza-
nia centralnego „Programu mobilizacji gospodarki” przekładały się na resor-
towe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki. Kontynuację zadań 
w zakresie programowania mobilizacji gospodarki zapewniono przez wpro-
wadzenie do realizacji kolejnego CPMG na lata 1996–2000. Program ten skła-
dał się z trzech części. W części pierwszej zawarte były potrzeby sił zbrojnych 
oraz organów porządku publicznego. Część druga zawierała dane dotyczą-
ce zaspokojenia potrzeb bytowych ludności. Natomiast w części trzeciej były 
zawarte rzeczowe przygotowania mobilizacji gospodarki narodowej w czasie 
pokoju, finansowane z budżetu państwa. Ta, dość rozbudowana, część CPMG 
obejmowała przygotowania w zakresie utrzymania sieci kolejowej, drogowej, 
systemu łączności, energetyki i służby zdrowia. Ponadto w części trzeciej tego 
programu ujmowano sprawy utrzymania stanowisk kierowania, tworzenia 
i utrzymania rezerw strategicznych oraz modernizacji i utrzymania systemów 
alarmowych.

Zasadniczy problem wykonywania zadań obronnych u schyłku ubiegłego 
stulecia polegał na braku regulacji prawnych umożliwiających formalne na-
kładanie zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań z zakresu mobili-
zacji gospodarki, na prywatne podmioty gospodarcze. Został on w znacznej 
mierze rozwiązany wraz wejściem w życie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.  
o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 
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przedsiębiorców. Ustawa ta do zadań na rzecz obronności państwa zaliczyła 
przedsięwzięcia związane z mobilizacją gospodarki39, jak również określiła 
właściwość organów w sprawach przygotowania i ustalania „Programu mo-
bilizacji gospodarki”40.

Pierwszy „Program mobilizacji gospodarki” na lata 2007–2012 (PMG-07),  
sporządzony na podstawie powyższej ustawy, był opracowany na okres sze-
ścioletni i został zaktualizowany w 2008 roku przez dodanie aneksu. Kolejny 
„Program mobilizacji gospodarki” na lata 2009–2018 (PMG-09) został opra-
cowany w związku z nowelizacją 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 ad-
ministracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Istotą wspomnianej 
nowelizacji było wydłużenie horyzontu czasowego programów obronnych, 
w tym programów mobilizacji gospodarki, z sześciu do dziesięciu lat.41 Oma-
wiane programy są opracowywane co cztery lata i podlegają okresowej aktu-
alizacji przez dodanie aneksów. 

5.4.3. Podstawy prawne i obszary zadaniowe  
„Programu mobilizacji gospodarki”

Podstawę prawną opracowywania „Programu mobilizacji gospodarki” (PMG) 
stanowi art. 4a ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców42, zgodnie z którym przygotowanie pro-
gramu koordynuje minister obrony narodowej w uzgodnieniu z właściwymi 
ministrami i kierownikami urzędów centralnych. 

39 Zob.: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na 
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, 
poz. 1320 z późn. zm.).
40 Tamże, art. 4a.
41 Program mobilizacji gospodarki na lata 2009–2018 został przyjęty na podstawie 
uchwały Rady Ministrów nr 69/2009 z dnia 8 maja 2009 r. i podlegał trzykrotnej aktu-
alizacji.
42 Zob. ustawa. z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1320, ze zm.).
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W myśl przywołanych zapisów ustawowych „Program mobilizacji gospodarki” 
wskazuje następujące obszary zadaniowe:
1) zadania organów administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań 

o charakterze organizacyjno-planistycznym, związanych z przygotowaniem 
gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny;

2) zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzę-
tu wojskowego na potrzeby: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk 
sojuszniczych realizujących wspólne zadania obronne na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub 
podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jedno-
stek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostek 
organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych mini-
strowi sprawiedliwości;

3) możliwości w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności 
oraz możliwości produkcyjno-usługowe wybranych działów gospodarki.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320, ze zm.).

Jednocześnie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykony-
wanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji 
rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1599, ze zm.) stanowi, 
że zasady i tryb opracowania programu mobilizacji gospodarki określają od-
rębne przepisy. 

Przywołane wyżej przepisy ustawowe nie precyzują jednakże ani zakresu 
przedsięwzięć związanych z koordynacyjną funkcją ministra obrony narodo-
wej, ani nie wskazują narzędzi do jej realizacji. W tej sytuacji kwestie te regu-
luje obecnie „Metodyka opracowania programu mobilizacji gospodarki” wy-
pracowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przyjęta przez wszystkie 
pozostałe podmioty uczestniczące w tym procesie.43 Wypracowana w przed-
miotowej metodyce struktura „Programu mobilizacji gospodarki” grupuje za-
dania w zakresie mobilizacji gospodarki w zgodności z ustawą z dnia 23 sierp-
nia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców, dzieląc je na cztery części.

43 Dokument wypracowany w Zarządzie Planowania Logistyki SG WP i przyję-
ty do stosowania pod nazwą Metodyka opracowania programu mobilizacji gospodarki,  
Szt. Gen./2012, Warszawa 2012.
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Część pierwsza PMG zawiera zadania organów administracji rządowej 
w zakresie prowadzenia działań o charakterze organizacyjno-planistycznym, 
związanych z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w warunkach 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. 

W części drugiej PMG zawarte są zadania o szczególnym znaczeniu go-
spodarczo-obronnym, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców w zakre-
sie remontów oraz dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), a także 
środków bojowych na potrzeby resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrz-
nych i sprawiedliwości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). 

Część trzecia PMG określa możliwości zaspokojenia podstawowych po-
trzeb bytowych ludności przy założeniu priorytetowego zaspokojenia potrzeb 
resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości oraz 
ABW. Bilans potrzeb i możliwości ich zaspokojenia przez gospodarkę naro-
dową dotyczy w szczególności dostaw: artykułów żywnościowych; produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych; paliw i energii oraz surowców energe-
tycznych, jak również zapewnienia usług transportowych. 

Potrzeby zgłasza się do PMG zgodnie z resortowymi przepisami i metody-
kami ich naliczania, z wyjątkiem artykułów spożywczych, których wysokość 
potrzeb ustala się na podstawie „Norm wyżywienia dostatecznego dla staty-
stycznego mieszkańca Polski” oraz potrzeb podstawowych produktów leczni-
czych, opracowywanych na podstawie wykazu produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, które są załączone do przedmiotowej metodyki. Z kolei do 
identyfikacji zgłaszanych potrzeb stosuje się symbole wyrobów i usług zgod-
nie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, stanowiącą załącznik do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług44. 

W części czwartej PMG przedstawiane są możliwości produkcyjno-usłu-
gowe wybranych działów gospodarki (energia, rolnictwo, transport, środowi-
sko, gospodarka morska oraz zdrowie). Przyjęcie programu przez Radę Mini-
strów następuje zgodnie z procedurą legislacyjną, określoną w „Regulaminie 
pracy Rady Ministrów”45. Przedstawione wyżej części PMG, co do meritum, 
są zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfi-
kacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997 r. Nr 40, póz. 264 ze zm.).
45 Zob. M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1146.
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5.4.4. Realizacja zadań w ramach „Programu mobilizacji gospodarki”

Program mobilizacji gospodarki stanowi podstawę dla ministra obrony naro-
dowej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki do nakładania zadań na 
rzecz obronności państwa na przedsiębiorców, dla których obaj ministrowie są 
organami organizującymi i nadzorującymi realizację owych zadań46 – zadań 
z zakresu utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych 
do realizacji wyrobów i usług wynikających z PMG, w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizo-
waniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębior-
ców nakładanie zadań na rzecz obronności państwa następuje w drodze de-
cyzji administracyjnych, natomiast ich realizacja przebiega zgodnie z treścią 
zawartych umów. Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie od przedmiotowych 
decyzji – na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego47. 
Na utrzymywanie mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do reali-
zacji zadań określonych w PMG przedsiębiorcy otrzymują dotację z budżetu 
państwa. Środki na ich realizację ujęte są odpowiednio w części 20 budżetu 
państwa gospodarka oraz w części 29 obrona narodowa.

Zasady udzielania dotacji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i re-
montowych określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 
1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych 
obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad od-
płatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realiza-
cji48. Szczegółowe zasady obliczania kosztów utrzymywania mocy produkcyj-
nych i remontowych, niezbędnych do realizacji przez przedsiębiorców zadań 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wynikających z PMG, oraz 
zasady udzielania i rozliczania dotacji przeznaczonej na ich pokrycie regulują 
metodyki resortowe. 

Udzielone na podstawie PMG dotacje mogą być wykorzystywane do po-
krywania części kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu: podat-
ku od nieruchomości oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 

46 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie 
wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2015 r. 
poz. 1871 z zm.)
47 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071.
48 Dz.U. z 1993 r. Nr 69, poz. 331, ze. zm.
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i budynków wykorzystywanych do wykonania zadań; kosztów technicznych 
poniesionych w związku z wykonaniem zadania, w tym: konserwacji i remon-
tów maszyn i urządzeń, konserwacji i remontów budynków i budowli, ogrze-
wania budynków, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych oraz ubezpieczenia składników majątku oraz ochrony obiektów 
wykorzystywanych do wykonania zadania.

Wielkość przydzielanych przedsiębiorcom dotacji zależy od wielkości 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Do-
tacje wypłacane są proporcjonalnie do ponoszonych przez przedsiębiorców 
kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych, naliczanych na podstawie al-
gorytmów zawartych w metodykach resortowych49. Rozliczenie dotacji od-
bywa się na zasadach określonych w umowie oraz na podstawie art. 168–169 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych50. Sposób realiza-
cji całości zadania podlega kontroli w trybie określonym w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania 
zadań obronnych51 oraz na zasadach określonych w umowie. „Program mo-
bilizacji gospodarki” jest dokumentem planistycznym, określającym zadania 
w zakresie przygotowania gospodarki narodowej do zaspokojenia potrzeb Sił 
Zbrojnych RP i organów porządku publicznego (MSW, MS i ABW) oraz po-
trzeb bytowych społeczeństwa. W celu umożliwienia realizacji zadań w za-
kresie dostaw i remontów, określonych w „Programie mobilizacji gospodarki” 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz dostaw środków bojowych konieczne 
jest utrzymywanie, przez ujętych w przedmiotowym programie przedsię-
biorców52, odpowiednich mocy produkcyjnych i remontowych. W związku 
z powyższym na ww. przedsiębiorców mogą być nałożone, w drodze decy-

49 Decyzja Nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia do użytku Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez 
przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań 
wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontro-
li wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji (Dz.Urz. Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 202). 
50 Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
51 Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151.
52 Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obron-
nym, wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. 
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
(Dz.U. 2015 r. poz. 1871 ze zm.), które określa również organy organizujące i nadzorujące 
wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez wskazanych w wykazie przed-
siębiorców.
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zji administracyjnej, zadania w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych  
i/lub remontowych53.

Wykonywanie zadań w zakresie mobilizacji gospodarki następuje na pod-
stawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez organ, który wydał decyzję 
nakładającą obowiązek ich realizacji, i jest finansowane z budżetu państwa 
oraz planowane w części budżetowej organu będącego stroną umowy, z wyłą-
czeniem jednak prac związanych z prowadzeniem przygotowań do realizacji 
zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mających 
charakter planistyczny, które są finansowane ze środków własnych przedsię-
biorcy54. 

5.4.5. Kompetencje organów właściwych w zakresie mobilizacji gospodarki

Ustawa nakłada na ministra obrony narodowej obowiązek koordynacji przygoto-
wania programu. Zadania w zakresie opracowania PMG realizuje Zarząd Logisty-
ki (P4) Sztabu Generalnego WP oraz Departament Polityki Zbrojeniowej MON. 
W opracowaniu PMG uczestniczą ponadto: minister sprawiedliwości, ministrowie 
właściwi do spraw: energii, rolnictwa, rynków rolnych, transportu, środowiska, 
wewnętrznych, zdrowia oraz szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szef 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Określenia potrzeb w zakresie dostaw i remontów uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego (UiSW), zestawów remontowych i środków bojowych wymienio-
nych w części drugiej PMG dokonują: 

•	 szef	Inspektoratu	Wsparcia	Sił	Zbrojnych	–	za	jednostki	organizacyjne	
podległe lub nadzorowane przez ministra obrony narodowej,

•	 minister	 sprawiedliwości,	minister	 właściwy	 do	 spraw	wewnętrznych	
oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – za podległe lub nadzoro-
wane jednostki organizacyjne. 

Zestawienia potrzeb w zakresie UiSW, opracowane przez organy, o których 
mowa powyżej, przekazywane są szefowi Zarządu Logistyki (P4) do 10 kwiet-
nia roku, w którym opracowywany jest PMG lub aneks do programu55. Na ich 

53 Zob.: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na 
rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców.
54 Tamże, art. 7 ust 2–3.
55 Szczegółowe zasady naliczania ilości uzbrojenia, środków bojowych oraz remontów 
na poszczególne okresy planistyczne zawierają metodyki resortowe, które są dokumenta-
mi o charakterze niejawnym.
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podstawie szef Zarządu Logistyki (P4) opracowuje zbiorcze zestawienia po-
trzeb uczestników programu, które przesyła ministrowi właściwemu do spraw 
energii oraz dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON w termi-
nie do 30 kwietnia56. Informacje o asortymencie i ilości zgłoszonych potrzeb 
przekazywane są następnie przedsiębiorcom o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym, właściwym ze względu na rodzaj wykonywanej produkcji 
lub usług w celu dokonania analizy możliwości ich realizacji. Na podstawie 
danych uzyskanych od przedsiębiorców minister właściwy do spraw energii 
oraz dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON dokonują wstępnej 
oceny możliwości lokowania zadań wynikających z PMG i przesyłają propo-
zycje w tym zakresie do szefa Zarządu Logistyki (P4) do 10 września. Na pod-
stawie otrzymanych danych szef Zarządu Logistyki (P4) opracowuje do 10 
października zbiorcze zestawienia zadań możliwych do nałożenia na przed-
siębiorców i kooperantów oraz przeprowadza analizę stopnia zaspokojenia 
potrzeb zgłoszonych do PMG. Zestawienie to stanowi część drugą PMG, któ-
ra jest najistotniejsza ze względu na fakt, że wiąże się to z nakładaniem zadań 
obronnych związanych z utrzymaniem mocy produkcyjnych i remontowych, 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb obronnych państwa w warunkach za-
grożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 

Określenia potrzeb bytowych w zakresie trzeciej części PMG, precyzują-
cej możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz 
stanowiącej bilans potrzeb i możliwości ich zaspokojenia przez gospodarkę 
narodową, dokonują:

•	 szef	Inspektoratu	Wsparcia	Sił	Zbrojnych	–	za	jednostki	organizacyjne	
podległe lub nadzorowane przez ministra obrony narodowej, w tym w zakre-
sie świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia, we współpracy z szefem In-
spektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

•	 minister	 sprawiedliwości,	minister	 właściwy	 do	 spraw	wewnętrznych	
oraz szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – za podległe lub nadzoro-
wane jednostki organizacyjne. 

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przekazuje szefowi Zarządu 
Logistyki (P4) dane dotyczące potrzeb bytowych resortu obrony narodowej, 
w terminie do 10 kwietnia. Ministrowie, o których mowa powyżej, oraz szef 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także szef Zarządu Logistyki (P4) 

56 Dane dotyczące potrzeb w zakresie dostaw UiSW pochodzącego z importu mają jedynie 
charakter informacyjny i nie skutkują nakładaniem zadań obronnych – pkt 14 Metodyki...
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opracowują, w terminie do 30 kwietnia, zestawienia zbiorcze potrzeb resor-
tów i przekazują je ministrom właściwym do spraw:

•	 energii	–	w	zakresie	paliw	i	energii;
•	 rolnictwa	–	w	zakresie	artykułów	spożywczych;
•	 transportu	–	w	zakresie	usług	transportowych;
•	 zdrowia	–	w	zakresie	świadczeń	zdrowotnych	 i	ochrony	zdrowia	oraz	

podstawowych produktów leczniczych.
Wskazani wyżej ministrowie, uwzględniając zgłaszane potrzeby, opraco-

wują materiały analityczno-oceniające dotyczące zbiorczych potrzeb byto-
wych ludności. Ponadto sporządzają zestawienia możliwości ich zaspokojenia 
przy założeniu priorytetowego traktowania potrzeb jednostek organizacyj-
nych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, mini-
stra sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie całość zestawień przeka-
zują do 31 lipca szefowi Zarządu Logistyki (P4).

Przedstawiane w części czwartej PMG możliwości produkcyjno-usługo-
we takich działów gospodarki, jak: energia, rolnictwo, transport, środowisko, 
gospodarka morska oraz zdrowie określają w formie tabelarycznej ministro-
wie właściwi dla wymienionych działów i łącznie z materiałami analityczno-
-oceniającymi przekazują do 10 września szefowi Zarządu Logistyki (P4). 
Możliwości produkcyjno-usługowe przedsiębiorców, dla których organem 
organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności jest 
minister obrony narodowej, określa dyrektor Departamentu Polityki Zbroje-
niowej. Na podstawie otrzymanych danych, do 10 października w Zarządzie 
Logistyki (P4) sporządzany jest projekt „Programu mobilizacji gospodarki na 
lata…” lub projekt aneksu do programu. Jak wcześniej zaznaczono, zarówno 
„Program mobilizacji gospodarki”, jak i aneks do programu jest przyjmowany 
przez Radę Ministrów zgodnie z procedurą legislacyjną określoną w „Regula-
minie pracy Rady Ministrów”.

Należy przy tym zaznaczyć, iż ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 roku o orga-
nizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsię-
biorców nie narusza określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu oraz 
kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie na-
kładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, ich finanso-
wania oraz sprawowania nadzoru nad ich wykonywaniem.
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Pytania kontrolne:

1. Przedstaw pojęcie mobilizacji gospodarki.
2. Scharakteryzuj obszary „Programu mobilizacji gospodarki”.
3. Wymień organy właściwe w sprawach mobilizacji gospodarki.

5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych

5.5.1. Zasady tworzenia, przechowywania i udostępnienia oraz likwidacji 
rezerw strategicznych

Rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa przy-
gotowywany na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, porządku 
i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzy-
sowej. Podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymanie takich rezerw 
jest państwo, zaś zasady ich tworzenia, przechowywania, udostępnienia, li-
kwidacji oraz finansowania określa ustawa o rezerwach strategicznych57. 

Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obron-
ności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia 
klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w za-
kresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, 
złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki 
i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, 
a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

W myśl przepisów ustawowych58 rezerwy strategiczne mogą stanowić: su-
rowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje składanych wiaduktów, 
mostów drogowych i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, produk-
ty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składni-
ki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne 

57 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2010 r. 
Nr 229, poz. 1496 ze. zm.). Ustawa ta określa także zadania i organizację Agencji Rezerw 
Materiałowych.
58 Tamże, art. 4. 
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oraz substancje czynne59, a także produkty biobójcze60 – niezbędne do realiza-
cji celów służących tworzeniu takich rezerw. Natomiast przechowywanie re-
zerw strategicznych obejmuje nie tylko wykonywanie zadań i czynności ma-
jących na celu zachowanie stabilnego, niepogorszonego stanu utworzonych 
rezerw strategicznych, w tym ich magazynowanie, ale także wymianę, zamia-
nę i konserwację omawianych rezerw.

Zgodnie z ustaleniami „Rządowego programu rezerw strategicznych” rezerwy 
strategiczne tworzy, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii, nato-
miast decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje prezes Agencji Re-
zerw Materiałowych. Wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, 
Agencja Rezerw Materiałowych dokonuje zakupu określonej ilości asortymentu 
rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony asortyment.

Art. 13 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Minister właściwy do spraw energii może utworzyć, w drodze decyzji, tak-
że rezerwy strategiczne nieobjęte „Rządowym programem rezerw strategicz-
nych”. Może to zaistnieć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 
państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wówczas, gdy 
wystąpił brak albo znaczny deficyt rezerw strategicznych niepodlegających 
odtworzeniu, niezbędnych do zapobieżenia lub usunięcia skutków tych za-
grożeń, a także jeżeli określony asortyment jest niezbędny w celu przeciwdzia-
łania skutkom nieprzewidzianego zagrożenia bądź też wtedy, kiedy z reko-
mendacji organizacji międzynarodowych wynika pilna potrzeba utworzenia 
rezerw strategicznych w celu przeciwdziałania skutkom nieprzewidzianego 
wcześniej zagrożenia61. 

Co do zasady Agencja Rezerw Materiałowych przechowuje rezerwy stra-
tegiczne w magazynach rezerw strategicznych będących własnością Agencji. 
Za wynagrodzeniem Agencja może jednakże oddać dany asortyment rezerw 
strategicznych na przechowanie – albo przedsiębiorcy, albo organowi admini-
stracji publicznej lub podmiotowi niebędącemu przedsiębiorcą. Może to na-
stąpić na podstawie umowy przechowania, pod warunkiem że strona umowy 

59 Substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farma-
ceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1015 i 1200).
60 Produkty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach 
biobójczych (Dz.U. 2007 r. Nr 39, poz. 252, ze zm.).
61 Zob. art. 14 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 
2010 r. Nr 229, poz. 1496 ze. zm.).
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dysponuje odpowiednią bazą magazynową i gwarantuje właściwą jakość prze-
chowywanego asortymentu rezerw strategicznych w okresie jego przechowy-
wania. Ponadto w przypadkach przedstawionych powyżej Agencja może, na 
podstawie odpłatnej umowy, utrzymywać rezerwy strategiczne stanowiące 
własność przedsiębiorców lub innych podmiotów. Należy przy tym zauważyć, 
że Agencja rozwiązuje niezwłocznie umowę w przypadku zaprzestania pro-
wadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji, oraz 
w razie ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
podmiotu, z którym została zawarta ta umowa.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku 
i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzy-
sowej minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, udostępnia 
niezwłocznie rezerwy strategiczne w celu wsparcia realizacji zadań w zakre-
sie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury kry-
tycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu 
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich 
życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przedmiotową decyzję o udostępnieniu rezerw strategicz-
nych minister właściwy do spraw energii wydaje z urzędu albo na wniosek: 

•	 ministra	obrony	narodowej	–	w	zakresie	realizacji	zadań	obronnych;	
•	 ministra	właściwego	do	spraw	wewnętrznych	–	w	zakresie	realizacji	za-

dań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ochroną lud-
ności oraz zadań wynikających ze zobowiązań międzynarodowych; 

•	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	 rolnictwa	 lub	ministra	 właściwego	 do	
spraw rynków rolnych – w zakresie realizacji zadań związanych z zaspokoje-
niem potrzeb żywnościowych obywateli; 

•	 ministra	sprawiedliwości	–	w	zakresie	bezpieczeństwa	i	porządku	pu-
blicznego; 

•	 ministra	właściwego	do	spraw	 transportu	–	w	zakresie	zadań	związa-
nych z funkcjonowaniem infrastruktury transportu drogowego, kolejowego 
i lotniczego; 

•	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	 zdrowia	 –	 w	 zakresie	 realizacji	 zadań	
związanych z ratowaniem życia i ochroną zdrowia obywateli; 

•	 ministra	właściwego	do	spraw	żeglugi	śródlądowej	–	w	zakresie	realiza-
cji zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury żeglugi śródlądowej; 

•	 innych	 organów	 realizujących	 zadania	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	
i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury 
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krytycznej, zdrowia publicznego, porządku publicznego oraz ochrony i bez-
pieczeństwa obywateli. 

Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera nazwę i ilość asor-
tymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane pod-
miotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. Minister 
właściwy do spraw energii udostępnia rezerwy strategiczne wnioskodawcom 
nieodpłatnie i niezwłocznie wydaje decyzję o ich udostępnieniu. Decyzja ta 
podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję. Szczegółowe warun-
ki udostępniania rezerw strategicznych regulują przepisy rozdziału 4. ustawy 
z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 

Likwidacji rezerw strategicznych dokonuje minister właściwy do spraw 
energii, w drodze decyzji, zgodnie z ustaleniami „Rządowego programu re-
zerw strategicznych”. Decyzję o likwidacji rezerw strategicznych minister 
właściwy do spraw energii wydaje z urzędu albo na uzasadniony wniosek 
prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub wyżej wymienionych organów. 
Minister właściwy do spraw energii może także zlikwidować, w drodze decy-
zji, określony asortyment rezerw strategicznych, którego likwidacja nie zosta-
ła ustalona w „Rządowym programie rezerw strategicznych”, w szczególności 
w przypadkach, gdy dany asortyment rezerw strategicznych: (1) nie może być 
dłużej utrzymywany z powodu ograniczeń takich, jak: zakaz jego stosowania, 
użycia bądź spożycia lub wygaśnięcie dopuszczenia do obrotu, lub wycofa-
nie z obrotu, stosowania bądź użycia, lub upłynięcie terminu jego ważności, 
przydatności do użycia bądź spożycia; (2) nie może zostać poddany wymia-
nie ze względu na jego właściwości, skład lub zastosowanie albo brak asorty-
mentu, którym może zostać zastąpiony; (3) wymaga zamiany na inny asor-
tyment w ramach jednej grupy rodzajowej; (4) utracił swoje przeznaczenie 
albo z przyczyn ekonomicznych niezasadne jest jego dalsze utrzymywanie;  
(5) stał się nieprzydatny w wyniku nieodwracalnej utraty właściwości, jakości 
lub trwałego uszkodzenia; (6) stał się odpadem.

Decyzję ministra właściwego do spraw energii o likwidacji rezerw strate-
gicznych realizuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Wykonując przed-
miotową decyzję, Agencja dokonuje sprzedaży przeznaczonych do likwidacji 
rezerw strategicznych na giełdzie towarowej albo w drodze przetargu62, w tym 
w szczególności: 

62 Przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
2017 r. poz. 459, 933 i 1132).
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•	 sporządza	wykaz	likwidowanych	rezerw	strategicznych,	określając	na-
zwę, ilość oraz cenę każdego asortymentu rezerw strategicznych przeznaczo-
nego do sprzedaży, skalkulowaną według jego wartości rynkowej; 

•	 przekazuje	wykaz	 likwidowanych	rezerw	strategicznych	do	publicznej	
wiadomości, zamieszczając ogłoszenie w ogólnopolskiej prasie codziennej 
i w „Biuletynie Informacji Publicznej” Agencji; 

•	 dokonuje	wyboru	najkorzystniejszej	ekonomicznie	oferty	kupna	likwi-
dowanych rezerw strategicznych i przedstawia projekt umowy sprzedaży; 

•	 zawiera	umowę	sprzedaży	zlikwidowanych	rezerw	strategicznych.	
Jeżeli nie złożono ofert zakupu asortymentu zlikwidowanych rezerw stra-

tegicznych, Agencja, na podstawie umowy, nieodpłatnie przekazuje ten asor-
tyment państwowym jednostkom organizacyjnym i jednostkom samorządu 
terytorialnego lub utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym, bio-
rąc pod uwagę potrzeby tych jednostek oraz przydatność przekazywanego 
asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań. 
W przedmiotowej umowie określa się szczegółowe warunki nieodpłatnego 
przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych. Prezes Agencji opraco-
wuje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw energii 
szczegółową procedurę sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwido-
wanych rezerw strategicznych. W wykonaniu decyzji ministra właściwego do 
spraw energii (o likwidacji rezerw strategicznych) Agencja rozwiązuje ponad-
to umowy na odpłatne utrzymywanie rezerw.

5.5.2. „Rządowy program rezerw strategicznych”  
oraz finansowanie rezerw strategicznych

„Rządowy program rezerw strategicznych” określa asortymenty rezerw stra-
tegicznych oraz ich ilości. Minister właściwy do spraw energii, przygotowu-
jąc projekt Programu, uwzględnia: (1) możliwość wystąpienia lub zaistnienia 
zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku 
i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej; (2) sytu-
ację gospodarczą i społeczną państwa; (3) stan i perspektywy koniunktury 
na świecie; (4) asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do 
wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, od-
tworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw 
służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
obywateli, ratowania ich życia i zdrowia; (5) zobowiązania międzynarodowe 
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Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Programu opracowuje minister właściwy 
do spraw energii we współpracy z: 

•	 ministrem	obrony	narodowej;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	wewnętrznych;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	rolnictwa;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	rynków	rolnych;	
•	 ministrem	sprawiedliwości;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	transportu;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	żeglugi	śródlądowej;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	zdrowia;	
•	 ministrem	właściwym	do	spraw	gospodarki;	
•	 szefem	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego;	
•	 innymi	organami	administracji	rządowej	realizującymi	zadania	w	zakre-

sie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicz-
nego, w tym sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór nad realizacją tych 
zadań wykonywanych przez przedsiębiorców. 

Wymienione wyżej organy przekazują ministrowi właściwemu do spraw 
energii, w terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości: 
(1) analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń, wykonywane w ramach 
opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposo-
bów i środków reagowania na te zagrożenia63; (2) wykazy potrzeb wynikają-
cych z analizy ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw strategicznych w danym 
asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz ze wskazaniem 
ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymen-
tu rezerw strategicznych – także miejsca jego przechowywania; (3) informacje 
o zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i rekomen-
dacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i utrzymywania 
rezerw strategicznych. 

Projekt Programu w swojej strukturze zawiera w szczególności: (1) ana-
lizę ryzyka i niepewności wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i obronności 
państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej 
lub sytuacji kryzysowej oraz wynikające z tej analizy wnioski dotyczące two-
rzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw strategicznych; (2) ocenę sytuacji 

63 Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym.
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gospodarczej i społecznej państwa; (3) ocenę perspektyw koniunktury na 
świecie; (4) dane dotyczące asortymentów rezerw strategicznych i ich ilości, 
jakie należy utworzyć w poszczególnych latach, ze wskazaniem ich planowa-
nego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu rezerw 
strategicznych – także miejsca jego przechowywania; (5) przewidywane kosz-
ty tworzenia, przechowywania i likwidacji rezerw strategicznych w poszcze-
gólnych latach; (6) przewidywane koszty funkcjonowania Agencji, w podziale 
na poszczególne lata; (7) informację o zobowiązaniach międzynarodowych 
Rzeczypospolitej Polskiej i rekomendacjach organizacji międzynarodowych 
w zakresie objętym Programem; (8) zalecenia wynikające z realizacji obo-
wiązującego Programu, dotyczące odtworzenia rezerw strategicznych wyko-
rzystanych lub zużytych oraz likwidacji określonych asortymentów rezerw 
strategicznych. Do projektu Programu załącza się informację o asortymencie 
rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzysta-
niu i rozmieszczeniu, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
Program opracowuje się na okres 5 lat, przy czym prace nad projektem Pro-
gramu na kolejny okres podejmuje się nie później niż na 12 miesięcy przed 
upływem okresu objętego poprzednią edycją Programu. 

„Rządowy program rezerw strategicznych” przyjmuje Rada Ministrów, w drodze 
uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Przedmiotowy wnio-
sek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, zaś 
stosowna uchwała Rady Ministrów – przyjęta w terminie do dnia 31 maja danego 
roku. W tym samym trybie dokonuje się aktualizacji Programu.

Art. 10 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Przyjęty przez Radę Ministrów Program minister właściwy do spraw ener-
gii niezwłocznie przekazuje wszystkim organom współpracującym przy jego 
sporządzaniu. „Rządowy program rezerw strategicznych” jest finansowany 
z budżetu państwa jako program wieloletni64. Finansowanie Programu nastę-
puje w dwóch formach dotacji. Po pierwsze, w postaci dotacji celowej prze-
znaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:

•	 zakupu	asortymentu	w	celu	utworzenia	rezerw	strategicznych,	
•	 przechowywania	rezerw	strategicznych,	w	tym	ich	magazynowania,	wy-

miany, zamiany i konserwacji; 

64 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
2016 r. poz. 1870, ze zm.)
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•	 związanych	 ze	 sprzedażą	 zlikwidowanych	 rezerw	 strategicznych	 albo	
nieodpłatnym przekazaniem zlikwidowanych i niesprzedanych rezerw strate-
gicznych; 

•	 poddania	 odzyskowi	 lub	 unieszkodliwienia	 zlikwidowanych	 rezerw	
strategicznych będących odpadami; 

•	 inwestycji	Agencji	związanych	z	budową	lub	modernizacją	infrastruk-
tury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych; 

•	 wykonywania	umowy.
Po drugie – w postaci dotacji podmiotowej, przeznaczonej na dofinan-

sowanie kosztów działalności bieżącej Agencji Rezerw Materiałowych, reali-
zującej zadania państwa w zakresie określonym w ustawie oraz obowiązków 
innych niż tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej 
i paliw, określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy nafto-
wej i produktów naftowych65.

Niezależnie od wspomnianych wyżej dotacji, w budżecie państwa tworzo-
na jest rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie działań ministra 
właściwego do spraw energii w zakresie rezerw strategicznych. Środki z tej re-
zerwy mogą być uruchomione w sytuacjach zagrożeń ustawowych66 na skutek 
zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać. Chodzi 
tu w szczególności o finansowanie kosztów: (1) udostępnienia rezerw strate-
gicznych, w tym wydawania, przetransportowania i dystrybucji udostępnio-
nych rezerw strategicznych do ostatecznych odbiorców; (2) przetworzenia 
i przetrzymania udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest to koniecz-
ne; (3) niezbędnych czynności Agencji i organów, na rzecz których rezerwy 
strategiczne udostępniono, oraz podmiotów, którym je wydano, w zakresie 
organizacji i realizacji udostępnienia rezerw strategicznych. Wysokość rezer-
wy celowej jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

65 Zob. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1210 i 1387).
66 Zagrożenia wymienione w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o re-
zerwach strategicznych – zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, 
porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.
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5.5.3. Zadania i organizacja Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych podlega ministrowi właściwemu do spraw 
energii i realizuje zadania państwa w zakresie określonym w ustawie o rezer-
wach strategicznych oraz w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów 
naftowych. Do zadań Agencji należy:

•	 utrzymywanie	rezerw	strategicznych,	w	tym	ich	przechowywanie,	do-
konywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji prze-
chowywanych rezerw strategicznych;

•	 wykonywanie	decyzji	ministra	właściwego	do	 spraw	energii,	dotyczą-
cych tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych przez:

− zakupy określonych ilości asortymentu rezerw strategicznych;
− organizowanie wydawania udostępnionych rezerw strategicznych;
− zapewnienie przetworzenia rezerw strategicznych utrzymywanych 

w postaci surowców i półproduktów, przed ich wydaniem; 
− sprzedaż zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatne 

przekazanie niesprzedanych rezerw strategicznych państwowym jednostkom 
organizacyjnym; jednostkom samorządu terytorialnego lub utworzonym 
przez nie jednostkom organizacyjnym;

− poddanie zlikwidowanych rezerw odzyskowi lub przekazanie ich do 
unieszkodliwienia67; 

− zawieranie i wykonywanie umów na przechowywanie rezerw;
•	 prowadzenie	inwestycji	związanych	z	budową	lub	modernizacją	infra-

struktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych;
•	 tworzenie	i	utrzymywanie	zapasów	agencyjnych	ropy	naftowej	i	paliw	

na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naf-
towych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy;  

•	 przeprowadzanie	kontroli	u	podmiotów,	którym	oddano	na	przechowa-
nie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania;

•	 opracowywanie	projektu	informacji	o	asortymencie	rezerw	strategicz-
nych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmiesz-
czeniu, w terminach do dnia 30 września każdego roku za I półrocze i do dnia 
31 marca każdego roku za rok poprzedni;

67 Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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•	 sporządzanie	planów,	 informacji,	 procedur	 i	 sprawozdań	oraz	 innych	
dokumentów w zakresie określonym w ustawie lub w innych ustawach.

Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie ustaw oraz statutu. 
Organem Agencji jest prezes, który reprezentuje Agencję na zewnątrz. Wy-
magania wobec kandydata na stanowisko prezesa Agencji Rezerw Materiało-
wych oraz warunki naboru na to stanowisko reguluje ustawa68.

W skład Agencji Rezerw Materiałowych wchodzą: Centrala Agencji i oddziały 
terenowe Agencji, działające na obszarze jednego albo kilku województw. Dzia-
łalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz prezes Agencji Rezerw Ma-
teriałowych, którego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkuren-
cyjnego naboru powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw energii.

Art. 29 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Zastępców prezesa Agencji, w liczbie nie większej niż dwóch, powołuje 
minister właściwy do spraw energii, spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek prezesa Agencji. Minister 
właściwy do spraw energii odwołuje zastępców prezesa Agencji na jego wnio-
sek. Oddziałem terenowym Agencji kieruje dyrektor. Dyrektorów oddziałów 
terenowych Agencji Rezerw Materiałowych i ich zastępców powołuje i odwo-
łuje prezes Agencji. Organizację wewnętrzną Agencji Rezerw Materiałowych 
oraz szczegółowy zakres jej działania, a także zasady udzielania pełnomoc-
nictw, określa statut Agencji, który nadaje, w drodze zarządzenia, minister 
właściwy do spraw energii. Z kolei zakres zadań jednostek i komórek orga-
nizacyjnych Agencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez prezesa 
Agencji Rezerw Materiałowych. 

Pytania kontrolne:

1. Przedstaw, na jaką okoliczność oraz w jakim celu tworzy się rezerwy strategiczne 
oraz wskaż, jaki organ tworzy te rezerwy i kto wykonuje decyzję o utworzeniu 
rezerw strategicznych.

2. Wskaż, jaki organ, na czyj wniosek oraz w jakiej formie przyjmuje „Rządowy pro-
gram rezerw strategicznych”.

3. Przedstaw organizację Agencji Rezerw Materiałowych oraz sposób powoływania 
i odwoływania prezesa Agencji.

68 Zob. art. 28–30 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.
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5.6. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej 
kraju na potrzeby obronne 

5.6.1. Podstawy prawne przygotowania transportu i infrastruktury 
transportowej kraju na potrzeby obronne państwa 

Problematyka przygotowania transportu i infrastruktury transportowej kraju69 
na potrzeby obronne państwa jest uregulowana w przepisach rangi ustawowej 
oraz aktach wykonawczych, a także w wytycznych, instrukcjach i dokumenta-
cji planistycznej. Wśród przepisów ustawowych wskazujących zadania Rady 
Ministrów w tym zakresie należy wymienić ustawę o powszechnym obowiązku 
obrony RP. Z kolei powinności przedsiębiorców funkcjonujących w obszarze 
transportu oraz właściwość organów administracji rządowej w zakresie na-
kładania na te podmioty zadań obronnych oraz sprawowania nadzoru nad 
ich realizacją są uregulowane w przepisach o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa70.

Do ustawowych zadań Rady Ministrów, wykonywanych w ramach zapew-
niania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kie-
rownictwa w dziedzinie obronności kraju należy m.in. planowanie i realizacja 
przygotowań obronnych państwa, zapewniających jego funkcjonowanie w ra-
zie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, w tym plano-
wanie przedsięwzięć gospodarczo-obronnych oraz zadań wykonywanych na 
rzecz sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych. Jednocześnie ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony RP zobowiązuje Radę Ministrów do określenia, w drodze 
rozporządzenia, warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania trans-
portu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądo-
wej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa, 

69 W rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby 
obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294) infrastruktura transportowa oznacza linie 
transportowe, budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, prze-
znaczone do prowadzenia ruchu pojazdów, utrzymania i obsługi środków transportu lot-
niczego, morskiego i żeglugi śródlądowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
70 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności pań-
stwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. ze zm.).
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a także ich ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych spra-
wach71. 

A zatem podstawę prawną przygotowań obronnych w rozpatrywanym ob-
szarze stanowi ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wydane na jej 
podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przy-
gotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 
ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach72. Przedmio-
towe rozporządzenie określa warunki i sposób przygotowania i wykorzystania 
transportu kolejowego, lotniczego, morskiego, samochodowego i żeglugi śród-
lądowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa, 
a także ich ochrony w czasie wojny, oraz właściwość organów w tych sprawach.

5.6.2. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju  
na potrzeby obronne państwa – zakres podmiotowy i przedmiotowy

Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju na potrzeby 
obronne państwa oraz planowanie i realizacja zadań w tym zakresie należy 
do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organi-
zacyjnych podległych i nadzorowanych przez te organy oraz przedsiębiorców 
funkcjonujących w obszarze transportu i zobowiązanych do realizacji zadań 
na rzecz obronności państwa. Uczestnikami procesu przygotowania transpor-
tu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa są:

•	 minister	właściwy	do	spraw	transportu;
•	 minister	właściwy	do	spraw	gospodarki	morskiej;
•	 minister	właściwy	do	spraw	gospodarki	wodnej;
•	 minister	właściwy	do	spraw	gospodarki;
•	 minister	właściwy	do	spraw	Skarbu	Państwa;
•	 minister	właściwy	do	spraw	środowiska;
•	 minister	właściwy	do	spraw	wewnętrznych;
•	 minister	właściwy	do	spraw	zdrowia;
•	 minister	obrony	narodowej;
•	 wojewodowie.

71 Zob. art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
72 Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 
ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 34, poz. 294).
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Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju na potrzeby 
obronne państwa realizuje się w stałej gotowości obronnej państwa, natomiast 
przejście transportu oraz drogownictwa i kolejnictwa73 na zasady działania 
w czasie wojny następuje podczas podwyższania gotowości obronnej państwa. 
Tworzenie warunków przygotowania transportu i infrastruktury transportowej 
kraju na potrzeby obronne państwa następuje w czasie pokoju i obejmuje plano-
wanie oraz realizację zadań w zakresie podstawowych rodzajów transportu oraz 
infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa.

Świadczenie usług transportowych podczas podwyższania gotowości obronnej 
państwa i w czasie wojny obejmuje, z uwzględnieniem ustalonych priorytetów, 
w szczególności przewozy: wojskowe; związane z utrzymaniem porządku i zapew-
nieniem bezpieczeństwa publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
związane z utrzymaniem produkcji przemysłowej, w tym zaspokajające potrzeby 
sił zbrojnych, oraz związane z funkcjonowaniem łączności i energetyki, a także 
z zaopatrywaniem morskich jednostek pływających, wykonujących zadania na 
rzecz sił zbrojnych; materiałów, sprzętu i środków niezbędnych do realizacji zadań 
w ramach obrony terytorium kraju, ochrony ludności, ochrony zdrowia i utrzyma-
nia ciągłości funkcjonowania transportu i poczty; związane z ewakuacją ludności 
i poszkodowanych, a także formacji obrony cywilnej uczestniczących w akcjach 
ratowniczych; podstawowych artykułów przeznaczonych do zaopatrzenia ludno-
ści; związane z ochroną i ewakuacją dóbr kultury o wysokiej wartości zabytko-
wej; związane z ochroną i przemieszczaniem innych dóbr materialnych; sanitarne; 
osób, w tym przejazdy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, osób posiadających 
karty powołania oraz karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych i forma-
cji obrony cywilnej, pracowników ochrony zdrowia i ratownictwa, pracowników 
urzędów państwowych i pracowników zakładów produkcyjnych.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochro-
ny w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294).

Przygotowanie transportu morskiego na potrzeby obronne państwa 
obejmuje w szczególności:

•	 przygotowanie	statków,	a	także	infrastruktury	portowej	do	zapewnienia	
przyjęcia, rozładunku, załadunku oraz przeładunków i przewozów morskich;

•	 organizację	przewozów	i	przeładunków	morskich;

73 Drogownictwo oznacza dział budownictwa obejmujący projektowanie, budowę i utrzy-
manie dróg kołowych oraz administrowanie i zarządzanie infrastrukturą drogową, kolejnic-
two natomiast to dział budownictwa obejmujący projektowanie, budowę i utrzymanie dróg 
kolejowych oraz administrowanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową, tamże § 2.
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•	 zabezpieczenie	nawigacyjno-hydrograficzne	i	ratownictwo	morskie;
•	 kontrolę	żeglugi	morskiej;
•	 formowanie	jednostek	zmilitaryzowanych;
•	 organizację	remontu	okrętów	i	statków;
•	 organizację	obrony	cywilnej,	ochronę	obiektów	i	organizację	kierowa-

nia gospodarką morską;
•	 odtwarzanie	 infrastruktury	 portowej	 i	 innych	 obiektów	 gospodarki	

morskiej;
•	 planowanie	i	organizację	świadczenia	usług	transportowych.
Natomiast przygotowanie transportu morskiego do świadczenia usług 

przewozowych obejmuje w szczególności:
•	 organizację	przeładunków	i	przewozów	morskich	sił	zbrojnych	i	wojsk	

sojuszniczych, sprzętu wojskowego oraz środków materiałowych na potrzeby 
sił zbrojnych;

•	 wykorzystanie	cywilnego	transportu	morskiego	do	ewakuacji	ludności;
•	 przygotowanie	remontów	okrętów	i	statków;
•	 przygotowanie	paliw	płynnych	do	przeładunków	i	przewozów	morskich.
W procesie przygotowań obronnych transportu morskiego, w tym reali-

zacji przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo statków, uwzględnia się 
zasady kontroli żeglugi.

Przygotowanie transportu samochodowego na potrzeby obronne pań-
stwa obejmuje w szczególności:

•	 przygotowanie	do	dostosowania	 i	 przekazania	pojazdów	 samochodo-
wych i maszyn na potrzeby sił zbrojnych;

•	 przygotowanie	 do	 formowania	 jednostek	 zmilitaryzowanych	 przewi-
dzianych do realizacji zadań przewozowych w czasie wojny;

•	 przygotowanie	transportu	samochodowego	na	potrzeby	jednostek	zmi-
litaryzowanych i formacji obrony cywilnej podczas podwyższania gotowości 
obronnej państwa i w czasie wojny, zgodnie z ich etatami oraz normami i ta-
belami należności;

•	 przygotowanie	 do	 działania	 skoncentrowanego	 transportu	 samocho-
dowego74 w przedsiębiorstwach przewozowych oraz jednostek organizacyj-

74 Skoncentrowany transport samochodowy oznacza środki transportu pasażerskiego 
i towarowego transportu drogowego, zgromadzone w wytypowanych przedsiębiorstwach 
przewozowych lub jednostkach organizacyjnych transportu samochodowego, dysponu-
jących bazą obsługi i napraw pojazdów mechanicznych oraz możliwościami dezaktywa-
cji i odkażania środków transportu samochodowego w celu zapewnienia skutecznego 
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nych transportu samochodowego w celu zapewnienia wykonania przewozów 
w czasie wojny;

•	 przygotowanie	 niezbędnej	 ilości	 stacjonarnych	 i	 polowych	 punktów	
dezaktywacji i odkażania środków transportu samochodowego;

•	 przygotowanie	i	przekazanie	jednostkom	wykonującym	przewozy	nie-
zbędnych zajezdni oraz stacji obsługi i napraw pojazdów mechanicznych wraz 
z urządzeniami, maszynami i innym wyposażeniem, w ramach świadczeń na 
rzecz obrony75.

Przygotowanie transportu kolejowego na potrzeby obronne państwa 
obejmuje w szczególności:

•	 ustalenie	potrzeb	przewozowych	oraz	wymagań	techniczno-obronnych	
w tym zakresie;

•	 przygotowanie	niezbędnej	ilości	i	rodzajów	taboru	kolejowego	specjal-
nie utrzymywanego dla zapewnienia przewozów na rzecz sił zbrojnych pod-
czas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

•	 zapewnienie	niezbędnej	liczby	cystern	kolejowych;
•	 współpracę	 i	wzajemne	świadczenia	przedsiębiorców	podczas	 realiza-

cji przewozów i osłony technicznej oraz wykorzystanie posiadanych środków 
trakcyjnych do organizowania trakcji zastępczej na zelektryfikowanych li-
niach kolejowych o znaczeniu obronnym;

•	 wykonanie	 przedsięwzięć	 organizacyjnych	 zapewniających	 sprawne	
przejęcie z państw sąsiednich taboru kolejowego;

•	 organizacyjne	przygotowanie	do	użycia	eksploatowanego	taboru	kolejo-
wego w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

•	 gromadzenie	oraz	utrzymywanie	wyposażenia	i	urządzeń	przeznaczo-
nych do przystosowania wagonów krytych towarowych do przewozu ludzi 
w transportach wojskowych i ewakuacyjnych;

•	 wprowadzanie	 ograniczeń	 przewozowych	 oraz	 określanie	 priorytetu	
przewozów poszczególnych rodzajów ładunków;

•	 wprowadzanie	uproszczonego	zamawiania	przez	przewoźników	rozkła-
du jazdy dla przesyłek priorytetowych.

Przygotowanie transportu lotniczego na potrzeby obronne państwa 
obejmuje w szczególności:

kierowania przewozami w czasie wojny, a także sprawnego odtwarzania zdolności trans-
portu samochodowego po uderzeniach bronią masowego rażenia, tamże § 2 pkt 10.
75 Na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
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•	 zapewnienie	siłom	zbrojnym	niezbędnej	liczby	statków	powietrznych;
•	 przygotowanie	statków	powietrznych	do	wykonywania	zadań	w	czasie	

wojny na rzecz sił zbrojnych oraz organów administracji publicznej, a także 
zaspokojenie potrzeb w zakresie obrony cywilnej;

•	 przygotowanie	i	utrzymanie	ustalonych	przez	ministra	obrony	narodo-
wej lotnisk oraz innych urządzeń i zaplecza technicznego, przewidzianych do 
wykorzystania w czasie wojny na potrzeby sił zbrojnych i do innych celów 
związanych z działaniem lotnictwa cywilnego w czasie wojny;

•	 przygotowania	organizacyjne	do	ograniczenia	lub	zawieszenia,	podczas	
podwyższania gotowości obronnej państwa, ruchu lotniczego cywilnych stat-
ków powietrznych oraz podporządkowania przestrzeni powietrznej wymo-
gom operacyjnym lotnictwa wojskowego;

•	 koncentrację	i	przekazanie	statków	powietrznych	oraz	lotnisk,	a	także	
urządzeń i zaplecza technicznego lotnictwa wraz z personelem obsługującym, 
znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych lotnictwa, nieprze-
widywanych do militaryzacji i użycia przez siły zbrojne.

Przygotowanie żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg na potrzeby 
obronne państwa obejmuje w szczególności:

•	 przygotowanie	do	sformowania	określonych	jednostek	zmilitaryzowa-
nych, przeznaczonych do realizacji zadań przeprawowych, oraz gromadzenie 
środków na zorganizowanie i uruchomienie przepraw promowych lub mosto-
wych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

•	 przygotowanie	 niezbędnych	 budowli	 wodnych	 w	 rejonach	 planowa-
nych przepraw promowych lub mostowych;

•	 osłonę	techniczną	śródlądowych	dróg	wodnych;
•	 przygotowanie	niezbędnej	liczby	statków;
•	 świadczenie	usług	przewozowych.
Przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa 

obejmuje w szczególności:
•	 przygotowanie	określonych	dróg	publicznych	do	eksploatacji	w	czasie	

wojny;
•	 sukcesywną	budowę	objazdów	wytypowanych	miast	 i	węzłów	drogo-

wych, eliminowanie jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z li-
niami kolejowymi o dużej częstotliwości ruchu, a także utrzymanie istnieją-
cych dojazdów i bezkolizyjnych skrzyżowań w gotowości eksploatacyjnej;
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•	 budowę	dublujących	mostów	drogowych76 w rejonach ustalonych przez 
ministra obrony narodowej;

•	 przygotowanie	 i	utrzymanie	dróg	dojazdowych	zapewniających	 funk-
cjonowanie:

– przepraw przez przeszkody wodne,
– rejonów przeładunkowych,
– przeładowni polowych,
– baz zaopatrywania sił zbrojnych;

•	 budowę	i	utrzymanie	drogowych	przejść	granicznych	przewidywanych	
do wykorzystania przez siły zbrojne i wojska sojusznicze, zgodnie z umowami 
międzynarodowymi;

•	 budowę	i	modernizację	drogowych	odcinków	lotniskowych77 na trasach 
określonych przez ministra obrony narodowej;

•	 planowanie	 wydatków	 na	 zadania	 związane	 z	 przygotowaniem	 sieci	
drogowej o znaczeniu obronnym, w tym zwłaszcza na:

– modernizację nienormatywnych odcinków dróg i obiektów mostowych,
– przygotowanie planistyczno-organizacyjne do budowy dublujących 

mostów drogowych,
– przygotowanie i utrzymanie bezpośrednich dojazdów i dróg łączniko-

wych zapewniających funkcjonowanie rejonów przeładunkowych i przepraw 
przez szerokie przeszkody wodne,

– gromadzenie, utrzymywanie i ochronę państwowych rezerw mobili-
zacyjnych.

Przygotowanie infrastruktury kolejowej na potrzeby obronne państwa 
obejmuje w szczególności:

•	 przygotowanie	i	utrzymywanie	linii	kolejowych,	stacji	oraz	kolejowych	
przejść granicznych, rejonów przeładunkowych, a także punktów ładunko-
wych w portach morskich i lotniczych, zapewniających przewozy wojskowe;

•	 określanie	wykazu	linii	kolejowych	o	znaczeniu	państwowym	wyłącznie	
ze względów obronnych;

76 W rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby 
obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz.U. Nr 34, poz. 294) dublujące mosty drogowe oznaczają mosty budowane 
w ustalonych osiach z konstrukcji składanych – w przypadku zniszczenia mostów stałych.
77 Drogowy odcinek lotniskowy oznacza odcinek drogi publicznej przystosowany do 
startów i lądowań samolotów wojskowych, tamże § 2 pkt 2.
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•	 organizowanie	 osłony	 technicznej	 sieci	 kolejowej	 oraz	 gromadzenie	
materiałów i sprzętu, a także taboru kolejowego dla jej zapewnienia;

•	 utrzymanie	istniejących	objazdów	w	stałej	gotowości	eksploatacyjnej;
•	 przygotowanie	 niezbędnej	 liczby	 stacjonarnych	 i	 polowych	 punktów	

dezaktywacji i odkażania taboru kolejowego;
•	 przygotowanie	łączności	kolejowej	do	działania	w	czasie	wojny	pomię-

dzy jednostkami sąsiednich rejonowych zarządów kolejowych;
•	 utrzymanie	 w	 gotowości	 eksploatacyjnej	 określonych	 kolejowych	

przejść granicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi;
•	 gromadzenie	i	utrzymywanie	rezerw	strategicznych	oraz	typowanie	do	

pozyskania w czasie stałej gotowości obronnej państwa niezbędnej ilości ma-
teriałów i konstrukcji zapewniających odbudowę obiektów w ramach osłony 
technicznej sieci kolejowej;

•	 przygotowanie	 do	 sformowania	 jednostek	 zmilitaryzowanych	 prze-
znaczonych do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej 
w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Potrzeby obronne w obszarze transportu oraz drogownictwa i kolejnictwa 
uwzględnia się w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych przez 
określenie środków w budżecie państwa na inwestycje obronne oraz ustalenie 
limitów wydatków obronnych. Natomiast plany zamierzeń rzeczowo-finan-
sowych i organizacyjnych, zapewniające realizację zadań obronnych w tym 
obszarze, opracowują ministrowie właściwi do spraw transportu, gospodarki 
morskiej i gospodarki, w uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej.

Przygotowanie ochrony transportu na potrzeby obronne państwa obej-
muje w szczególności:

•	 ochronę	i	obronę	obiektów	infrastruktury	transportowej;
•	 tworzenie	pododdziałów	ochronnych;
•	 ochronę	 punktów	 załadowczych,	 stacji	 oraz	 przewożonych	 towarów	

i osób przed oddziaływaniem przeciwnika oraz obronę przeciwdywersyjną 
i antyterrorystyczną, a także obronę i ochronę przed środkami masowego ra-
żenia;

•	 ochronę	i	obronę	obiektów	i	urządzeń	lotnictwa	cywilnego,	statków	po-
wietrznych realizujących zadania obronne oraz systemów przeznaczonych do 
zarządzania ruchem lotniczym;

•	 ochronę	portów	morskich	i	rzecznych	oraz	punktów	przeładunkowych,	
baz remontowych statków oraz obiektów i urządzeń zapewniających kierowa-
nie transportem morskim i żeglugą śródlądową;
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•	 organizację	współdziałania	sił	i	środków	ochrony	i	obrony,	w	tym	jed-
nostek sił zbrojnych realizujących wspólnie zadania szczególnej ochrony 
obiektów;

•	 odtwarzanie	 zasobów	 sił	 i	 środków,	 niezbędnych	 do	 realizacji	 zadań	
ochronnych.

Zakres wykorzystania w czasie wojny funkcjonariuszy Straży Ochrony 
Kolei do ochrony obiektów, mienia i porządku na obszarze kolejowym ustala 
minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu z ministrem właści-
wym do spraw wewnętrznych.

5.6.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowania 
transportu na potrzeby obronne państwa

Potrzeby obronne państwa w zakresie transportu, stosownie do zakresu dzia-
łania, uwzględniają organy administracji publicznej oraz kierownicy jedno-
stek organizacyjnych nadzorowanych przez te organy, a także jednostek orga-
nizacyjnych, dla których są one organami założycielskimi, a także kierownicy 
urzędów i instytucji państwowych oraz władze organizacji społecznych. Po-
niżej przedstawiono kompetencje organów administracji rządowej w zakresie 
przygotowania transportu na potrzeby obronne państwa z uwzględnieniem 
poszczególnych rodzajów transportu oraz infrastruktury transportowej. Do-
konano również przeglądu ich kompetencji dotyczących tworzenia warun-
ków realizacji zadań w tym zakresie.

Minister właściwy do spraw transportu koordynuje przygotowanie i funk-
cjonowanie transportu na potrzeby obronne państwa w czasie pokoju, pod-
wyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. W ramach powyższej 
funkcji organ ten w szczególności: wdraża wymagania techniczno-obronne 
w zakresie budowy i modernizacji obiektów infrastruktury transportowej; 
ustala w czasie pokoju kierunki rozwoju transportu, infrastruktury trans-
portowej o znaczeniu obronnym, a także sprawuje nadzór nad przygotowa-
niem systemu transportowego do funkcjonowania w czasie wojny; w poro-
zumieniu z zainteresowanymi ministrami ustala kierunki rozwoju produkcji, 
importu, dostaw urządzeń i środków transportu oraz określa wymagania 
techniczne, jakim powinny one odpowiadać; w porozumieniu z ministrem 
obrony narodowej ustala wymagania obronne do założeń, programów i pla-
nów rozwoju nauki i techniki w dziedzinie transportu, drogownictwa i kolej-
nictwa oraz uwzględnia je w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych; 
podejmuje stosowne przedsięwzięcia w zakresie zawierania i realizacji umów 
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międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie rozwoju transpor-
tu oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych sił zbrojnych i sojuszniczych sił 
wsparcia, realizowanych w ramach obowiązku państwa gospodarza.

Podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny minister 
właściwy do spraw transportu planuje kompleksowe wykorzystanie transportu 
na potrzeby: jednostek organizacyjnych sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych 
podlegających militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzoro-
wanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz formacji obrony 
cywilnej, a także organów władzy i administracji publicznej, sądów i jednostek 
prokuratury, urzędów i instytucji państwowych oraz władz organizacji społecz-
nych, wykonujących zadania obronne, a także jednostek organizacyjnych nadzo-
rowanych przez organy administracji rządowej, oraz jednostek, dla których są one 
organami założycielskimi.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i spo-
sobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony 
w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294).

Minister właściwy do spraw transportu koordynuje działania w zakresie 
przygotowania transportu kolejowego na potrzeby obronne państwa oraz ko-
ordynuje i nadzoruje zadania w zakresie przygotowania infrastruktury drogo-
wej na potrzeby obronne państwa i wdraża wymagania techniczno-obronne 
w tym zakresie. Minister właściwy do spraw transportu, stosownie do ustaleń 
ministra obrony narodowej, przygotowuje i zapewnia eksploatację określo-
nych linii i stacji kolejowych oraz punktów ładunkowych i dojazdów drogo-
wych w odniesieniu do tymczasowych rejonów przeładunkowych; koordynuje 
odtwarzanie sieci i obiektów kolejowych zgodnie z planem osłony technicz-
nej; ustala kolejność odbudowy zniszczonych w czasie wojny obiektów sieci 
kolejowej, szczególnie ważnych dla sił zbrojnych. 

Poniżej przedstawiono kompetencje ministrów właściwych do spraw 
transportu, gospodarki morskiej. gospodarki wodnej, gospodarki, Skarbu 
Państwa, środowiska, zdrowia i ministra obrony narodowej do tworzenia wa-
runków realizacji zadań w zakresie przygotowania poszczególnych rodzajów 
transportu na potrzeby obronne państwa.

Minister właściwy do spraw transportu zapewnia warunki do realizacji 
zadań w zakresie: 

•	 przygotowania	 transportu lotniczego na potrzeby obronne państwa 
przez:
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– przygotowanie do dostosowania i przekazania na potrzeby sił zbrojnych 
statków powietrznych wraz z przedmiotami indywidualnego wyposażenia 
oraz zapasem eksploatacyjnych części zamiennych,

– określanie zakresu przygotowania statków powietrznych do wykonywa-
nia zadań w czasie wojny na rzecz organów administracji publicznej, a także 
potrzeb w zakresie obrony cywilnej,

– ustalanie zakresu prowadzenia prac przygotowawczych i opracowywa-
nie planów koncentracji transportu lotniczego,

– przygotowanie określonych jednostek transportu lotniczego przewi-
dzianych do militaryzacji;

•	 przygotowania	 żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg na potrzeby 
obronne państwa przez:

– wykonanie dojazdów drogowych do przeładowni polowych, osi prze-
praw, portów, przystani i umocnionych nabrzeży, w porozumieniu z ministrem 
obrony narodowej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,

– uwzględnianie w nowo budowanych statkach rozwiązań technicznych 
umożliwiających ich wykorzystanie na potrzeby obronne państwa.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zapewnia warunki do 
realizacji zadań w zakresie przygotowania transportu morskiego na potrzeby 
obronne państwa przez:

•	 przygotowanie, rozwinięcie i zapewnienie funkcjonowania podczas 
podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny punktów przeła-
dunkowych w portach i przeładowniach polowych;

•	 utrzymywanie w ramach rezerw strategicznych sprzętu specjalistyczne-
go i urządzeń niezbędnych do zorganizowania transportu morskiego i redo-
wego oraz oddziałów przeładunkowych w portach morskich;

•	 typowanie i przygotowanie statków do wykonywania przewozów mor-
skich;

•	 organizowanie dezaktywacji, odkażania, dezynfekcji i deratyzacji stat-
ków, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska i zdrowia;

•	 organizowanie ochrony i odtwarzanie infrastruktury portowej oraz 
ochronę statków, urzędów i przedsiębiorców, realizujących zadania obronne;

•	 utrzymanie morskiego potencjału przeładunkowo-transportowego za-
pewniającego przewozy na potrzeby obronne;

•	 organizowanie wojskowych przewozów morskich, w tym: operacyjnych, 
ewakuacyjnych, medycznych i zaopatrzeniowych;

•	 przygotowanie zaplecza portowego do wojskowych przewozów mor-
skich;
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•	 zapewnienie utrzymania łączności na potrzeby kierowania transportem 
i gospodarką morską we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa;

•	 planowanie i realizację inwestycji związanych z przewozami morski-
mi na rzecz sił zbrojnych i gospodarki, ochrony i odtwarzania infrastruktury 
transportu morskiego, w porozumieniu z ministrem obrony narodowej oraz 
ministrami właściwymi do spraw gospodarki i Skarbu Państwa.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zapewnia ponadto 
przygotowanie transportu morskiego do świadczenia usług przewozowych 
w zakresie przeładunków i przewozów morskich sił zbrojnych i wojsk sojusz-
niczych, sprzętu wojskowego oraz środków materiałowych na potrzeby sił 
zbrojnych, w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, a także wykorzy-
stania cywilnego transportu morskiego do ewakuacji ludności – w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej organizuje wykonywa-
nie zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie budowy, modernizacji 
i utrzymania śródlądowych dróg wodnych, utrzymania śródlądowych wód 
powierzchniowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowle 
oraz urządzenia wodne. Zapewnia też warunki do realizacji zadań w zakresie 
przygotowania żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg na potrzeby obronne 
państwa przez:

•	 przygotowanie niezbędnych budowli wodnych w rejonach przewidywa-
nych przepraw promowych i mostowych, utrzymanie w gotowości eksploata-
cyjnej szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych, na odcinkach 
i w miejscach ustalonych w porozumieniu z ministrem obrony narodowej;

•	 przygotowanie sił i gromadzenie niezbędnych środków technicznych 
oraz organizowanie osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych, na od-
cinkach ustalonych w porozumieniu z ministrem obrony narodowej;

•	 przygotowanie osłony hydrometeorologicznej na potrzeby obronne.
Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia warunki do realizacji 

zadań w zakresie:
•	 przygotowania transportu morskiego na potrzeby obronne państwa 

przez:
– adaptację wytypowanych statków na potrzeby wojskowych przewo-

zów morskich,
– określanie potrzeb gospodarki w zakresie transportu morskiego dla 

zapewnienia funkcjonowania państwa,
– utrzymanie niezbędnego potencjału produkcyjnego do zapewnienia 

remontów okrętów i statków;
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•	 przygotowania	 transportu lotniczego na potrzeby obronne państwa 
przez planowanie potrzeb gospodarki instytucji i urzędów w zakresie wyko-
rzystania cywilnego transportu lotniczego, infrastruktury lotniskowej i lotni-
czych urządzeń naziemnych, w porozumieniu z ministrami właściwymi do 
spraw wewnętrznych i transportu.

Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia też przygotowanie trans-
portu morskiego do świadczenia usług przewozowych w zakresie remontów 
okrętów i statków, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo-
darki morskiej i ministrem obrony narodowej.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zapewnia warunki do re-
alizacji zadań w zakresie przygotowania transportu morskiego na potrzeby 
obronne państwa przez:

•	 organizację	punktów	przeładunkowych	paliw	płynnych;
•	 utrzymywanie	 odpowiednich	 pojemności	 buforowych	 oraz	 zapasów	

sprzętu i urządzeń umożliwiających przeładunki paliw płynnych.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zapewnia również przygo-

towanie transportu morskiego do świadczenia usług przewozowych w zakre-
sie zabezpieczenia paliw płynnych do przeładunków i przewozów morskich, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i mi-
nistrem obrony narodowej. 

Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia rezerwację, w uzgod-
nieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, drewna na pniu na po-
trzeby osłony technicznej infrastruktury transportowej i potrzeby sił zbroj-
nych oraz zapewnia pomoc przy ścince i wywozie tego surowca.

Minister właściwy do spraw zdrowia zapewnia warunki do realizacji zadań 
w zakresie przygotowania transportu lotniczego na potrzeby obronne państwa 
przez planowanie wykorzystania lotnictwa sanitarnego, w porozumieniu z mi-
nistrem obrony narodowej i ministrem właściwym do spraw transportu.

Minister obrony narodowej, we współdziałaniu z właściwymi ministra-
mi, zapewnia w czasie pokoju gromadzenie i wymianę informacji niezbęd-
nych do koordynacji przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby 
obronne państwa. Niezależnie od tego minister obrony narodowej zapewnia 
warunki do realizacji zadań w zakresie:

•	 przygotowania	 transportu morskiego na potrzeby obronne państwa 
przez:

– ustalanie sposobu gromadzenia sprzętu techniczno-wojskowego za-
pewniającego przygotowanie statków i ich załóg do samoobrony i obrony 
przed bronią masowego rażenia,
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– określanie potrzeb sił zbrojnych w zakresie transportu morskiego 
i przeładunków oraz remontu jednostek pływających,

– opiniowanie nowo budowanych statków pod względem obronnym,
– opracowywanie wniosków dotyczących określania obszarów oraz 

akwenów, przez które może następować przemieszczanie sił zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych;

•	 przygotowania	 transportu lotniczego na potrzeby obronne państwa 
przez:

– ustalanie obszarów infrastruktury państwa w zakresie transportu lot-
niczego do wykorzystania na potrzeby obronne, w porozumieniu z ministra-
mi właściwymi do spraw wewnętrznych, transportu i gospodarki,

– planowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lotniskowej,
– opracowywanie wniosków w sprawie określenia obszaru operacyjnej 

odpowiedzialności państwa;
•	 przygotowania	 żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg na potrzeby 

obronne państwa przez planowanie i organizację przewozów na potrzeby sił 
zbrojnych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

Minister obrony narodowej oraz ministrowie właściwi do spraw we-
wnętrznych i transportu oraz wojewodowie realizują zadania w zakresie:

•	 ochrony	 punktów	 załadowczych,	 stacji	 oraz	 przewożonych	 towarów	
i osób przed oddziaływaniem przeciwnika oraz obrony przeciwdywersyjnej 
i antyterrorystycznej, a także obrony i ochrony przed środkami masowego ra-
żenia;

•	 ochrony	i	obrony	obiektów	i	urządzeń	lotnictwa	cywilnego,	statków	po-
wietrznych realizujących zadania obronne oraz systemów przeznaczonych do 
zarządzania ruchem lotniczym;

•	 ochrony	portów	morskich	i	rzecznych	oraz	punktów	przeładunkowych,	
baz remontowych statków oraz obiektów i urządzeń zapewniających kierowa-
nie transportem morskim i żeglugą śródlądową.

Wymienione organy realizują powyższe zadania poprzez podległe, wy-
specjalizowane formacje ochronne i obronne, w tym jednostki sił zbrojnych. 
Natomiast współdziałanie wszystkich sił i środków będących we właściwo-
ści wymienionych organów zapewniają wojewodowie, starostowie, wójtowie 
(burmistrzowie, prezydenci miast) na terenie ich działania.

Wojewodowie są organem właściwym do nakładania zadań obronnych 
w zakresie przygotowania żeglugi śródlądowej i dróg śródlądowych na po-
trzeby obronne państwa w stosunku do jednostek organizacyjnych i przed-
siębiorców niebędących we właściwości ministrów. Określenie i nakładanie 
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przedmiotowych zadań na przedsiębiorców następuje w trybie ustawy o orga-
nizowaniu zadań. Wojewodowie zapewniają przygotowanie jednostek prze-
widzianych do militaryzacji, przeznaczonych do realizacji zadań osłony tech-
nicznej sieci kolejowej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa 
i w czasie wojny.

Osłona techniczna infrastruktury transportowej to kompleks przedsięwzięć pla-
nistycznych, organizacyjnych i logistycznych, realizowanych przez jednostki poza-
militarne i siły zbrojne w celu likwidacji zniszczeń i uszkodzeń sieci transportowej, 
powstałych wskutek działań militarnych, katastrof, awarii lub naturalnego zużycia.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i spo-
sobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony 
w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294).

Wojewodowie ponadto zapewniają warunki do realizacji zadań w zakre-
sie przygotowania transportu morskiego na potrzeby obronne państwa, or-
ganizując rejony przeładunkowe, wskazane przez ministra obrony narodowej 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Pytania kontrolne

1. Przedstaw, jakiego rodzaju przewozy obejmuje świadczenie usług transportowych 
podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

2. Wskaż, jaki organ planuje kompleksowe wykorzystanie transportu podczas pod-
wyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz jakie potrzeby są 
uwzględniane w toku takiego planowania.

3. Omów, co obejmuje oraz przez kogo i w jakim celu jest realizowana osłona tech-
niczna infrastruktury transportowej.

5.7. Przygotowywanie oraz wykorzystywanie podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa

5.7.1. Podstawy prawne przygotowania podmiotów leczniczych  
na potrzeby obronne państwa

Problematyka przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa jest uregulowana w przepisach rangi ustawowej oraz w aktach wyko-
nawczych, a także w zarządzeniach, instrukcjach i dokumentacji planistycz-
nej. Wśród przepisów ustawowych wskazujących zadania Rady Ministrów 
w tym zakresie należy wymienić ustawę o powszechnym obowiązku obrony 
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Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei powinności podmiotów leczniczych będą-
cych przedsiębiorcami oraz uprawnienia organów w obszarze przygotowań 
obronnych tych podmiotów są uregulowane w przepisach o organizowaniu 
zadań na rzecz obronności państwa.

Do ustawowych zadań Rady Ministrów, wykonywanych w ramach zapew-
niania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierow-
nictwa w dziedzinie obronności kraju, należy m.in. określanie zasad wykorzy-
stania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa78. Jednocześnie ustawa 
o powszechnym obowiązku obrony RP zobowiązuje Radę Ministrów do określe-
nia, w drodze rozporządzenia, trybu realizacji owych zadań, w szczególności 
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczni-
czych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych spra-
wach79. Podstawę prawną przygotowań obronnych w rozpatrywanym obszarze 
stanowi ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach80. Przedmiotowe 
rozporządzenie określa warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, wskaźniki zatrudnienia 
personelu medycznego, w tym wykaz specjalności lekarskich przewidzianych 
do obsady oddziałów zabiegowych oraz sposób wydzielania łóżek szpitalnych, 
a także wzory dokumentów związanych z przedmiotową problematyką.

Obiektem omawianych przygotowań obronnych są podmioty lecznicze 
określone w przepisach o działalności leczniczej81, a mianowicie:

•	 przedsiębiorcy,	w	rozumieniu	przepisów	o	swobodzie	działalności	go-
spodarczej82, prowadzący wszelkie formy działalności gospodarczej;

78 Zob.: art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
79 Tamże art. 6 ust. 2 pkt 8.
80 Zob.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wa-
runków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. poz. 741).
81 Zob.: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1638, 1948 i 2260).
82 Zob.: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, 
poz. 622).
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•	 samodzielne	publiczne	zakłady	opieki	zdrowotnej;
•	 jednostki	budżetowe,	w	tym	państwowe	 jednostki	budżetowe	tworzo-

ne i nadzorowane przez ministra obrony narodowej, ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

•	 instytuty	 badawcze	 prowadzące	 badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe	
w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;

•	 fundacje	i	stowarzyszenia,	których	celem	statutowym	jest	wykonywanie	
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie 
działalności leczniczej oraz posiadające osobowość prawną jednostki organi-
zacyjne tych stowarzyszeń;

•	 osoby	prawne	i	jednostki	organizacyjne	działające	na	podstawie	przepi-
sów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

•	 jednostki	wojskowe	– w zakresie, w jakim wykonują działalność lecz-
niczą.

Wymienione wyżej rodzaje podmiotów leczniczych można podzielić na 
przedsiębiorców i podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami. W grupie 
podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami można wyróżnić przed-
siębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Lista tego ro-
dzaju podmiotów leczniczych jest zamieszczona w części VII załącznika do 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szcze-
gólnym znaczeniu gospodarczo-obronnym83, stanowiącego akt wykonawczy 
do ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności realizowanych przez 
przedsiębiorców84. Z kolei przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach wśród 
podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami wyszczególniają pod-
mioty, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu 

83 Zob.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. poz. 1871 ze zm.).
84 Zob.: ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronno-
ści państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r.  
Nr 188, poz. 1571).
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terytorialnego i pozostałe podmioty lecznicze. Wszystkie zaś podmioty lecz-
nicze, niezależnie od formy prowadzenia działalności leczniczej, podlegają 
rejestracji na zasadach i w trybie określnym w przepisach o działalności lecz-
niczej85.

5.7.2. Przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa – zakres podmiotowy i przedmiotowy

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
planowanie i realizacja zadań w tym zakresie należy do organów administra-
cji rządowej i samorządowej oraz podmiotów leczniczych wskazanych przez 
te organy. Uczestnikami procesu przygotowania podmiotów leczniczych na 
potrzeby obronne państwa są:

•	 minister	właściwy	do	spraw	zdrowia;
•	 minister	obrony	narodowej;
•	 minister	właściwy	do	spraw	wewnętrznych;
•	 szef	Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego;
•	 wojewodowie;
•	 marszałkowie	województw,	starostowie,	wójtowie	(burmistrzowie,	pre-

zydenci miast);
•	 kierownicy	podmiotów	leczniczych.
Przygotowanie oraz wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne państwa obejmuje planowanie i realizację zadań w zakresie:
•	 zwiększenia	liczby	łóżek	bazy	szpitalnej	i	zmiany	jej	profilu;
•	 tworzenia	zastępczych	miejsc	szpitalnych;
•	 wykonywania	ambulatoryjnych	świadczeń	zdrowotnych;
•	 określenia	sposobu	zaspokojenia	potrzeb	kadrowych	oraz	wskaźników	

zatrudnienia w podmiotach leczniczych;
•	 wykorzystania	jednostek	organizacyjnych	publicznej	służby	krwi;
•	 określenia	sposobu	zabezpieczenia	sanitarno-epidemiologicznego;
•	 określenia	sposobu	postępowania	w	przypadku	wystąpienia	zdarzenia	

radiacyjnego;
•	 określenia	 sposobu	 realizacji	 świadczeń	 na	 potrzeby	 jednostek	 pod-

ległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i ministra 

85 Zob.: Dział IV Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).
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właściwego do spraw wewnętrznych oraz na potrzeby szefa Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego;

•	 określenia	sposobu	i	zakresu	prowadzenia	ewidencji	i	sprawozdawczo-
ści medycznej w warunkach masowego napływu poszkodowanych, rannych 
i chorych;

•	 określenia	 sposobu	 realizacji	 świadczeń	 na	 rzecz	 podmiotów	 leczni-
czych realizujących zadania obronne.

Przygotowanie oraz wykorzystanie potencjału podmiotów leczniczych na 
potrzeby obronne państwa obejmuje koordynowanie planowania i realizacji 
powyższych zadań, a także współdziałanie organów administracji publicznej, 
podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu 
i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. 

Tworzenie warunków w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmio-
tów leczniczych na potrzeby obronne państwa następuje w formie planów, które 
podlegają corocznej aktualizacji. W poszczególnych województwach dokumenta-
cja planistyczna dotycząca przygotowań podmiotu leczniczego na potrzeby obron-
ne państwa obejmuje dwa rodzaje planów: (1) plan przygotowań podmiotów lecz-
niczych urzędów marszałkowskich powiatów, miast i gmin na potrzeby obronne 
państwa oraz (2) plan podmiotu leczniczego. 

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wa-
runków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).

Uzgodniony i zatwierdzony plan przygotowań podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa stanowi załącznik do planu operacyjnego86 
sporządzonego przez wymienione wyżej organy samorządu terytorialnego. 
Zawartość merytoryczna planu obejmuje: wprowadzenie; analizę zagrożeń, 
w szczególności w obszarze związanym z ochroną zdrowia; stan i możliwo-
ści posiadanych sił i środków przewidzianych do wykorzystania na terenie 
powiatu, miasta i gminy; rozmieszczenie zespołów ratownictwa; lokalizację 
centrów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania; przedsięwzięcia 
i procedury dotyczące przygotowania i uruchomienia zadań objętych planem 
w sytuacji kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; inne 

86 Zob. plan operacyjny opracowywany na podstawie 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 rzą-
dowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1599 ze zm.).
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zagadnienia, wynikające z właściwości organu sporządzającego, które organ 
ten uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych87. Część 
tabelaryczna planu zawiera: wykaz podmiotów lecznictwa zamkniętego (szpi-
talnego); plan rozwinięcia łóżek szpitalnych; wykaz tworzonych zastępczych 
miejsc szpitalnych; zestawienie posiadanego personelu medycznego według 
specjalności i stopnia specjalizacji oraz rozliczenie (bilans) tego personelu 
medycznego według stanu posiadania i potrzeb ustalonych wg minimalnych 
wskaźników zatrudnienia; zestawienie liczbowe personelu medycznego prze-
noszonego do innych podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego 
przenoszonego wewnątrz powiatów, miast, gmin, a także przyjmowanego 
z innych podmiotów leczniczych; wykaz liczbowy studentów ostatnich lat 
studiów medycznych, przewidzianych do zatrudnienia w powiecie, mieście 
i gminie; wykaz zestawów medycznych rezerw strategicznych przewidzianych 
do wykorzystania na poszerzenie bazy szpitalnej podmiotów leczniczych; wy-
ciąg z planu świadczeń rzeczowych przewidywanych do realizacji na rzecz 
podmiotów leczniczych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W zakresie planowania zwiększenia bazy szpitalnej przyjmuje się, że 
przygotowana liczba łóżek bazy szpitalnej w województwie, powiecie i mie-
ście na prawach powiatu powinna wynosić nie mniej niż 75 łóżek na 10 tys. 
mieszkańców, przy czym 50% powinny stanowić łóżka zabiegowe, w tym łóż-
ka przewidziane na potrzeby służb mundurowych88. Planowana liczba łóżek 
bazy szpitalnej może zostać zwiększona przez wojewodę, jeżeli wynika to 
z przeprowadzonych analiz zagrożeń. Zwiększenie liczby łóżek bazy szpitalnej 
planują podmioty, na które nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, 
przy czym rozmieszczenie łóżek zabiegowych planuje się w głównych obiek-
tach istniejących przedsiębiorstw podmiotów leczniczych. Przy planowaniu 
zwiększenia liczby łóżek bazy szpitalnej uwzględnia się łóżka w przedsiębior-
stwach podmiotów leczniczych. W tym celu przewiduje się dodatkową liczbę 
łóżek w salach chorych oraz wykorzystanie innych pomieszczeń, w których 

87 Na przykład: zasady kierowania realizacją zadań przez podmioty medyczne nadzo-
rowane, na które organ sporządzający plan nałożył zadania lub z którymi zawarł porozu-
mienia, umowy na realizację zadań.
88 W świetle § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 741) przez służby mundurowe należy rozumieć jednostki organizacyjne podległe 
lub nadzorowane przez ministra obrony narodowej i ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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możliwe jest tworzenie sal chorych. Uwzględnia się przy tym możliwości dia-
gnostyczne i sterylizacyjne szpitala, warunki samodzielnego działania w za-
kresie zapewnienia wymaganej obsługi administracyjno-gospodarczej i tech-
nicznej, w tym kuchnie, pralnie i in. Rozmieszczenie łóżek zabiegowych należy 
planować w głównych obiektach istniejących przedsiębiorstw podmiotów 
leczniczych. Maksymalne zwiększenie bazy łóżkowej nie może być większe 
niż 100% w stosunku do kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Uzupełnienia brakującej liczby łóżek, niezbędnych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych89, do wysokości określonego wyżej wskaźnika uzy-
skuje się przez przygotowanie w mieście na prawach powiatu lub w powiecie 
odpowiedniej liczby zastępczych miejsc szpitalnych. 

Zastępcze miejsca szpitalne są to przygotowane i wyposażone w wyznaczonych 
obiektach (hotelach, domach studenta, internatach, bursach, szkołach m.in.) miej-
sca do leżenia w celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, ran-
nym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych. Zastęp-
cze miejsca szpitalne stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wa-
runków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).

Liczba zastępczych miejsc szpitalnych powinna wynosić nie mniej niż 50 
na 10 tysięcy mieszkańców, natomiast całkowitą liczbę i lokalizację zastęp-
czych miejsc szpitalnych na terenie województwa określa wojewoda w uzgod-
nieniu z właściwymi miejscowo starostami. Zastępcze miejsca szpitalne funk-
cjonują w zespołach zastępczych miejsc szpitalnych nie większych niż 200 
łóżek. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych powinny posiadać co najmniej 
izbę przyjęć, punkt zabiegów sanitarnych i specjalnych, pomieszczenia dla 
chorych oraz pomieszczenia do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zastęp-
cze miejsca szpitalne przewidziane są do: 

•	 udzielania	świadczeń	zdrowotnych	poszkodowanym,	rannym	i	chorym:	
− niewymagającym przyjęcia do szpitala, 

89 Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania – art. 5 pkt 40 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793).
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− oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport, zgodnie ze wska-
zaniami medycznymi, 

− po zabiegach operacyjnych, niewymagającym pobytu w szpitalu oraz 
pacjentom, u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może 
być kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu; 

•	 zapewnienia	leczenia	objawowego	oraz	pielęgnacji	pacjentów	w	stanach	
terminalnych. 

Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych rozpoczynają funkcjonowanie na 
podstawie decyzji wojewody. Wojewoda koordynuje również i nadzoruje tworze-
nie oraz funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa. 
W ramach tej funkcji wojewoda wskazuje organ jednostki samorządu terytorial-
nego właściwy w sprawach przygotowania, organizacji i zapewnienia funkcjono-
wania tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych ze względu na ich lokalizację. 
Marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta), we współ-
pracy z kierownikiem podmiotu leczniczego, właściwym ze względu na lokali-
zację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, opracowuje plan organizacji 
i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych, w którym ujmuje się: 

•	 wskazanie	podstawy	prawnej	do	przygotowania	planu;	
•	 nazwę	organu	jednostki	samorządu	terytorialnego	odpowiedzialnego	za	

przygotowanie, organizację i funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych; 
•	 nazwy	 i	 adresy	podmiotów	 leczniczych	oraz	 ich	przedsiębiorstw,	wy-

znaczonych do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych w zastęp-
czych miejscach szpitalnych; 

•	 plan	sytuacyjny	obiektów	z	zaznaczeniem	dróg	dojazdowych	i	ewaku-
acyjnych, uwzględniający rozmieszczenie elementów struktury zespołu za-
stępczych miejsc szpitalnych; 

•	 regulamin	porządkowy	zespołu	zastępczych	miejsc	szpitalnych;
•	 wskazanie	 kierownika,	 określenie	 obsady	 kadrowej,	 w	 tym	 personelu	

medycznego i zespołu zastępczych miejsc szpitalnych, oraz ich obowiązków;
•	 wskazanie	 zasad	organizacji	 zabezpieczenia	 logistycznego	 zespołu	 za-

stępczych miejsc szpitalnych, dotyczących: 
− zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, wraz z określe-

niem jakościowo-ilościowym, oraz sposobu ich pozyskiwania i uzupełniania, 
− zaopatrzenia w pozostałe wyposażenie, niezbędne do funkcjonowa-

nia zespołu zastępczych miejsc szpitalnych, oraz sposobu jego pozyskiwania, 
− zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, w tym zapewnienie zasila-

nia awaryjnego, oraz organizacji żywienia, 
− postępowania z odpadami medycznymi, 
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− zapewnienia usług pralniczych oraz środków czystości i higieny osobistej, 
− organizacji i zabezpieczenia systemu łączności, 
− realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych, o których mowa w prze-

pisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 
•	 wskazanie	 dokumentacji	medycznej	 prowadzonej	 w	 trakcie	 działania	

zespołu zastępczych miejsc szpitalnych; 
•	 wskazanie	sposobu	postępowania	ze	zwłokami.	
Powyższy plan jest opracowywany według przygotowanej przez wojewodę 

instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych 
miejsc szpitalnych. Przy zwiększeniu liczby łóżek bazy szpitalnej planuje się 
równocześnie zwiększenie wykorzystania zasobów produktów leczniczych i wy-
robów medycznych posiadanych przez podmioty lecznicze oraz rezerw strate-
gicznych. Wyposażenie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych stanowią: 

•	 rezerwy	 produktów	 leczniczych	 i	 wyrobów	 medycznych,	 o	 których	
mowa w przepisach o rezerwach strategicznych;

•	 produkty	 lecznicze	 i	wyroby	medyczne	będące	w	dyspozycji	podmio-
tu leczniczego właściwego ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych 
miejsc szpitalnych;

•	 sprzęt	gospodarczy,	środki	transportowe,	łóżka,	materace,	bielizna	po-
ścielowa, środki spożywcze i inne, pozyskane ze świadczeń rzeczowych90. 

Organami zobowiązanymi do zapewnienia powyższego wyposażenia są: 
marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zaś 
udostępnianie wspomnianych rezerw strategicznych następuje na podstawie 
przepisów o rezerwach strategicznych.

W planach przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na 
potrzeby obronne państwa ujmuje się także potrzeby jednostek podległych 
lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych oraz na potrzeby szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego w zakresie świadczeń w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny. W ramach potrzeb zgłaszanych przez ministra 

90 W świetle § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrze-
by obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741) 
podmioty lecznicze realizujące zadania na potrzeby obronne państwa mogą wnioskować 
o świadczenia osobiste i rzeczowe, przewidziane dla jednostek organizacyjnych wyko-
nujących zadania obronne w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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obrony narodowej planuje się świadczenia dla wojsk sojuszniczych. Potrzeby 
tych formacji dotyczą świadczeń w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, których realizacja należy wówczas do organów jedno-
stek samorządu terytorialnego i kierowników podmiotów leczniczych. Oma-
wiane świadczenia są realizowane przez wydzielanie przez podmioty lecznicze 
łóżek na potrzeby służb mundurowych. Polega to na przygotowaniu i utrzy-
mywaniu w gotowości i dyspozycji określonej liczby łóżek wraz z urządzeniami, 
wyposażeniem i zabezpieczeniem materiałowym, w tym produktami leczniczy-
mi i wyrobami medycznymi, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służ-
bom mundurowym. Kierownicy podmiotów leczniczych, na podstawie decyzji 
organu wojewody lub marszałka województwa, starosty, wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) w sprawie liczby i profilu wydzielanych łóżek na potrzeby służb 
mundurowych, opracowują stosowne dokumenty, które stanowią załącznik do 
planów podmiotu leczniczego. Planują też i organizują szkolenia kadry i perso-
nelu medycznego biorących udział w opracowywaniu dokumentów opartych 
na przepisach dotyczących szkolenia obronnego.

Personel medyczny na potrzeby zwiększanej bazy szpitalnej, w tym za-
stępczych miejsc szpitalnych, planuje się według wskaźników zatrudnienia 
przedstawionych w tabeli nr 1. Na podstawie tych wskaźników marszałek wo-
jewództwa, starosta oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządzają co-
rocznie bilans personelu medycznego i przesyłają go wojewodzie w terminie 
do dnia 28 lutego danego roku. Bilansem obejmuje się osoby uprawnione do 
wykonywania zawodów medycznych, uwzględniając miejsce pracy oraz przy-
należność do właściwego terytorialnie samorządu medycznego, nie obejmuje 
się nim natomiast pracowników wykonujących zawód medyczny posiadają-
cych nadane przydziały mobilizacyjne oraz zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych utworzonych przez ministra obrony narodowej, ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra sprawiedliwości.

W razie wystąpienia masowego napływu rannych i chorych planuje się 
prowadzenie skróconej dokumentacji medycznej, niezbędnej na potrzeby 
przeprowadzenia właściwej klasyfikacji poszkodowanych oraz zachowania 
ciągłości leczniczo-ewakuacyjnej. Skróconą dokumentację medyczną stano-
wią następujące dokumenty:

•	 karta	ewakuacyjna	rannego	lub	chorego	wraz	z	krótką	historią	choroby	
oraz z wkładką do krótkiej historii choroby i listą poszkodowanych w zdarze-
niu masowym; 

•	 sprawozdanie	o	przemieszczeniu	rannych	i	chorych	w	podmiotach	lecz-
niczych; 
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•	 księga	główna	punktu	przyjęć	i	klasyfikacji	rannych	i	chorych	wraz	ze	
skorowidzem, która jest prowadzona tak jak księga izby przyjęć szpitala; 

•	 raport	do	jednostki	nadzorującej,	w	którym	odnotowuje	się	każde	nadzwy-
czajne zdarzenie, w tym szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną lub zniszcze-
nie podmiotu leczniczego w stopniu uniemożliwiającym dalszą działalność; 

•	 dokumentacja	materiałowa,	w	szczególności	receptariusz	szpitalny	oraz	
inne dokumenty umożliwiające ewidencjonowanie oraz rozliczanie zużytych 
materiałów i sprzętu. 

Tabela 2. Wskaźniki zatrudnienia personelu medycznegoa)

Lp. Oddział szpitalny Liczba personelu 
Wskaźniki zatrudnienia dla szpitala – lekarze:

1. Oddział chirurgiczny i inne oddziały zabiegowe 1 lekarz na 25 łóżek
2. Oddział wewnętrzny 1 lekarz na 30 łóżek

Wskaźniki zatrudnienia dla szpitala – pielęgniarki:
1. Oddział chirurgiczny i inne oddziały zabiegowe 1 pielęgniarka na 8 łóżek
2. Oddział wewnętrzny 1 pielęgniarka na 10 łóżek

Wskaźniki dotyczące farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptekach szpitalnych:

1. Szpital/łóżko Liczba magistrów i techników 
farmacji 

2. W szpitalach do 150 łóżek 1 magister farmacji 
1 technik farmaceutyczny 

3. W szpitalach od 151 do 250 łóżek 2 magistrów farmacji 
1 technik farmaceutyczny 

4. W szpitalach od 251 do 350 łóżek 2 magistrów farmacji 
2 techników farmaceutycznych 

5. W szpitalach od 351 łóżek 3 magistrów farmacji 
3 techników farmaceutycznych 

Wskaźniki zatrudnienia dla zastępczych miejsc szpitalnych
Lp. Wyszczególnienie Liczba personelu/200 miejsc 
1. Lekarz medycyny 2
2. Lekarz stomatolog 1
3. Pielęgniarki/ratownicy medycznib) 10

a) Podane wskaźniki są wielkościami minimalnymi i mogą ulegać zwiększeniu stosownie do 
potrzeb i możliwości

b) Jeżeli personelu pielęgniarskiego jest za mało, należy zaplanować wykorzystanie ratowni-
ków medycznych, jeśli taka możliwość istnieje.

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr1 do rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).
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Skróconą dokumentację medyczną prowadzi się na wszystkich etapach 
leczenia. W tym zakresie obowiązują jednolite wzory karty ewakuacyjnej ran-
nego lub chorego wraz z krótką historią choroby oraz z wkładką do tej historii 
i listą poszkodowanych w zdarzeniu masowym, a także sprawozdania o prze-
mieszczeniu rannych i chorych w podmiotach leczniczych91.

W wypadku zdarzenia radiacyjnego powstałego w razie wystąpienia za-
grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny stosuje się odpowiednie 
plany postępowania awaryjnego, określone w przepisach – „Prawo atomo-
we”92. Liczebność grup osób zagrożonych, które w takiej sytuacji powinny 
przyjąć preparaty stabilnego jodu, zgromadzone w rezerwach strategicznych, 
oraz sposób dystrybucji tych preparatów na terenie województwa określa wo-
jewoda w uzgodnieniu z właściwymi organami jednostek samorządu teryto-
rialnego.

5.7.3. Potrzeby bytowe ludności w zakresie świadczeń zdrowotnych 
i ochrony zdrowia oraz możliwości ich zaspokojenia

Do zasadniczych potrzeb bytowych ludności zarówno w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, jak i w czasie wojny należy zapewnienie świadczeń 
zdrowotnych i ochrony zdrowia, a w szczególności zaopatrzenie w produk-
ty lecznicze i wyroby medyczne. Potrzeby w tym zakresie są określane i lo-
kowane w „Programie mobilizacji gospodarki”. Minister właściwy do spraw 
zdrowia uczestniczy w tworzeniu Programu w części dotyczącej świadczeń 
zdrowotnych i ochrony zdrowia, opracowując opisowe materiały informacyj-
no-analityczne dotyczące zbiorczych potrzeb bytowych ludności w zakresie 
świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia oraz możliwości ich zaspokojenia, 
oraz zestawienie możliwości produkcyjno-usługowych – w dziale „Zdrowie”. 

Realizacja potrzeb bytowych ludności w zakresie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych w okresie pokoju opiera się na bieżącej produkcji pro-
wadzonej przez przedsiębiorców. Na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa, kryzysu lub wojny potrzeby w zakresie produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych zostaną zaspokojone przez przedsiębiorców 

91 Wzory tych dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przy-
gotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).
92 Zob. ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264).
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o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Minister właściwy do 
spraw zdrowia wydał decyzje administracyjne nakładające na tych przedsię-
biorców obowiązek realizacji zadań w przedmiotowym zakresie oraz zawarł 
z nimi stosowne umowy określające szczegółowe zasady realizacji tych zadań. 
Zapewniona została w ten sposób ciągłość produkcji określonego asortymen-
tu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Minister właściwy do spraw zdrowia, jako organ właściwy do organizo-
wania i nadzorowania wykonywania zadań na rzecz obronności państwa, 
realizowanych przez przedsiębiorców, wydał wytyczne dotyczące sposobu 
i zakresu oraz zasad tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do 
skoordynowanego i jednolitego podejścia do realizacji przez nich tego rodzaju 
zadań. Ponadto przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obron-
nym zostali włączeni w proces szkolenia obronnego, realizowanego w dziale 
administracji rządowej „Zdrowie”. W tym celu zostały opracowane i przesłane 
do realizacji wytyczne ministra zdrowia do szkolenia obronnego dla organów 
i kierowników podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Przedsta-
wiciele tych przedsiębiorców uczestniczą w, organizowanych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia, konferencjach i szkoleniach dotyczących spo-
sobu przygotowania oraz funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ważnym 
elementem przygotowania wymienionych przedsiębiorców do realizacji za-
dań obronnych jest proces planowania operacyjnego, zwłaszcza opracowywa-
nie planów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W planach 
tych przedsiębiorcy określają posiadany potencjał produkcyjno-usługowy 
w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz możliwości 
jego wykorzystania w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie woj-
ny. Zgodnie z przyjętymi procedurami minister właściwy do spraw zdrowia 
w sytuacji kryzysowej, na podstawie oceny zagrożeń, określi asortyment pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych, niezbędny do zaspokojenia po-
trzeb bytowych ludności w zakresie świadczeń zdrowotnych i ochrony zdro-
wia, traktując jednakże priorytetowo potrzeby służb mundurowych. 
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5.7.4. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uru-
chamiania realizacji zadań w zakresie przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa są:

•	 minister	właściwy	do	 spraw	 zdrowia	 –	w	 odniesieniu	 do	 podmiotów	
leczniczych będących przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodar-
czo obronnym,

•	 wojewoda	–	w	odniesieniu	do	właściwych	terytorialnie:
− jednostek samorządu terytorialnego,
− podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których 

podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgod-
nieniu z podmiotem tworzącym,

− podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na 
wniosek właściwego miejscowo starosty;

•	 wójt	(burmistrz,	prezydent	miasta),	starosta	albo	marszałek	wojewódz-
twa – w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jed-
nostkę samorządu terytorialnego.

Minister właściwy do spraw zdrowia odpowiada za całość spraw doty-
czących ochrony zdrowia oraz organizację opieki zdrowotnej, w tym przygo-
towanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Jest organem 
właściwym w zakresie tworzenia, utrzymywania oraz udostępnienia rezerw 
strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz organi-
zowania i nadzoru wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i wy-
korzystaniem służby zdrowia na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Do kom-
petencji tego organu należy:

•	 zatwierdzanie,	 w	 uzgodnieniu	 z	ministrem	 obrony	 narodowej,	 mini-
strem właściwym do spraw wewnętrznych oraz szefem Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, planów przygotowań podmiotów leczniczych, sporzą-
dzonych przez wojewodów;

•	 zatwierdzanie	zbiorczego	planu	za	służbę	krwi	–	opracowanego	przez	
Narodowe Centrum Krwi;

•	 opracowywanie,	 na	 podstawie	 bilansów	 personelu	medycznego	 zgło-
szonych przez wojewodów, planu międzywojewódzkich przeniesień persone-
lu medycznego oraz przekazywanie wyciągu z tego planu właściwym wojewo-
dom.
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Ponadto minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji, kieruje 
personel medyczny do wyznaczonych podmiotów leczniczych na wniosek za-
interesowanego wojewody. Pozostałe organy na poziomie centralnym w roz-
patrywanym obszarze zadaniowym reprezentuje tzw. przedstawiciel resorto-
wy93, który jest właściwy w sprawach:

•	 współpracy	z	kierownikami	podmiotów	leczniczych	przy	opracowywa-
niu planów przygotowań podmiotów leczniczych w zakresie świadczeń zdro-
wotnych na potrzeby służb mundurowych; 

•	 przechowywania	 wyposażenia	 i	 uzbrojenia	 indywidualnego	 żołnierzy	
i funkcjonariuszy przyjętych na leczenie i rehabilitację w podmiotach leczniczych. 

Przedstawiciel resortowy, w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo wojewodami  
i organami wykonawczymi samorządu terytorialnego, sprawuje nadzór nad: 
•	 wykorzystaniem	wydzielonych	łóżek	oraz	udzielaniem	świadczeń	zdrowotnych	

żołnierzom i funkcjonariuszom; 
•	 leczeniem	i	rehabilitacją	żołnierzy	i	funkcjonariuszy;	
•	 zaopatrzeniem	wydzielonej	bazy	łóżkowej	w	niezbędne	produkty	lecznicze	i	wy-

roby medyczne; 
•	 kierowaniem	żołnierzy	i	funkcjonariuszy,	kończących	leczenie,	do	resortowych	

komisji lekarskich.
Przedstawiciel resortowy ustala także z kierownikiem podmiotu leczniczego spo-
sób i harmonogram informowania o przebiegu wydzielania łóżek szpitalnych na 
potrzeby służb mundurowych oraz przebiegu i zakończeniu leczenia rannych żoł-
nierzy i funkcjonariuszy. 

Na podstawie § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warun-
ków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).

Przedstawiciel resortowy, stosownie do zaistniałych potrzeb realizacji za-
dań związanych z wydzielaniem przez podmioty lecznicze łóżek szpitalnych 
na potrzeby służb mundurowych, może żądać nałożenia dodatkowych obo-
wiązków informacyjnych oraz prowadzenia ewidencji rannych i poszkodowa-
nych żołnierzy oraz funkcjonariuszy przyjętych na leczenie w wydzielonej na 

93 Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 741) przedstawiciel resortowy jest to osoba wskazana przez ministra obrony naro-
dowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, upoważniona do reprezentowania tych organów w sprawach udzielania 
świadczeń zdrowotnych na potrzeby służb mundurowych.
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potrzeby służb mundurowych bazie łóżkowej. W tym zakresie przedstawiciel 
resortowy, w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo wojewodami i organami 
wykonawczymi samorządu terytorialnego, może ustalać wzory dokumentów 
i terminy ich składania, a ponadto, w uzgodnieniu z kierownikami podmio-
tów leczniczych, terminy i sposób przesyłania informacji o stanie wykorzysta-
nia łóżek.

Wojewoda kieruje sprawami obronności w województwie oraz wykonuje 
zadania związane z organizacją wykorzystania miejscowych sił i środków na 
potrzeby ochrony ludności oraz niesienia pomocy poszkodowanym94. Wo-
jewoda koordynuje i określa zakres planowanych zadań operacyjnych oraz 
wielkość potencjału służby zdrowia na potrzeby obronne państwa na obszarze 
województwa. Do kompetencji wojewody w zakresie przygotowania podmio-
tów leczniczych na potrzeby obronne państwa należy:

•	 zatwierdzanie	 planów	 przygotowań	 podmiotów	 leczniczych,	 sporzą-
dzonych przez:

− organy jednostek samorządu terytorialnego,
− podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami, dla których podmio-

tem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu 
z podmiotem tworzącym,

− podmioty lecznicze inne niż niebędące przedsiębiorcami,  w uzgod-
nieniu z właściwym miejscowo starostą;

•	 zwiększanie,	jeżeli	wynika	to	z	przeprowadzonych	analiz	zagrożeń,	pla-
nowanej liczby łóżek bazy szpitalnej;

•	 określanie,	w	uzgodnieniu	z	właściwym	miejscowo	starostą,	liczby	i	lo-
kalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa;

•	 podejmowanie	decyzji	o	rozpoczęciu	funkcjonowania	zespołów	zastęp-
czych miejsc szpitalnych;

•	 wskazywanie	 organu	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	właściwego	
w sprawach przygotowania, organizacji i zapewnienia funkcjonowania two-
rzonych zastępczych miejsc szpitalnych, ze względu na ich lokalizację;

•	 koordynowanie	i	nadzorowanie	tworzenia	oraz	funkcjonowania	zastęp-
czych miejsc szpitalnych na terenie województwa;

•	 przygotowywanie	instrukcji	dotyczącej	planowania,	organizacji	i	funk-
cjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;

94 Zob.: art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2016 
poz. 1534 ze zm.).
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•	 sporządzanie	 bilansu	personelu	medycznego	na	 terenie	województwa	
i opracowywanie wojewódzkiego planu przeniesień personelu medycznego 
na podstawie bilansów przesyłanych przez wójtów (burmistrzów, prezyden-
tów miasta), starostów i marszałka województwa;

•	 uzgadnianie	 planów	 opracowywanych	 przez	 regionalne	 centra	 krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa oraz dokumentów wchodzących w skład planów za-
bezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego w zakresie wykonywania zabiegów 
sanitarnych (dekontaminacyjnych) po użyciu broni masowego rażenia.

Ponadto wojewoda, w drodze decyzji, kieruje personel medyczny do wy-
znaczonych podmiotów leczniczych, jeśli skierowane przez niego osoby za-
mieszkują lub są zatrudnione na terenie administrowanego przez niego wo-
jewództwa.

Marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
są organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uru-
chamiania realizacji zadań w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa – w odniesieniu do podmiotów leczniczych 
utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Marszałkowie 
województw, starostowie, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) współ-
pracują z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym, Państwową In-
spekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Wojskową Inspekcją Sanitarną w przygotowaniu dokumentów wchodzących 
w skład planów przygotowań podmiotów leczniczych, uwzględniających:

•	 utrzymywanie	stałej	gotowości	do	wykrywania	skażeń	biologicznych;	
•	 stałe	monitorowanie	sytuacji	epidemiologicznej	kraju	oraz	dokonywa-

nie stosownych analiz i ocen w tym zakresie; 
•	 działania	zmierzające	do	likwidacji	ognisk	epidemiologicznych	chorób	

zakaźnych i zakażeń; 
•	 prowadzenie	 nadzoru	 nad	 stanem	 sanitarno-epidemiologicznym	

w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem postępowania z odpadami medycznymi;

•	 prowadzenie	monitoringu	jakości	wody	przeznaczonej	do	spożycia;	
•	 prowadzenie	monitoringu	i	badania	żywności	w	ramach	krajowego	sys-

temu bezpieczeństwa żywności.
Wymienione wyżej organy samorządu terytorialnego są właściwe w spra-

wie sporządzania, na podstawie określonych wskaźników, corocznego bilansu 
personelu medycznego za rok ubiegły i przesyłania go wojewodzie.
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Pytania kontrolne

1. Wskaż, w jakiej formie następuje tworzenie warunków w zakresie przygotowania 
oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

2. Wyjaśnij pojęcie zastępczych miejsc szpitalnych oraz przedstaw cel ich przygoto-
wywania i wyposażania.

3. Omów funkcje nadzorcze przedstawiciela resortowego oraz wskaż, z jakimi orga-
nami uzgadnia on realizację zadań w tym zakresie.

5.8. Przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności  
na potrzeby obronne państwa

5.8.1. Podstawy prawne przygotowania systemów łączności  
na potrzeby obronne państwa

Dysponowanie przez państwo nowoczesnym i niezawodnym systemem łącz-
ności ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego utrzymywania 
jego zdolności obronnych, zwłaszcza systemu kierowania oraz dowodzenia 
siłami zbrojnymi w czasie kryzysu i wojny. Problematyka przygotowania sys-
temów łączności na potrzeby obronne państwa jest uregulowana w przepisach 
rangi ustawowej oraz aktach wykonawczych, a także w instrukcjach i doku-
mentacji planistycznej. Wśród przepisów ustawowych wskazujących zadania 
Rady Ministrów w tym zakresie należy wymienić ustawę o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zakres obowiązków 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz właściwość or-
ganów administracji rządowej w tym zakresie są uregulowane w przepisach 
„Prawo telekomunikacyjne”95.

Do ustawowych zadań Rady Ministrów, wykonywanych w ramach za-
pewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego 
kierownictwa w dziedzinie obronności kraju, należy m.in. przygotowywanie 
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, 
i organów władzy publicznej do funkcjonowania na stanowiskach kierowa-
nia96. Jednocześnie przepisy ustawowe zobowiązują Radę Ministrów do okre-

95 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).
96 Zob.: art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
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ślenia, w drodze rozporządzenia, warunków i sposobu przygotowania i wyko-
rzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach97. Podstawę prawną przygotowań obronnych w roz-
patrywanym obszarze stanowi „Ustawa o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wydane na jej podstawie „Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na 
potrzeby obronne państwa”98. Przedmiotowe rozporządzenie określa warunki 
i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obron-
ne państwa oraz właściwość organów władzy publicznej w tych sprawach.

5.8.2. Przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności  
na potrzeby obronne państwa

Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności obejmuje pla-
nowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć umożliwiających kierowa-
nie państwem w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny lub dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przygotowanie obronnych systemów łączności realizuje się w szczegól-
ności przez:

•	 precyzowanie	potrzeb	w	zakresie	łączności;
•	 analizę	możliwości	przedsiębiorców	telekomunikacyjnych	i	operatorów	

pocztowych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa;
•	 planowanie	wykorzystania	istniejących	systemów	łączności	na	potrzeby	

obronne państwa;
•	 wytypowanie	osób	odpowiedzialnych	za	planowanie,	wdrażanie,	zarzą-

dzanie i eksploatację obronnych systemów łączności;
•	 utworzenie	bazy	danych	o	przedsiębiorcach	telekomunikacyjnych	i	ope-

ratorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obron-
nych systemów łączności;

•	 precyzowanie	standardów	wyposażenia	stanowisk	kierowania;
•	 wykonywanie	inwestycji;
•	 wykonywanie	inwestycji	postulowanych99.

97 Tamże art. 6 ust. 2 pkt 7.
98 Zob.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. poz. 1855 ze zm.).
99 Inwestycja postulowana oznacza inwestycję realizowaną na wniosek organu admini-
stracji rządowej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który przygotowuje 
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Przygotowania obronnych systemów łączności dokonuje się w czasie po-
koju, przy uwzględnieniu konieczności ich rozwinięcia, rozbudowy i rekonfi-
guracji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Przed-
sięwzięcia przygotowawcze prowadzi się w obszarze telekomunikacji i poczty.

Przygotowanie obronnych systemów łączności w zakresie telekomunikacji re-
alizuje się w szczególności przez: opracowywanie zasad współpracy sieci przed-
siębiorców telekomunikacyjnych z resortowymi sieciami telekomunikacyjnymi; 
dostosowywanie obiektów i infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomuni-
kacyjnymi – zgodnie z potrzebami określanymi w szczególności przez ministra 
obrony narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych; wskazywanie 
potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych w ramach inwestycji postulowanych; zapewnianie bez-
pieczeństwa systemów łączności specjalnej. 

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przy-
gotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. poz. 1855).

Obronne systemy łączności przygotowuje się z wykorzystaniem w szcze-
gólności: resortowych sieci telekomunikacyjnych; sieci telekomunikacyjnych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych; infrastruktury operatorów poczto-
wych; wojskowej poczty polowej, poczty specjalnej podległej ministrowi wła-
ściwemu do spraw wewnętrznych oraz poczty kurierskiej podległej ministro-
wi właściwemu do spraw zagranicznych.

Przygotowanie obronnych systemów łączności w zakresie poczty realizuje się 
w szczególności przez precyzowanie potrzeb w zakresie współdziałania operato-
rów pocztowych z wojskową pocztą polową, z pocztą specjalną podległą ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz z pocztą kurierską podległą mini-
strowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przy-
gotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. poz. 1855).

Przygotowane w powyższym zakresie obronne systemy łączności wyko-
rzystywane są na potrzeby: systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; 
zapewnienia funkcjonowania państwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa 

obronne systemy łączności w zakresie telekomunikacji albo ministra właściwego do spraw 
łączności, który przygotowuje obronne systemy łączności w zakresie poczty. Zob. tamże 
§ 2 pkt 3.
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i w czasie wojny; dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej; 
współpracy z systemami łączności państw sojuszniczych; utrzymywania 
w stałej gotowości jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz, pro-
gnozowania i powiadamiania. Obronne systemy łączności mogą być wyko-
rzystywane także w czasie pokoju, zwłaszcza w razie wystąpienia działań ter-
rorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń.

5.8.3. Uprawnienia organów władzy publicznej w zakresie przygotowania 
systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Organ władzy publicznej, który przygotowuje i utrzymuje swoje stanowisko 
kierowania, wykonuje również sieci wewnętrzne danego stanowiska. Przy pla-
nowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji lub łączeniu systemów łączności 
organy władzy publicznej uwzględniają potrzeby wynikające z zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa.

W ramach przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności organy 
władzy publicznej zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania obronnych 
systemów łączności przez: precyzowanie potrzeb w zakresie łączności; wytypowa-
nie osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację 
obronnych systemów łączności; wykonywanie inwestycji. 

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przy-
gotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. poz. 1855).

W procesie przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łącz-
ności szczególną rolę spełniają: minister właściwy do spraw informatyzacji; 
minister właściwy do spraw łączności; minister obrony narodowej; minister 
właściwy do spraw wewnętrznych; szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go oraz szef Wojskowych Służb Informacyjnych; prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz wojewodowie.

Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia, na wniosek orga-
nów administracji rządowej, połączenie sieci wewnętrznych z sieciami teleko-
munikacyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także realizuje takie 
przedsięwzięcia, jak: planowanie wykorzystania istniejących systemów łączno-
ści na potrzeby obronne państwa; precyzowanie standardów wyposażenia sta-
nowisk kierowania; opracowywanie zasad współpracy sieci przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych z resortowymi sieciami telekomunikacyjnymi; wska-
zywanie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 
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przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach inwestycji postulowanych 
oraz:

•	 koordynuje	przygotowanie	 i	wykorzystanie	 systemów	 łączności	w	 za-
kresie telekomunikacji na potrzeby obronne państwa;

•	 powołuje	ekspertów	w	zakresie	zarządzania	kryzysowego,	planowania	
cywilnego i współpracy cywilno-wojskowej w dziale administracji rządowej – 
„Informatyzacja”; 

•	 precyzuje	 wymagania	 eksploatacyjne	 w	 zakresie	 telekomunikacji	 dla	
urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby obronnych systemów 
łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie przez prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej; 

•	 opracowuje	plany	i	realizuje	inwestycje	postulowane	w	zakresie	teleko-
munikacji.

Minister właściwy do spraw łączności realizuje takie przedsięwzięcia 
w zakresie poczty, jak: planowanie wykorzystania istniejących systemów łącz-
ności na potrzeby obronne państwa; precyzowanie standardów wyposażenia 
stanowisk kierowania oraz potrzeb w zakresie współdziałania operatorów 
pocztowych z wojskową pocztą polową, z pocztą specjalną podległą ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz z pocztą kurierską podległą mi-
nistrowi właściwemu do spraw zagranicznych, a także:

•	 koordynuje	przygotowanie	 i	wykorzystanie	 systemów	 łączności	w	 za-
kresie poczty na potrzeby obronne państwa;

•	 powołuje	ekspertów	w	zakresie	zarządzania	kryzysowego,	planowania	
cywilnego i współpracy cywilno-wojskowej w dziale administracji rządowej – 
„Łączność”; 

•	 precyzuje	 wymagania	 eksploatacyjne	w	 zakresie	 poczty	 dla	 urządzeń	
łączności wykorzystywanych na potrzeby obronnych systemów łączności oraz 
nadzoruje ich wdrażanie przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

•	 opracowuje	plany	i	realizuje	inwestycje	dla	poczty.
Minister obrony narodowej nadzoruje określanie potrzeb Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie telekomunikacji i poczty oraz opracowy-
wanie warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, 
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przez komórki 
i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił 
zbrojnych państw sojuszniczych, przebywające czasowo na terytorium Rze-
czypospolitej.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia, w uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do 
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spraw łączności, ministrem obrony narodowej, szefem Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, opracowanie wykazu organów administracji rządowej 
uprawnionych do preferencyjnej obsługi oraz przekazanie tego wykazu przed-
siębiorcom telekomunikacyjnym i operatorom pocztowym za pośrednictwem 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia bezpieczeństwo 
systemów łączności specjalnej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapewnia realizację takich 
przedsięwzięć, jak: analiza możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
i operatorów pocztowych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne 
państwa; utworzenie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych 
i operatorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania 
obronnych systemów łączności; dostosowywanie obiektów i infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych do współpra-
cy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi zgodnie z potrzebami 
określanymi przez ministra obrony narodowej lub ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych.

Wojewodowie zapewniają: opracowanie potrzeb w zakresie łączności jed-
nostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, przedsiębiorców, dla 
których organem założycielskim jest wojewoda, oraz przedsiębiorców niebę-
dących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez 
ministrów; planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniem systemów łączności stanowisk kierowania tych podmio-
tów;  opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw we-
wnętrznych, wykazu podmiotów uprawnionych do preferencyjnej obsługi 
oraz przekazywanie go przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i operatorom 
pocztowym za pośrednictwem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pytania kontrolne

1. Wymień elementy przygotowania obronnych systemów łączności w zakresie tele-
komunikacji.

2. Wskaż, na czym polega przygotowanie obronnych systemów łączności w zakresie 
poczty.

3. Przedstaw przedsięwzięcia realizowane przez organy władzy publicznej przy za-
spokajaniu potrzeb dotyczących funkcjonowania obronnych systemów łączności.
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5.9. Przygotowania do militaryzacji

5.9.1. Podstawy prawne, istota i cel militaryzacji 

Jednym z czynników decydujących o sprawności systemu obronnego państwa 
jest zdolność do szybkiego i zorganizowanego przejścia administracji oraz 
gospodarki do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia jego bezpie-
czeństwa i w czasie wojny. Uwzględniając potrzebę sprostania takim wyma-
ganiom, nasze ustawodawstwo przewiduje możliwość typowania i ustalania 
jednostek organizacyjnych realizujących kluczowe z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa zadania, jak również reguluje problematykę ich przygoto-
wania, a także warunki objęcia ustalonych jednostek militaryzacją100. Proble-
matyka militaryzacji jest kompleksowo uregulowana w przepisach Działu V 
„Służba w jednostkach zmilitaryzowanych” ustawy o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w aktach wykonawczych wydanych 
na podstawie stosownych upoważnień zawartych w omawianej części ustawy. 
Na podstawie analizy przedmiotowych przepisów można sformułować i poni-
żej przedstawić istotę i cel militaryzacji.

Militaryzacja jako ustawowa forma realizacji zadań obronnych przejawia się 
w dwóch aspektach: organizacyjnym (zewnętrznym) i osobowym (wewnętrznym). 
Istotą militaryzacji w wymiarze organizacyjnym jest dostosowanie celów, zadań 
oraz zasad funkcjonowania określonych jednostek organizacyjnych do potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa państwa, w wyniku czego ustanawia się lub wzmac-
nia istniejące relacje kierowania tymi jednostkami. Istotą militaryzacji w wy-
miarze osobowym jest natomiast ustanowienie stosunku służbowego w miejsce 
dotychczasowego stosunku pracy, a w ślad za tym zwiększenie dyspozycyjności 
stanów osobowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie 
ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Celem militaryzacji jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań o szczególnym 
znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie przepisów Działu V Służba w jednostkach zmilitaryzowanych ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprawdzie Dział V ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej nosi tytuł „Służba w jednostkach zmilitaryzowanych”, jednak 
należy zauważyć, że oprócz regulacji dotyczących obowiązków i uprawnień 

100 Zob.: Dział V ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
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osób przeznaczonych do służby w jednostkach zmilitaryzowanych (osobowy 
aspekt militaryzacji) zawiera on szereg przepisów dotyczących jednostek or-
ganizacyjnych podlegających militaryzacji oraz właściwości organów w spra-
wach ustalania i przygotowywania tego rodzaju jednostek (organizacyjny 
aspekt militaryzacji), a także przydzielania jednostek zmilitaryzowanych. 
Omawiany dział ustawy zawiera piętnaście jednostek redakcyjnych (od art. 
174 do art. 188), w tym upoważnienia ustawowe dla Rady Ministrów do okre-
ślenia, w drodze rozporządzenia, reguł i sposobu przygotowania jednostek or-
ganizacyjnych podlegających militaryzacji. Zestawienie aktów wykonawczych 
dotyczących militaryzacji przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Zestawienie aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów 
Działu V „Służba w jednostkach zmilitaryzowanych” ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Lp. Nazwa aktu wykonawczego Zakres regulacji
1. Rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 24 listopada 2009 r. 
w sprawie militaryzacji jednostek 
organizacyjnych wykonujących 
zadania na rzecz obronności lub 
bezpieczeństwa państwa  
(Dz.U. Nr 29 poz. 1612)

Rozporządzenie określa: kategorie zadań uza-
sadniających militaryzację; tryb ustalania ist-
niejących i specjalnie tworzonych jednostek 
przewidzianych do militaryzacji oraz limitów 
osób, które przewiduje się powołać do służby 
w jednostkach zmilitaryzowanych; wzór wniosku 
o objęcie poszczególnych jednostek organizacyj-
nych przygotowaniami do militaryzacji; zadania 
związane z przygotowaniem jednostek do mili-
taryzacji oraz organy zobowiązane do realizacji 
tych zadań, a także zasady wyposażania jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji i jednostek 
zmilitaryzowanych w środki transportowe, 
maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy, oraz 
zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu 
przygotowania jednostek przewidzianych do mi-
litaryzacji oraz organy właściwe w tych sprawach.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie 
nadawania przydziałów organiza-
cyjno-mobilizacyjnych do jedno-
stek zmilitaryzowanych  
(Dz.U. Nr 41, poz. 234)

Rozporządzenie określa: tryb postępowania 
związanego z nadawaniem przydziałów organi-
zacyjno-mobilizacyjnych oraz wzór zbiorowej 
listy imiennej osób przeznaczonych do służby 
w jednostce przewidzianej do militaryzacji i wzór 
karty przydziału.
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Lp. Nazwa aktu wykonawczego Zakres regulacji
3. Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powoływania do odbycia 
ćwiczeń w jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji  
(Dz.U. Nr 264, poz. 2627).

Rozporządzenie określa tryb postępowania zwią-
zanego z powoływaniem do odbycia ćwiczeń 
oraz wzór wezwania do odbycia ćwiczeń w jed-
nostkach przewidzianych do militaryzacji.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2005 r. w spra-
wie wynagrodzenia osób odbywa-
jących ćwiczenia w jednostkach 
przewidzianych do militaryzacji 
(Dz.U. Nr 17, poz. 143.).

Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia 
osób odbywających ćwiczenia w jednostkach 
przewidzianych do militaryzacji, niezatrudnio-
nych w tych jednostkach, oraz tryb wypłacania 
przez jednostkę przewidzianą do militaryzacji 
przysługującego im wynagrodzenia.

5. Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 22 marca 2012 roku 
w sprawie przydzielania jednostek 
zmilitaryzowanych 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 356)

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
przydzielania jednostek zmilitaryzowanych 
ministrom i wojewodom albo organom obrony 
cywilnej, a także do Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, a także tryb postępowania w tych 
sprawach.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
określenia liczby osób powo-
ływanych w 2017 r. do odbycia 
ćwiczeń w jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji  
(Dz.U. Nr 17, poz. 143.).

Rozporządzenie określa liczbę osób powoływa-
nych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednost-
kach przewidzianych do militaryzacji, organizo-
wanych w związku z potrzebą zapewnienia reali-
zacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na 
czas mobilizacji oraz wojny.

Opracowanie własne.

Problematykę przygotowania do militaryzacji jednostek organizacyjnych 
należących do przedsiębiorców uwzględniają również, w części zadaniowej, 
przepisy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców. Do zadań, które na mocy ustawy mogą być nałożone 
na przedsiębiorców, należą między innymi przedsięwzięcia w zakresie mili-
taryzacji, obejmujące uzupełnienie potrzeb kadrowych i sprzętowych wyni-
kających ze struktury jednostki zmilitaryzowanej oraz inne przedsięwzięcia 
w zakresie przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych101. Organami admi-
nistracji rządowej właściwymi do nakładania zadań obronnych na przedsię-
biorców, organizowania i sprawowania nadzoru nad realizacją wspomnianych 
zadań są ministrowie lub wojewodowie, w zależności od statusu przedsiębior-

101 Zob.: Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.).
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ców. Zagadnienia dotyczące organizowania zadań obronnych oraz sprawowa-
nia nadzoru nad ich realizacją, w tym przygotowań do militaryzacji realizo-
wanych przez przedsiębiorców, zostały szerzej omówione w podrozdziale 7.2.

5.9.2. Zasady przygotowań jednostek organizacyjnych do militaryzacji

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, 
że militaryzacji podlegają jednostki organizacyjne, które w razie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania szcze-
gólnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także jednostki 
organizacyjne specjalnie tworzone do wykonywania takich zadań102. W po-
szczególnych przepisach regulujących problematykę militaryzacji występuje 
szereg różnych określeń jednostek organizacyjnych, takich jak: „jednostki 
przewidziane do militaryzacji”, „istniejące i specjalnie tworzone jednostki or-
ganizacyjne, które przewiduje się objąć militaryzacją”, „jednostki organizacyj-
ne stanowiące bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo-
wanych” oraz „jednostki zmilitaryzowane”. 

W celu usystematyzowania różnorodnych określeń jednostek organizacyjnych 
podlegających militaryzacji zasadne jest dokonanie ich podziału ze względu na 
dwa kryteria, a mianowicie ze względu na: (1) okres funkcjonowania państwa, 
tj. czas pokoju, i czas wojny, co pozwala na rozróżnienie odpowiednio „jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji” i „jednostek zmilitaryzowanych” oraz  
(2) przeznaczenie i rodzaj zadań wykonywanych przez jednostki organizacyj-
ne, co pozwala na wyodrębnienie „istniejących jednostek organizacyjnych przewi-
dzianych do militaryzacji” oraz „specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowa-
nych”. Najogólniejszym pojęciem, obejmującym zarówno jednostki przewidziane 
do militaryzacji, jak i jednostki zmilitaryzowane, a także istniejące jednostki prze-
widziane do militaryzacji oraz specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane, są 
zatem jednostki organizacyjne podlegające militaryzacji.

Na podstawie: L. Sawicki, Rola oraz funkcje i zadania administracji publicznej w zakresie przygoto-
wań obronnych państwa [w:] Przygotowania obronne państwa. Wybrane aspekty formalno-prawne, 
pod red. G. Kwaśniaka i M. Wojciszko, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa 2014, ISBN 978-83-
60081-82-2, 1 ark. wyd., s. 43.

102 Art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
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Wśród „jednostek przewidzianych do militaryzacji” ustawa rozróżnia 
„istniejące jednostki organizacyjne” oraz „jednostki organizacyjne stanowią-
ce bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych”. 
Mianem „istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do mili-
taryzacji” określa się jednostki, które funkcjonują lub prowadzą działalność 
w czasie pokoju i w tych właśnie jednostkach realizuje się przygotowania do 
militaryzacji. Omawiane jednostki będą kontynuować swoją działalność po 
ich zmilitaryzowaniu, ale już jako jednostki zmilitaryzowane. Z kolei określe-
nie „specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane” jest pojęciem abstrak-
cyjnym, ponieważ w czasie pokoju jednostek specjalnie tworzonych faktycz-
nie i fizycznie nie ma, gdyż będą one formowane dopiero w razie zarządzenia 
militaryzacji. Natomiast obiektem przygotowań do militaryzacji są jednostki 
organizacyjne stanowiące bazy formowania jednostek specjalnie tworzonych. 
Posługiwanie się pojęciem „jednostki specjalnie tworzone” jest uzasadnione 
tym, iż są one przeznaczone do wykonywania zadań, których nie realizuje się 
w czasie pokoju, gdyż nie zachodzi taka potrzeba. Mamy tu w szczególności 
na uwadze zadania z zakresu osłony technicznej sieci transportowej, inżynie-
ryjnej rozbudowy terenu, czy też prowadzenia szczególnej ochrony obiektów, 
a więc zadania przewidziane do realizacji na czas mobilizacji oraz wojny.

Przepisy ustawowe nie precyzują też pojęcia „zadania szczególnie ważne 
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa”, zobowiązują natomiast Radę 
Ministrów do określenia, w drodze rozporządzeniu, kategorii takich właśnie 
zadań, a więc zadań uzasadniających militaryzację, jak również do określenia 
trybu ustalania jednostek organizacyjnych i limitów osób, które przewiduje 
się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych. W świetle rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych 
wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa103 
militaryzacji podlegają jednostki organizacyjne, które w razie zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania w zakresie:

•	 produkcji	 wyrobów,	 wykonywania	 usług	 oraz	 prac	 wdrożeniowych	
i ekspertyz niezbędnych do zaspokojenia potrzeb obronnych państwa;

103 Zob.: rozdział 2 „Kategorie zadań uzasadniających militaryzację” rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyj-
nych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 210, 
poz. 1612).
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•	 wykonywania	przewozów	wojskowych	oraz	 logistycznego	wsparcia	sił	
zbrojnych i sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach obowiązków państwa 
gospodarza;

•	 funkcjonowania	 systemów	 łączności,	 transportu,	 energetyki	 oraz	 ga-
zownictwa i sektora paliwowego, a także wykonywania funkcji wynikających 
ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

•	 budowy,	 rozbudowy	 i	 odtwarzania	 infrastruktury	 obronnej	 państwa	
oraz osłony technicznej infrastruktury transportowej, a także gromadzenia 
i utrzymywania rezerw na potrzeby osłony technicznej tej infrastruktury;

•	 informacyjnego	 zabezpieczenia	 funkcjonowania	 systemu	 obronnego	
państwa;

•	 utrzymania	bezpieczeństwa	i	porządku	wewnętrznego;
•	 prowadzenia	 ochrony	 obiektów	o	 szczególnym	 znaczeniu	 dla	 bezpie-

czeństwa i obronności państwa.
Wymienione wyżej zadania, a raczej ich kategorie, są zadaniami prze-

widzianymi do realizacji w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i czasie wojny. Domyślnie są to zadania formułowane w procesie 
planowania operacyjnego. W świetle przepisów dotyczących planowania za-
dań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa planowanie 
operacyjne oznacza ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania 
organów administracji rządowej […] w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny […]. Omawiane kategorie zadaniowe 
oraz plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej i wo-
jewództw stanowią więc zasadnicze kryterium doboru jednostek organizacyj-
nych podlegających militaryzacji.

Jednostki przewidziane do militaryzacji ustala Rada Ministrów na wnio-
sek ministrów i wojewodów po uprzednim zaopiniowaniu przez ministra 
obrony narodowej. W tym trybie Rada Ministrów ustala także jednostki or-
ganizacyjne stanowiące bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek 
zmilitaryzowanych, a także limity osób, które przewiduje się powołać do 
służby w jednostkach zmilitaryzowanych. Organami uprawnionymi do wy-
stępowania do Rady Ministrów z wnioskiem o objęcie jednostek organizacyj-
nych przygotowaniami do militaryzacji są więc ministrowie i wojewodowie 
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wykonujący zadania oraz sprawujący nadzór nad ich wykonaniem w ramach 
powszechnego obowiązku obrony104. 

Obiektem przygotowań do militaryzacji są jednostki organizacyjne ujęte 
w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, stosownie 
do ustaleń Rady Ministrów. Są nimi, ujęte w części pierwszej wykazu, istnie-
jące jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji oraz ujmowane 
w części drugiej wykazu jednostki organizacyjne stanowiące bazy formowa-
nia specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych. W obu wymienio-
nych rodzajach jednostek prowadzi się przygotowania organizacyjno-mo-
bilizacyjne, sprowadzające się zasadniczo do zapewnienia obsady stanowisk 
etatowych jednostek zmilitaryzowanych, jak również uzupełniania etatowych 
potrzeb sprzętowych tych jednostek. Przeznaczanie osób do służby w jed-
nostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze nadania im przydziałów or-
ganizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. Przydziały takie nadaje się 
w formie zbiorowej listy imiennej lub karty przydziału. Osoby, którym nada-
no przydziały organizacyjno-mobilizacyjne z dniem objęcia danej jednostki 
militaryzacją, stają się osobami pełniącymi służbę w jednostce zmilitary-
zowanej. Mogą one być wówczas wyznaczane na inne stanowiska pracy lub 
przenoszone do innych jednostek, a także mogą być skoszarowane, a w razie 
potrzeby – umundurowane i uzbrojone, w zależności od rodzaju i przeznacze-
nia danej jednostki. Osoby pełniące służbę w jednostce zmilitaryzowanej nie 
mogą jednostronnie rozwiązać stosunku służbowego, co więcej – podlegają 
one odpowiedzialności karnej według przepisów odnoszących się do żołnie-
rzy w czynnej służbie wojskowej w czasie wojny. 

Realizacja w stałej gotowości obronnej państwa omawianych wcześniej 
przedsięwzięć przygotowawczych, w tym prowadzenie szkolenia obronnego 
stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, stanowi waru-
nek niezbędny uzyskania przez nie gotowości do działania w razie ogłoszenia 
mobilizacji lub w czasie wojny. Można zatem sformułować następujące zasady 
militaryzacji.

104 Zob. § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w spra-
wie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub 
bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 210, poz. 1612).
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Zasada 1 – militaryzacją mogą być objęte jednostki organizacyjne, które w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego na 
całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wykonywać zadania szczególnie 
ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także jednostki specjalnie 
tworzone do wykonywania takich zadań. Kategorie zadań uzasadniających milita-
ryzację określa Rada Ministrów.
Zasada 2 – jednostki przewidziane do militaryzacji ustala Rada Ministrów, na 
wniosek ministrów lub wojewodów, po wyrażeniu opinii przez ministra obrony 
narodowej. Procedurę ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji określa 
Rada Ministrów. W tym samym trybie ustalane są jednostki organizacyjne stano-
wiące bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz 
limity osób podlegających służbie w jednostkach zmilitaryzowanych.
Zasada 3 – Rada Ministrów może objąć militaryzacją jednostki przewidziane do 
militaryzacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz wprowadzenia 
stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki prze-
widziane do militaryzacji oraz jednostki zmilitaryzowane podlegają określonym 
ministrom i wojewodom.
Zasada 4 – przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych na-
stępuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do 
tych jednostek. Osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych są obo-
wiązane do wykonywania poleceń przełożonych wydanych w sprawach służbo-
wych. Niewykonanie polecenia przełożonego wydanego w sprawach służbowych 
oznacza niewykonanie rozkazu, według przepisów odnoszących się do żołnierzy 
w czynnej służbie wojskowej.

5.9.3. Zakres przedmiotowy przygotowań do militaryzacji

Przygotowania do militaryzacji są realizowane w ministerstwach i wojewódz-
twach oraz w jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek orga-
nizacyjnych podlegających militaryzacji. Zakres przedmiotowy tych przygoto-
wań jest zróżnicowany w zależności od poziomu organizacyjnego kierowania 
militaryzacją. Rodzaje i liczbę jednostek organizacyjnych podlegających mi-
litaryzacji ustala Rada Ministrów, natomiast o zakresie przedsięwzięć związa-
nych z przygotowaniem ich do militaryzacji decydują ministrowie i wojewo-
dowie, którzy określają również szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania 
w działach administracji rządowej oraz województwach. Zakres przedmioto-
wy przygotowań do militaryzacji odzwierciedlają dokumenty opracowywane 
w ministerstwach i urzędach wojewódzkich oraz w jednostkach organizacyj-
nych podlegających militaryzacji. Jednym z ważniejszych dokumentów tam 
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sporządzanych jest zbiorcze zestawienie zadań w zakresie militaryzacji, 
w którym zamieszcza się następujące informacje i dane w stosunku do:

•	 istniejących	jednostek	organizacyjnych	przewidzianych	do	militaryzacji:
– organ, któremu podlega jednostka w sprawach przygotowań do mili-

taryzacji,
– główne zadania i przeznaczenie jednostki ze wskazaniem kategorii za-

dań uzasadniających militaryzację danej jednostki,
– nazwę, siedzibę i adres jednostki,
– numer identyfikacyjny jednostki,
– organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do milita-

ryzacji,
– limit osób,
– organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej zmilitaryzowaniu,
– podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji;

•	 specjalnie	tworzonych	jednostek	zmilitaryzowanych:
– organ, któremu podlega baza formowania w sprawach przygotowania 

do sformowania jednostki specjalnie tworzonej,
– główne zadania i przeznaczenie jednostki ze wskazaniem kategorii za-

dań uzasadniających militaryzację danej jednostki,
– nazwę, siedzibę i adres bazy formowania,
– numer indentyfikacyjny jednostki,
– organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do milita-

ryzacji,
– etat jednostki,
– termin gotowości do działania,
– podstawowe wyposażenie jednostki warunkujące jej zdolność do 

działania,
– możliwości operacyjne jednostki, w szczególności możliwości wy-

twórcze, naprawcze, remontowe, transportowe i przeładunkowe, związane 
z jej działalnością,

– procent skompletowania stanu osobowego i etatowego wyposażenia 
jednostki,

– organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej sformowaniu,
– podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji.

Z dniem otrzymania wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie 
militaryzacji biegną terminy realizacji określonych przedsięwzięć przygoto-
wawczych realizowanych w działach administracji rządowej oraz wojewódz-
twach, a mianowicie w terminie do dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania 



143

wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji powinny 
być:

•	 	określone	zakresy	przedsięwzięć	związanych	z	przygotowaniem	do	mi-
litaryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania w działach admi-
nistracji rządowej oraz województwach, a także wyznaczone organy odpowie-
dzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć;

•	 ustalone	 struktury	organizacyjne	 i	 etaty	 jednostek	 zmilitaryzowanych	
oraz tabele należności i normy należności sprzętu, urządzeń oraz środków 
materiałowych dla jednostek zmilitaryzowanych;

•	 zatwierdzone	regulaminy	organizacyjne	i	plany	formowania	jednostek.
W terminie do dziewięciu miesięcy powinny być także ustalone szczegóło-

we warunki i tryb prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych, 
a także sposób zakwaterowania i wyżywienia stanów osobowych jednostek 
organizacyjnych podlegających militaryzacji. Są one uregulowane w formie 
aktów kierowania wewnętrznego ministrów i wojewodów. Jednak gdy włącze-
nie do zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji nowych jedno-
stek organizacyjnych podlegających militaryzacji nie wymaga wprowadzenia 
zmian w przedmiotowych aktach kierowania, powyższe zadania realizuje się 
w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania wyciągu ze zbiorczego 
zestawienia zadań.

W istniejących jednostkach organizacyjnych przewidzianych do military-
zacji oraz w bazach formowania ujętych w zestawieniu zadań w zakresie mi-
litaryzacji prowadzi się przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne obej-
mujące w szczególności:

•	 opracowanie	 regulaminów	 organizacyjnych,	 a	 w	 bazach	 formowania	
ponadto planów formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo-
wanych;

•	 nadawanie	przydziałów	organizacyjno-mobilizacyjnych	osobom,	które	
przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;

•	 szkolenie	stanu	osobowego	jednostek	przewidzianych	do	militaryzacji,	
a także reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej 
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

•	 wyposażanie	w	środki	transportowe,	maszyny,	urządzenia	i	inne	przed-
mioty oraz środki materiałowe, określone w dokumentach organizacyjnych 
jednostek przewidzianych do militaryzacji;

•	 prowadzenie	 niezbędnej	 dokumentacji,	 w	 tym	 aktualizowanie	 regu-
laminów organizacyjnych oraz planów formowania specjalnie tworzonych 
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jednostek zmilitaryzowanych, a także innych informacji i danych dotyczących 
gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych.

Po otrzymaniu wyciągu z zestawienia zadań zarówno w istniejącej jedno-
stce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, jak i w jednostce organi-
zacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmili-
taryzowanej opracowuje się projekt regulaminu organizacyjnego jednostki 
zmilitaryzowanej, a w bazie formowania dodatkowo projekt planu formo-
wania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej. Oba te dokumenty 
opracowuje się na podstawie wytycznych otrzymanych wraz z wyciągiem 
z zestawienia zadań w zakresie militaryzacji od organu nadzorującego proces 
przygotowania danej jednostki przewidzianej do militaryzacji. Merytoryczna 
treść opracowywanych dokumentów jest obligatoryjna i zawiera w:

•	 regulaminie	organizacyjnym	jednostki	zmilitaryzowanej:
– przeznaczenie i sposób działania jednostki zmilitaryzowanej, jej 

strukturę organizacyjną, a także tabele należności i normy należności,
– zadania i obowiązki kierownika jednostki, a także innych osób funk-

cyjnych jednostki zmilitaryzowanej,
– zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach etatowych, 
– dobowy wymiar oraz rozkład czasu służby i pracy oraz uprawnienia 

osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej; 
•	 planie	formowania	specjalnie	tworzonej	jednostki	zmilitaryzowanej:

– dane dotyczące formowanej jednostki zmilitaryzowanej, w tym miej-
sce formowania, nazwę i adres bazy formowania, oraz innych jednostek orga-
nizacyjnych uczestniczących w procesie formowania,

– termin gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej oraz har-
monogram osiągania tej gotowości przez formowaną jednostkę,

– obowiązki osób funkcyjnych wchodzących w skład zespołu kierowa-
nia formowaniem jednostki zmilitaryzowanej,

– skład i rozmieszczenie elementów bazy formowania, w tym punktu 
kontrolno-informacyjnego, punktu wydawania wyposażenia, punktu przyję-
cia i rozdziału transportu, oraz sposób rozwinięcia tych elementów,

– sposób powołania osób przeznaczonych do pełnienia służby w jedno-
stce zmilitaryzowanej oraz organizację uzupełnienia stanu osobowego, a także 
przyjęcia świadczeń osobistych i rzeczowych,

– zabezpieczenie logistyczne formowania jednostki zmilitaryzowanej, 
w tym organizację zakwaterowania, żywienia, łączności i ochrony miejsca 
formowania jednostki.
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Ważnym elementem przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych jest 
zapewnienie obsady stanowisk etatowych jednostek zmilitaryzowanych. 
W strukturze organizacyjnej jednostki zmilitaryzowanej występują zarówno 
stanowiska służbowe, jak i pracownicze. Stanowiska służbowe występujące 
w etacie jednostki zmilitaryzowanej są to kluczowe stanowiska, które decydują 
o funkcjonowaniu jednostki i zachowaniu ciągłości podstawowych procesów 
w niej zachodzących, zaś stanowiska pracownicze z reguły są to stanowiska 
pomocnicze, wspierające działalność podstawową jednostki. O ile liczba eta-
towych stanowisk służbowych jest limitowana, o tyle liczba etatowych stano-
wisk pracowniczych występujących w etacie jednostki zmilitaryzowanej może 
być kształtowania stosownie do potrzeb wynikających z zadań i przeznaczenia 
danej jednostki.

Zapewnienie pełnej obsady stanowisk etatowych jednostek zmilitaryzowanych 
wymaga minimalizacji tzw. potrzeb kadrowych. Potrzeby kadrowe jednostki zmi-
litaryzowanej stanowią różnicę między liczbą etatowych stanowisk w jednostce 
zmilitaryzowanej, na których jest wymagane pełnienie służby, a liczbą przydzia-
łów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych osobom przewidzianym do służby 
w tej jednostce.

Przeznaczanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następu-
je w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych 
jednostek, przy czym do służby w jednostkach zmilitaryzowanych mogą być 
przeznaczane osoby spełniające ustawowo określone warunki105. Dodatkowe 
warunki dotyczą ograniczeń wiekowych. Otóż w czasie pokoju przydziały 
organizacyjno-mobilizacyjne mogą być nadawane mężczyznom, którzy nie 
ukończyli sześćdziesięciu lat życia oraz kobietom, które nie ukończyły pięć-
dziesięciu lat życia. Natomiast po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek 
organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się również osobom, 
które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopa-
trzeniu emerytalnym. 

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowa-
nych nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej lub w formie kart przy-
działu, w zależności od tego, czy dotyczy to osób zatrudnionych w jednost-
kach przewidzianych do militaryzacji, czy też pozostałych osób, a więc osób 

105 Zob. art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
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niebędących pracownikami wspomnianych jednostek. Przydziały w formie 
zbiorowej listy imiennej nadają kierownicy omawianych jednostek, oczy-
wiście osobom zatrudnionym w tych jednostkach, przy czym w odniesieniu 
do osób będących żołnierzami rezerwy czynności z tym związane realizują 
w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze wzglę-
du na miejsce pobytu stałego lub zamieszkania tej osoby. Natomiast wojskowi 
komendanci uzupełnień nadają omawiane przydziały w formie kart przydzia-
łu pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do 
militaryzacji. Przepisy ustawowe określają także sytuacje, w których przydział 
organizacyjno-mobilizacyjny nadany w czasie pokoju podlega unieważnie-
niu. Natomiast szczegółową procedurę związaną z nadawaniem omawianych 
przydziałów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. 
w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek 
zmilitaryzowanych (Dz.U. nr 41, poz. 234). 

Kolejnym elementem przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych jest 
uzupełnianie etatowych potrzeb sprzętowych jednostek podlegających mili-
taryzacji. 

Etatowe potrzeby sprzętowe wynikają z etatów oraz tabel należności i norm na-
leżności jednostek zmilitaryzowanych. Podobnie jak potrzeby kadrowe jednostki 
zmilitaryzowanej stanowią one różnicę między liczbą sprzętu określoną w doku-
mentach etatowych a liczbą sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek or-
ganizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek 
zmilitaryzowanych i wykorzystywanego w ich bieżącej działalności.

Współczesne rozwiązania w zakresie przygotowań organizacyjno-mo-
bilizacyjnych zakładają, że w czasie pokoju uzupełnianie etatowych potrzeb 
sprzętowych dotyczy wyłącznie specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo-
wanych. Natomiast w czasie wojny jednostki zmilitaryzowane, bez względu na 
to, czy zostały utworzone przez sformowanie specjalnie tworzonych jednostek 
zmilitaryzowanych, czy też przez objęcie militaryzacją istniejącej jednostki or-
ganizacyjnej, będą wyposażane w środki transportowe, maszyny i urządzenia 
oraz sprzęt wojskowy na zasadach uzupełniania wojennych potrzeb jednostek 
wojskowych106.

106 Zob. § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie 
militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub 
bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 210, poz. 1612).
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Zakres przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych obejmuje nie tylko 
opracowywanie dokumentów organizacyjno-etatowych jednostki zmilitary-
zowanej i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z uzupełnianiem 
jej potrzeb etatowych, ale także szkolenie stanu osobowego jednostki prze-
widzianej do militaryzacji. Przedstawiona wyżej sekwencja działań realizo-
wanych w ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych jest ukierun-
kowana na osiąganie gotowości do działania przez jednostki organizacyjne 
przewidziane do militaryzacji. Prowadzenie przygotowań do militaryzacji 
w jednostkach organizacyjnych podlegających militaryzacji wymaga także 
współdziałania z organami wojskowymi i cywilnymi, będącymi gestorami za-
sobów niezbędnych do uzupełniania potrzeb kadrowych i sprzętowych jedno-
stek zmilitaryzowanych.

5.9.4. Kompetencje organów w zakresie przygotowań do militaryzacji

W procesie przygotowań do militaryzacji uczestniczą organy administracji 
rządowej, kierownicy jednostek organizacyjnych podlegających militaryza-
cji i gestorzy zasobów obronnych, czyli wojskowi komendanci uzupełnień 
oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego. Zasadniczą i kreatywną 
rolę w tym procesie odgrywają organy administracji rządowej. Ustawa o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Radę 
Ministrów do podjęcia stosownych decyzji w zakresie objęcia militaryzacją 
jednostek organizacyjnych, które w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny będą realizować zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpie-
czeństwa państwa. Z kolei ministrowie i wojewodowie, wnioskując do Rady 
Ministrów o objęcie wytypowanych przez siebie jednostek organizacyjnych 
przygotowaniami do militaryzacji, jak również o odstąpienie od prowadzenia 
tego rodzaju przygotowań, określają zakres stosowania militaryzacji w po-
szczególnych działach administracji rządowej i województwach. Określają oni 
także szczegółowe zasady i procedury przygotowań organizacyjno-mobiliza-
cyjnych, których realizacja należy do kierowników jednostek organizacyjnych 
podlegających militaryzacji. Kierownicze i organizatorskie funkcje organów 
administracji rządowej w procesie przygotowań do militaryzacji przejawiają 
się w tym, iż ministrowie i wojewodowie:

•	 określają	zakres	przedsięwzięć	związanych	z	przygotowaniem	do	mili-
taryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania w działach admini-
stracji rządowej oraz województwach, a także wyznaczają podległe i nadzoro-
wane organy odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć;
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•	 ustalają	sposób	zaspokojenia	potrzeb	sprzętowych	i	materiałowych	jed-
nostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środków 
transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ra-
mach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu 
specjalistycznego, jeżeli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzo-
wanej, w tabelach należności i normach należności;

•	 uzgadniają	z	ministrem	obrony	narodowej	zmiany	dotyczące	terminów	
osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitary-
zowanych oraz informują właściwe organy o zmianach wynikających z aktu-
alizacji odpowiednich zestawień zadań;

•	 planują,	 w	 sporządzanych	 programach	 pozamilitarnych	 przygotowań	
obronnych, środki finansowe na realizację zadań związanych z przygotowa-
niem do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych oraz dys-
ponują przydzielonymi środkami finansowymi i limitami osób.

Ponadto do zadań ministrów i wojewodów, którym w sprawach przygoto-
wań do militaryzacji podlegają ustalone przez Radę Ministrów jednostki or-
ganizacyjne, lub organów przez nich wyznaczonych należy:

•	 ustalanie	 struktur	 organizacyjnych	 i	 etatów	 jednostek	 zmilitaryzowa-
nych oraz tabel należności i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków 
materiałowych dla tych jednostek;

•	 zatwierdzanie	regulaminów	organizacyjnych	i	planów	formowania	jed-
nostek zmilitaryzowanych;

•	 ustalanie,	stosownie	do	specyfiki	jednostek	przewidzianych	do	military-
zacji, szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organiza-
cyjno-mobilizacyjnych, a także sposobu zakwaterowania i wyżywienia stanów 
osobowych tych jednostek;

•	 weryfikowanie	 informacji	 i	 danych	 dotyczących	 gotowości	 jednostek	
przewidzianych do militaryzacji, przedstawianych przez kierowników baz 
formowania w formie karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej, a także 
prowadzenie kartoteki kart gotowości;

•	 ustalanie	 programów	 szkolenia	 oraz	 organizowanie	 i	 nadzorowanie	
szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;

•	 planowanie	i	organizowanie	kontroli	podległych	jednostek	przewidzia-
nych do militaryzacji;

•	 określanie	trybu	współdziałania	z	innymi	jednostkami	organizacyjnymi	
w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowań do militaryzacji.

Organami uprawnionymi do występowania do Rady Ministrów z wnio-
skiem o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji 
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są ministrowie i wojewodowie wykonujący zadania oraz sprawujący nadzór 
nad ich wykonaniem w ramach powszechnego obowiązku obrony107. Wnio-
ski podlegają rozpatrzeniu przez Radę Ministrów, po wyrażeniu opinii przez 
ministra obrony narodowej. Przedmiotowa opinia zawiera ocenę limitów 
osób podlegających służbie w jednostkach zmilitaryzowanych i zgodności 
deklarowanego we wniosku przeznaczenia poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych z zadaniami wynikającymi z „Planu reagowania obronnego Rze-
czypospolitej Polskiej” lub z zadaniami określonymi w programie mobilizacji 
gospodarki108. 

Na podstawie wniosków ministrów i wojewodów, w Ministerstwie Obrony 
Narodowej sporządzany jest projekt wykazu jednostek organizacyjnych pod-
legających militaryzacji, który jest rozpatrywany przez Radę Ministrów. Za-
warte w nim dane dotyczące jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz 
baz formowania, a także limitów osób podlegających służbie w jednostkach 
zmilitaryzowanych stanowią podstawę do sporządzenia zbiorczego zestawie-
nia zadań w zakresie militaryzacji. Wyciągi z tego dokumentu są kierowane 
do zainteresowanych organów administracji rządowej. Ministrowie i woje-
wodowie przekazują wyciągi ze sporządzonych przez siebie zestawień zadań 
właściwym terytorialnie szefom wojewódzkich sztabów wojskowych w zakre-
sie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad uzupełnieniem potrzeb jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji, natomiast do poszczególnych jednostek 
przewidzianych do militaryzacji przesyłają indywidualne wyciągi – w zakresie 
dotyczącym danej jednostki.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kierownicy jednostek organizacyj-
nych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpie-
czeństwa państwa, w tym kierownicy przedsiębiorstw, stają się, od strony 
formalnej, kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji z chwi-
lą otrzymania wyciągu z zestawienia zadań w zakresie militaryzacji. Wyciąg 
z zestawienia zadań dla przedsiębiorców w zakresie militaryzacji, dotyczącego 
działu administracji rządowej lub województwa, załącza się do decyzji admi-
nistracyjnej nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek realizacji zadań w za-
kresie militaryzacji. Przedstawione w poprzednim podrozdziale zagadnienia 
przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych pozwalają na wyspecyfikowanie 

107 Zob. § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w spra-
wie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub 
bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 210, poz. 1612).
108 Tamże § 4 ust. 2.
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poniższych przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie, a następnie utrzy-
manie gotowości do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny. Do zadań kierowników jednostek przewidzianych do 
militaryzacji należy realizacja następujących przedsięwzięć przygotowawczych:

•	 opracowanie	regulaminu	organizacyjnego	jednostki	zmilitaryzowanej;
•	 planowanie	uzupełnienia	potrzeb	osobowych,	sprzętowych	i	materiało-

wych jednostki przewidzianej do militaryzacji;
•	 planowanie	świadczeń	osobistych	i	rzeczowych,	w	tym	świadczeń	oso-

bistych polegających na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rze-
czowych na potrzeby jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz jednostki 
zmilitaryzowanej;

•	 zapewnienie	obsady	kadrowej	jednostki	zmilitaryzowanej,	w	szczegól-
ności przez prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przy-
działów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom danej jednostki orga-
nizacyjnej przewidzianym do służby w tej jednostce;

•	 organizowanie	i	prowadzenie	szkolenia	osób	przeznaczonych	do	służby	
w jednostce zmilitaryzowanej;

•	 aktualizowanie	dokumentacji	dotyczącej	 zadań	 jednostki	 zmilitaryzo-
wanej oraz współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 
przygotowania i realizacji zadań obronnych.

Niezależnie od wyżej wymienionych czynności i działań, do zadań kierow-
ników jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie 
tworzonych jednostek zmilitaryzowanych należy ponadto opracowanie planu 
formowania jednostki zmilitaryzowanej oraz coroczne przesyłanie do organu 
sprawującego nadzór nad przygotowaniem do militaryzacji wypełnionej kar-
ty gotowości jednostki zmilitaryzowanej. Kierownicy jednostek organizacyj-
nych podlegających militaryzacji współdziałają z wojskowymi komendantami 
uzupełnień i ze starostami w zakresie przeznaczania osób do służby w jed-
nostce zmilitaryzowanej, powoływania osób do pełnienia służby w jednostce 
zmilitaryzowanej, a także ustalania trybu wzywania osób do odbycia ćwiczeń 
w jednostce przewidzianej do militaryzacji. Natomiast obszar współdziałania 
z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast obejmuje sprawy przezna-
czania środków transportowych, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów 
świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej, jak również 
ustalanie sposobu uruchamiania zaplanowanych świadczeń.
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Pytania kontrolne:

1. Przedstaw cel militaryzacji oraz omów jej wymiar organizacyjny i osobowy.
2. Dokonaj podziału jednostek organizacyjnych, podlegających militaryzacji, ze 

względu na okres funkcjonowania państwa oraz przeznaczenie i rodzaj wykony-
wanych przez nie zadań.

3. Omów zasady militaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygoto-
wań do militaryzacji.

4. Wyjaśnij pojęcia potrzeb kadrowych i etatowych potrzeb sprzętowych.

5.10. Ochrona obiektów szczególnie ważnych  
dla bezpieczeństwa i obronności państwa 

5.10.1. Podstawy prawne, istota i cel szczególnej ochrony obiektów

Problematyka ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa jest uregulowana w przepisach rangi ustawy oraz w ak-
tach wykonawczych, a także w zarządzeniach, decyzjach, wytycznych i in-
strukcjach. Wśród przepisów ustawowych wskazujących zadania Rady Mi-
nistrów w tym zakresie należy wymienić ustawę o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej109. 

Do ustawowych zadań Rady Ministrów, wykonywanych w ramach zapew-
niania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kie-
rownictwa w dziedzinie obronności kraju, należy m.in. określanie obiektów 
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, oraz przy-
gotowywanie ich szczególnej ochrony110. Jednocześnie ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Ministrów do 
określenia, w drodze rozporządzenia, obiektów szczególnie ważnych dla bez-
pieczeństwa i obronności państwa, ich kategorii, a także zadań w zakresie ich 
szczególnej ochrony oraz właściwości organów w tych sprawach111.

Podstawą prawną szczególnej ochrony obiektów jest ustawa o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej podsta-
wie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych 

109 Zob. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
110 Zob.: art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
111 Tamże art. 6 ust. 2 pkt 4.
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dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony112. 
Przedmiotowe rozporządzenie, zgodnie z zakresem upoważnienia ustawowe-
go, określa rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa z podziałem na kategorie, a także zadania w zakresie ich szczegól-
nej ochrony oraz właściwość organów w tych sprawach. W przepisach ogólnych 
zastrzeżono, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów i urządzeń 
o szczególnym znaczeniu oraz obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych113. W myśl 
wspomnianego zastrzeżenia, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również 
do obiektów wytypowanych dla organów władzy publicznej na stanowiska kie-
rowania, podlegających ochronie w rozumieniu regulacji114 dotyczących syste-
mu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz warunków funkcjonowania 
organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania.

Zarówno przepisy omawianego rozporządzenia Rady Ministrów, jak i do-
stępna literatura przedmiotu nie definiują pojęcia ochrony obiektów szczególnie 
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności. Niemniej na potrzeby przyswajania 
wiedzy w zakresie przygotowań obronnych państwa warto wykorzystać wyniki 
prac badawczych, które eksponują również istotę szczególnej ochrony obiektów.

Szczególna ochrona obiektów rozumiana jest jako całokształt przedsięwzięć kon-
cepcyjnych, planistycznych, organizacyjnych, logistycznych, technicznych, szkole-
niowych oraz kontrolnych, obejmujących przygotowanie i prowadzenie ochrony 
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, w razie 
ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego na 
całym terytorium RP.

M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji…, s. 187.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie dotyczące braku ukształtowane-
go pojęcia szczególnej ochrony obiektów w obowiązujących regulacjach praw-
nych i opracowaniach naukowych w zakresie szczególnej ochrony obiektów 

112 Zob. 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. z 2003 r. Nr. 116, poz. 1090 z późn. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 42).
113 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu 
(Dz.U. Nr 27, poz. 298 ze zm.).
114 Przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534 ze zm.).
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szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a jednocześnie 
potrzebę ujednolicenia podejścia do sformalizowanych już działań przygotowaw-
czych w tym zakresie oraz pojmowania planowanych działań ochronnych, pod-
daje się pod rozwagę sformułowany poniżej cel szczególnej ochrony obiektów.

Celem szczególnej ochrony obiektów jest zapewnienie warunków do wzmocnie-
nia istniejącej już ochrony obiektów lub do ustanowienia ochrony obiektów od 
podstaw, jeśli ochraniane w tej szczególnej formie obiekty zostały uznane za szcze-
gólnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Wzmocnienie istnieją-
cej już ochrony albo ustanowienie szczególnej ochrony obiektów od podstaw może 
obejmować także działania obronne o charakterze wojskowym.

5.10.2. Zasady przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów

Opierając się na obowiązujących aktach prawnych dotyczących szczególnej 
ochrony obiektów oraz doświadczeniach w zakresie ich praktycznego sto-
sowania, dokonano systematyzacji wiedzy w przedmiotowym zakresie, co 
umożliwiło wyodrębnienie pięciu zasad przygotowań do prowadzenia szcze-
gólnej ochrony obiektów, które określają zarówno przedmiotowy, jak i pod-
miotowy charakter tych przygotowań.

Zasada 1 – rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa oraz podział na dwie kategorie określa Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia.
Zasada 2 – obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa 
ustala Rada Ministrów na wniosek organów właściwych w sprawach szczególnej 
ochrony, tj.: ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 
Ministrów, prezesa Narodowego Banku Polskiego i prezesa Zarządu Banku Go-
spodarstwa Krajowego, organów administracji rządowej nadzorowanych przez 
prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów.
Zasada 3 – wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa prowadzi i aktualizuje minister obrony narodowej na podstawie ustaleń 
Rady Ministrów.
Zasada 4 – szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana przez organy, insty-
tucje, formacje, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne, w których właściwości 
znajdują się obiekty. Szczególna ochrona obiektów jest prowadzona przez specjalnie 
tworzone w tym celu, na podstawie odrębnych przepisów, jednostki zmilitaryzowane.
Zasada 5 – szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana i prowadzona we 
współdziałaniu z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie określonym 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Siłami Zbrojnymi Rze-
czypospolitej Polskiej w zakresie określonym przez ministra obrony narodowej.
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Powyższe zasady wynikają z analizy przepisów wydanych na podstawie 
przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
stanowią rezultat pewnej systematyzacji wiedzy w przedmiotowym zakre-
sie. Niemniej należy wziąć pod uwagę, iż podczas przygotowania szczegól-
nej ochrony obiektów wykorzystuje się również: (1) plany ochrony obiek-
tów opracowane zgodnie z przepisami o ochronie osób i mienia115; (2) plany 
ochrony infrastruktury krytycznej opracowane zgodnie z przepisami o zarzą-
dzaniu kryzysowym116; (3) rozwiązania stosowane w systemach ochrony fi-
zycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych, opracowanych zgodnie 
z przepisami ustawy – „Prawo atomowe”117; (4) plany ochrony jednostek orga-
nizacyjnych opracowane zgodnie z przepisami ustawy – „Kodeks karny wyko-
nawczy”118; (5) wyniki prac planistycznych związanych z przygotowaniami do 
realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
zewnętrznego państwa, prowadzonych na podstawie przepisów o organizo-
waniu zadań na rzecz obronności państwa119.

5.10.3. Zakres przedmiotowy przygotowań  
do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów 

Szczególna ochrona obiektów polega na jej przygotowaniu i prowadzeniu. 
Przygotowanie szczególnej ochrony dotyczy obiektów podlegających takiej 
ochronie, a więc obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa. Zestawienie tego rodzaju obiektów z podziałem na kategorie 
przedstawiono w tabeli nr 1. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa ustala Rada Ministrów na wniosek organów właściwych 
w sprawach szczególnej ochrony obiektów. Są nimi te organy, które wystąpiły 
z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności 

115 Zob. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1432 i 2255).
116 Zob. przepisy wydane na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm.).
117 Zob. przepisy wydane na podstawie art. 42 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Pra-
wo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.).
118 Zob. przepisy wydane na podstawie art. 249 § 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca  
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, ze zm.).
119 Zob. ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571).
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państwa – każdy w zakresie obiektów objętych wnioskiem120. Szerzej o wła-
ściwości organów w sprawach szczególnej ochrony obiektów traktuje kolejny 
podrozdział. Wniosek o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpie-
czeństwa i obronności państwa zawiera: (1) datę wystąpienia z wnioskiem; 
(2) określenie wnioskującego; (3) podstawę prawną wystąpienia z wnioskiem; 
(4) nazwę obiektu; (5) określenie organu, instytucji, formacji, przedsiębiorcy 
lub jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za przygotowanie szczegól-
nej ochrony obiektu; (6) adres obiektu; (7) kategorię obiektu; (8) propozycję 
udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej w szczególnej ochronie obiektu; (9) uzasadnienie wniosku; (10) pod-
pis organu wnioskującego. Przedmiotowy wniosek może dotyczyć więcej niż 
jednego obiektu – wówczas dopuszcza się ujęcie powyższych danych w formie 
tabelarycznej. Natomiast w przypadku utraty przez obiekt szczególnego zna-
czenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa, we wniosku pomija się dane 
dotyczące propozycji udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji 
i Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektu. Przed wystą-
pieniem do Rady Ministrów wniosek przesyła się ministrowi obrony narodo-
wej – w przypadku obiektu kategorii I albo ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych – w przypadku obiektu kategorii II, w celu wydania opinii na 
temat udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochro-
nie obiektów kategorii I albo udziału Policji i Państwowej Straży Pożarnej 
w szczególnej ochronie obiektów kategorii II. Kopie uzyskanych w ten sposób 
opinii dołącza się do wniosków kierowanych do Rady Ministrów. Oczywiście 
procedura opiniowania nie dotyczy wniosków w sprawie utraty przez obiekt 
szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Tabela 4. Rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa  
i obronności państwa

Obiekty kategorii I

1.

Obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje sprzęt wojskowy oraz 
środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze 
lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności 
państwa. 

120 § 6. Organami właściwymi w sprawach szczególnej ochrony obiektów są organy, 
o których mowa w § 4 ust. 2, każdy w zakresie obiektów, w stosunku do których wystąpił 
z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
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Obiekty kategorii I

2.

Magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne. magazyny ropy nafto-
wej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m3, w których są przechowywane zapasy 
interwencyjne. magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu 
ziemnego. kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw i gazu 
ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego. 

3. Obiekty jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub 
przez niego nadzorowanych. 

4. Mosty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, a najbliższy 
możliwy objazd jest położony w odległości powyżej 100 km. 

5. Mosty, wiadukty i tunele, jeżeli znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu 
obronnym. 

6.
Centrum zarządzania ruchem lotniczym oraz obiekty niezbędne do realizacji zadań 
w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, a także lotniska z drogami starto-
wymi o długości powyżej 2000 m. 

7. Porty morskie o znaczeniu obronnym. 
8. Śródlądowe przeprawy wodne o znaczeniu obronnym. 

9.
Obiekty infrastruktury łączności, w tym obiekty operatorów pocztowych i przedsię-
biorców telekomunikacyjnych, przeznaczone do realizacji zadań na rzecz bezpieczeń-
stwa i obronności państwa. 

10. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

11.

Zapory wodne i inne urządzenia hydrotechniczne, których awaria może spowodować 
zatopienie terenów o powierzchni powyżej 500 km2 albo obszaru o mniejszej po-
wierzchni, na którym znajdują się budynki mieszkalne lub obiekty uznane za szcze-
gólnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

12. Obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu.
13. Obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
14. Obiekty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Mennicy Polskiej S.A.

15. Obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały ją-
drowe oraz źródła i odpady promieniotwórcze

Obiekty kategorii II

16. Obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

17. Obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
18. Obiekty jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

19. Obiekty jednostek organizacyjnych podległych ministrowi sprawiedliwości lub przez 
niego nadzorowanych.

20.

Obiekty mające bezpośredni związek z wydobywaniem: gazu ziemnego, ropy nafto-
wej, węgla brunatnego i kamiennego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, 
rud pierwiastków rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych, piasków formier-
skich i szklarskich oraz ziemi krzemionkowej. 

21. Obiekty, w których produkuje się, stosuje lub magazynuje materiały stwarzające 
szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe. 
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Obiekty kategorii II

22.

Obiekty, w których prowadzi się działalność z wykorzystaniem toksycznych związków 
chemicznych i ich prekursorów, a także środków biologicznych, mikrobiologicznych, 
mikroorganizmów, toksyn i innych substancji wywołujących choroby u ludzi lub zwierząt 
– zlokalizowane w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców, w szczególności ujęcia 
wody i oczyszczalnie ścieków gwarantujące zaspokojenie potrzeb tych miejscowości.

23.

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni jądrowych, któ-
rych produkcja energii jest przekazywana do wspólnej sieci elektroenergetycznej, 
dyspozycje mocy oraz stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla funk-
cjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

24.

Inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządowej, organów jedno-
stek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych 
jednostek organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić za-
grożenie w znacznych rozmiarach dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego 
oraz środowiska albo spowodować poważne straty materialne, a także zakłócić funk-
cjonowanie państwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerw-
ca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa…, § 2.

Rada Ministrów decyduje zatem o liczbie obiektów podlegających szcze-
gólnej ochronie w skali kraju, zaś minister obrony narodowej, stosownie do 
ustaleń Rady Ministrów, prowadzi i aktualizuje wykaz obiektów szczególnie 
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wykaz ten dotyczy zarów-
no obiektów kategorii I, jak i obiektów kategorii II oraz zawiera następujące 
pozycje: (1) numer, pod którym figuruje obiekt; (2) nazwę organu, który wy-
stąpił z wnioskiem o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeń-
stwa i obronności państwa; (3) nazwę obiektu oraz (4) adres obiektu. Wykaz 
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa sta-
nowi podstawę prowadzenia ewidencji obiektów kategorii I i II. Ewidencja 
obiektów zawiera zatem te same pozycje co wykaz, jednakże jest wzbogacona 
o takie informacje i dane jak numer ewidencyjny obiektu oraz dane dotyczące 
ewentualnego udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie danego obiektu. Numery 
ewidencyjne nadaje się poszczególnym obiektom zgodnie zasadami i w spo-
sób określony w normie obronnej121.

121 Zob. Norma Obronna (NO-02-A078: 2008) Szczególna ochrona obiektów. Ozna-
czanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz.Urz. 
MON, Nr 13, poz. 166).



158

Szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana przez organy, instytucje, 
formacje, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne, w których właściwości 
znajdują się obiekty, przy czym kreatywną rolę i funkcję kierowniczą w procesie 
przygotowania szczególnej ochrony obiektów spełniają organy, które wystąpi-
ły z wnioskiem o uznanie obiektów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa. Z kolei kierownicy przedsiębiorców lub jednostek orga-
nizacyjnych, których obiekty figurują na wykazie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa – jako ich zarządcy – są wykonawca-
mi ustaleń organów właściwych w sprawach szczególnej ochrony obiektów. 

Przygotowanie szczególnej ochrony obiektów obejmuje: prace koncepcyjne, pla-
nistyczne, organizacyjne, logistyczne, techniczne, szkoleniowe i kontrolne, mające 
na celu:
•	 opracowanie,	uzgadnianie	i	aktualizowanie	planów	szczególnej	ochrony	obiektów;
•	 zapewnienie	zasobów,	w	tym	ludzkich,	finansowych	i	materiałowych,	niezbęd-

nych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów;
•	 utworzenie	 systemu	 kierowania	 szczególną	 ochroną	 obiektów,	 zorganizowa-

nie współdziałania oraz określenie sposobu prowadzenia szczególnej ochrony 
obiektów;

•	 osiągnięcie	gotowości	do	prowadzenia	szczególnej	ochrony	obiektów.

Szczególna ochrona obiektów jest prowadzona przez specjalnie tworzone 
w tym celu, na podstawie przepisów Działu V ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki zmilitaryzowane. Ozna-
cza to, że niżej wymienione działania ochronne mogą być realizowane w razie 
ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego 
na całym terytorium RP122. 

Prowadzenie szczególnej ochrony obiektów obejmuje w szczególności:
•	 bezpośrednią	ochronę	fizyczną	obiektów	i	ich	zabezpieczenie	techniczne;
•	 inne	działania	mające	na	celu	ochronę	obiektu,	które	wynikają	z	jego	specyfiki	i	

charakteru zagrożeń dla jego funkcjonowania;
•	 przedsięwzięcia	realizowane	w	ramach	systemu	alarmowania	i	powiadamiania	

oraz wymiany informacji o zagrożeniach;
•	 działania	obronne	obejmujące	w	szczególności	rozbudowę	inżynieryjną	terenu	

na podejściach i wewnątrz bronionego obiektu, system ognia broni palnej, po-
wszechną obronę przeciwlotniczą oraz ochronę przed skażeniami.

122 Zob. art. 174 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534, ze zm.).
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Szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana i prowadzona we 
współdziałaniu z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Policją oraz 
Państwową Strażą Pożarną. Określanie zakresu współdziałania z Siłami Zbroj-
nymi Rzeczypospolitej Polskiej należy do ministra obrony narodowej, zaś 
współdziałania z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną należy do ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych.

5.10.4. Kompetencje organów właściwych w zakresie przygotowań  
do szczególnej ochrony obiektów

W procesie przygotowań do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów 
uczestniczą następujące organy:

•	 Rada	Ministrów;
•	 minister	obrony	narodowej;
•	 minister	właściwy	do	spraw	wewnętrznych;
•	 ministrowie	 i	przewodniczący	komitetów	wchodzących	w	skład	Rady	

Ministrów;
•	 organy	administracji	rządowej	nadzorowane	przez	prezesa	Rady	Mini-

strów;
•	 prezes	Narodowego	Banku	Polskiego;
•	 prezes	Zarządu	Banku	Gospodarstwa	Krajowego;
•	 wojewodowie.
W procesie przygotowań do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów 

uczestniczą także zarządcy obiektów uznanych przez Radę Ministrów za 
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Są to w więk-
szości wypadków kierownicy przedsiębiorców123 lub kierownicy jednostek 

123 Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz.U. 2016 r., poz. 1167) kierownikiem przedsiębiorcy jest: członek jednooso-
bowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, cały organ albo 
członek lub członkowie wieloosobowego organu zarządzającego wyznaczeni co najmniej 
uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika jednostki przedsiębiorcy, z wyłącze-
niem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę, w spółce jawnej 
i spółce cywilnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce partnerskiej – wspól-
nicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, w spółce komandytowej i spółce koman-
dytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki, w wypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – ta osoba, likwidator lub syndyk, a także 
zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym.
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organizacyjnych, do których należą omawiane obiekty. Do powinności za-
rządców obiektów należy w szczególności:

•	 opracowanie,	uzgadnianie	i	aktualizacja	projektów	planów	szczególnej	
ochrony obiektów, zgodnie z ogólnymi wymaganiami prowadzenia tej ochro-
ny oraz obowiązującą w tym zakresie procedurą;

•	 zaspokojenie	potrzeb	w	zakresie	rezerw	osobowych,	uzbrojenia,	sprzę-
tu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby woj-
skowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczególnej ochrony 
obiektów;

•	 realizacja	 przedsięwzięć	 organizacyjno-mobilizacyjnych	 związanych	
z przygotowaniem specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej przezna-
czonej do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów, na zasadach i w trybie 
określonym w przepisach o militaryzacji;

•	 prowadzenie	 szkolenia	 w	 zakresie	 problematyki	 szczególnej	 ochrony	
obiektów oraz realizacja innych przedsięwzięć zapewniających sprawność, 
ciągłość i terminowość prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.

Zasadniczą rolę w procesie przygotowań do prowadzenia szczególnej 
ochrony obiektów odgrywa Rada Ministrów jako organ decyzyjny w zakresie 
uznawania obiektów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa. Do kompetencji Rady Ministrów należy określanie obiektów szcze-
gólnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ich kategorii, a tak-
że zadań w zakresie ich szczególnej ochrony oraz właściwości organów w tych 
sprawach. W rozpatrywanym procesie należy zwrócić uwagę na organy, które 
z mocy prawa są uprawnione do występowania z wnioskiem do Rady Mini-
strów o uznanie poszczególnych obiektów za szczególnie ważne dla bezpie-
czeństwa i obronności państwa, a mianowicie:

•	 ministrowie	 i	przewodniczący	komitetów	wchodzących	w	skład	Rady	
Ministrów – w stosunku do obiektów: będących w ich właściwości, organów, 
formacji i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzo-
rowanych, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek 
organizacyjnych – według właściwości wynikającej z ustaw; 

•	 organy	administracji	rządowej	nadzorowane	przez	prezesa	Rady	Mini-
strów – w stosunku do obiektów będących w ich właściwości; 

•	 prezes	Narodowego	Banku	Polskiego	–	w	stosunku	do	obiektów	będą-
cych w jego właściwości; 

•	 prezes	 Zarządu	 Banku	 Gospodarstwa	 Krajowego	 –	 w	 stosunku	 do	
obiektów będących w jego właściwości;
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•	 wojewodowie	–	w	stosunku	do	obiektów:	będących	w	ich	właściwości;	
jednostek organizacyjnych im podporządkowanych lub przez nich nadzoro-
wanych; przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa, 
takich, które nie są we właściwości innych organów; będących we właściwości 
organów jednostek samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez te or-
gany jednostek organizacyjnych – po zasięgnięciu opinii organów wykonaw-
czych właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawione wyżej organy są organami właściwymi w sprawach szcze-
gólnej ochrony obiektów, każdy w zakresie obiektów, w stosunku do których 
wystąpił z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa. Zatem kryterium wyróżniającym omawiane organy 
od pozostałych podmiotów prawa jest to, czy dany organ wystąpił z takim 
wnioskiem, czy nie. Jeśli dany minister czy wojewoda lub prezes banku złożył 
stosowny wniosek do sekretarza Rady Ministrów, a wniosek został przyjęty, to 
organy te, wykonując zadania w zakresie szczególnej ochrony obiektów:

•	 organizują	szczególną	ochronę	obiektów,	w	stosunku	do	których	wystą-
piły z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa, w tym określają: zakres prac związanych z przygotowaniem tej 
ochrony, osoby odpowiedzialne za jej realizację, terminy wykonywania prac;

•	 ujmują	problematykę	szczególnej	ochrony	obiektów,	w	stosunku	do	któ-
rych wystąpiły z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeń-
stwa i obronności państwa, w kwestionariuszach, przeglądach, programach 
i innych dokumentach dotyczących przygotowań obronnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

•	 opracowują,	uzgadniają	i	aktualizują	plany	szczególnej	ochrony	obiek-
tów, zgodnie z ogólnymi wymaganiami prowadzenia tej ochrony;

•	 koordynują	i	nadzorują	prace	związane	z	przygotowaniem	szczególnej	
ochrony obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za 
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, oraz zapewniają 
warunki do realizacji tych prac;

•	 realizują	zadania	związane	z	uzyskaniem	limitów	osobowych,	środków	
finansowych oraz innych zasobów niezbędnych do prowadzenia szczególnej 
ochrony obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za 
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także dysponu-
ją przydzielonymi limitami i środkami przeznaczonymi na tę ochronę;

•	 organizują	 szkolenia	 w	 zakresie	 problematyki	 szczególnej	 ochrony	
obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za szcze-
gólnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
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•	 organizują	współdziałanie	w	zakresie	dotyczącym	szczególnej	ochrony	
obiektów;

•	 zapewniają	sprawność,	ciągłość	i	terminowość	prowadzenia	szczególnej	
ochrony obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za 
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

W procesie przygotowań do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów 
ważną rolę odgrywa minister obrony narodowej i minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, bowiem, oprócz wyżej wymienionych zadań, do ministra 
obrony narodowej należy ponadto:

•	 opracowywanie,	po	zasięgnięciu	opinii	ministra	właściwego	do	spraw	
wewnętrznych, wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczegól-
nej ochrony obiektów kategorii I; 

•	 opracowywanie	 i	 aktualizowanie	 planów	 szczególnej	 ochrony	 obiek-
tów kategorii I, których szczególna ochrona będzie prowadzona z udziałem 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz uzgadnianie planów szczególnej 
ochrony pozostałych obiektów kategorii I; 

•	 prowadzenie	ewidencji	obiektów	kategorii	I,	sporządzanej	na	podstawie	
wykazu; 

•	 opiniowanie	wniosków	o	uznanie	za	szczególnie	ważne	dla	bezpieczeń-
stwa i obronności państwa, oczywiście z wyłączeniem wniosków dotyczących 
obiektów będących w jego właściwości; 

•	 określenie	 szczegółowego	 sposobu	 zaspokojenia	 potrzeb	 w	 zakresie	
rezerw osobowych, uzbrojenia, sprzętu wojskowego, reklamowania od obo-
wiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, 
niezbędnych do szczególnej ochrony obiektów; 

•	 podejmowanie	decyzji	w	sprawie	udziału	Sił	Zbrojnych	Rzeczypospoli-
tej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów kategorii I oraz ustalanie zakresu 
i sposobu tego udziału; 

•	 organizowanie	 i	 prowadzenie,	 wspólnie	 z	 ministrem	 właściwym	 do	
spraw wewnętrznych, szkolenia dla osób zajmujących się szczególną ochroną 
obiektów, w zakresie szczególnej ochrony obiektów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony obiektów kategorii I; 

•	 informowanie	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	 wewnętrznych	 o	 zmia-
nach dokonywanych w wykazie, w zakresie dotyczącym obiektów kategorii II.

Natomiast do zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w za-
kresie szczególnej ochrony obiektów, należy: 
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•	 opracowywanie,	po	zasięgnięciu	opinii	ministra	obrony	narodowej,	wy-
tycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiek-
tów kategorii II; 

•	 określanie	 procedury	 opracowywania,	 uzgadniania	 i	 aktualizowania	
planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II; 

•	 prowadzenie	ewidencji	obiektów	kategorii	II,	sporządzanej	na	podsta-
wie wykazu; 

•	 opiniowanie	wniosków	o	uznanie	za	szczególnie	ważne	dla	bezpieczeń-
stwa i obronności państwa, z wyłączeniem wniosków dotyczących obiektów 
będących w jego właściwości; 

•	 podejmowanie	 decyzji	w	 sprawie	 udziału	 Policji	 i	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej w szczególnej ochronie obiektów oraz ustalanie zakresu i sposobu 
tego udziału, po zasięgnięciu opinii ministra obrony narodowej; 

•	 organizowanie	i	prowadzenie,	wspólnie	z	ministrem	obrony	narodowej,	
szkolenia dla osób zajmujących się szczególną ochroną obiektów, w zakresie 
szczególnej ochrony obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ka-
tegorii II; 

•	 informowanie	ministra	obrony	narodowej	o	zmianach	wprowadzonych	
w ewidencji obiektów kategorii II.

Z powyższych zakresów zadaniowych wynika, że prowadzenie ewidencji 
obiektów kategorii I – sporządzanej na podstawie wykazu obiektów szczegól-
nie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – należy do ministra 
obrony narodowej, natomiast prowadzenie ewidencji obiektów kategorii II – 
do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Co więcej, wymienieni mi-
nistrowie informują się nawzajem o zmianach wprowadzonych w ewidencji 
obiektów podlegających szczególnej ochronie. Jednocześnie opiniują nawza-
jem opracowane przez siebie wytyczne w sprawie przygotowania i prowadze-
nia szczególnej ochrony obiektów, co w skali kraju sprzyja spójności przyję-
tych rozwiązań w tym zakresie.

Pytania kontrolne:

1. Wskaż podstawy prawne oraz przedstaw istotę i cel szczególnej ochrony obiektów.
2. Wymień zasady przygotowań do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
3. Przedstaw, co obejmuje przygotowanie, oraz co obejmuje prowadzenie szczegól-

nej ochrony obiektów.
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5.11. Organizacja szkolenia obronnego w państwie 

5.11.1. Podstawy prawne, istota i cel szkolenia obronnego

Problematyka szkolenia obronnego jest uregulowana w przepisach rangi 
ustawy oraz w aktach wykonawczych, a także w zarządzeniach, decyzjach 
i wytycznych właściwych organów administracji rządowej. Wśród prze-
pisów ustawowych wskazujących zadania Rady Ministrów w tym zakresie 
należy wymienić ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej124. Do ustawowych zadań Rady Ministrów wykonywanych w ramach 
zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego 
kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy m.in. zapewnianie funk-
cjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie125. Jednocześnie ustawa 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje 
Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji szkole-
nia obronnego w państwie, podmiotów objętych tym szkoleniem, zadań w za-
kresie planowania i realizacji szkolenia obronnego oraz właściwości organów 
w tych sprawach126.

Podstawą prawną szkolenia obronnego w państwie jest zatem ustawa o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej 
podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego127. 
Przedmiotowe rozporządzenie, zgodnie z zakresem upoważnienia ustawowe-
go, określa: organizację szkolenia obronnego w państwie; podmioty podle-
gające szkoleniu obronnemu w państwie; zadania oraz właściwość organów 
w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego w państwie.

Celem szkolenia obronnego jest nabycie umiejętności niezbędnych do wykony-
wania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania 
tych zadań, a także poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań 
obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

124 Zob. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534, ze zm.).
125 Tamże art. 6 ust. 1 pkt 9.
126 Tamże art. 6 ust. 2 pkt 9.
127 Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szko-
lenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).
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 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia 
obronnego, do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązani są:

•	 ministrowie,	sekretarze	stanu,	podsekretarze	stanu	i	dyrektorzy	generalni;
•	 osoby	 pełniące	 funkcje	 centralnych	 organów	 administracji	 rządowej	

i ich zastępcy;
•	 kierownicy	jednostek	organizacyjnych	podległych	prezesowi	Rady	Mi-

nistrów lub przez niego nadzorowanych i ich zastępcy;
•	 kierownicy	 jednostek	organizacyjnych	podległych	ministrom	kierują-

cym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych i ich za-
stępcy;

•	 kierownicy	jednostek	organizacyjnych	obsługujących	prezesa	Rady	Mi-
nistrów;

•	 wojewodowie	i	wicewojewodowie;
•	 marszałkowie	 i	wicemarszałkowie	województw,	starostowie,	wójtowie,	

burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy;
•	 dyrektorzy	 i	 kierownicy	 komórek	 organizacyjnych	 oraz	 ich	 zastępcy	

w urzędach obsługujących:
− ministrów kierujących działami administracji rządowej,
− centralne organy administracji rządowej,
− jednostki organizacyjne podległe prezesowi Rady Ministrów lub przez 

niego nadzorowane,
− jednostki organizacyjne podległe ministrom kierującym działami ad-

ministracji rządowej lub przez nich nadzorowane;
•	 dyrektorzy	i	kierownicy	komórek	organizacyjnych	w	jednostkach	orga-

nizacyjnych obsługujących prezesa Rady Ministrów oraz ich zastępcy;
•	 dyrektorzy	 i	 kierownicy	 komórek	 organizacyjnych	w	 urzędach	woje-

wódzkich oraz ich zastępcy;
•	 dyrektorzy	i	kierownicy	komórek	organizacyjnych	w	urzędach	obsługu-

jących organy samorządu terytorialnego oraz ich zastępcy;
•	 osoby	 pełniące	 funkcje	 organów	 rządowej	 administracji	 zespolonej	

i niezespolonej oraz pracownicy urzędów obsługujących te organy;
•	 kierownicy	wojewódzkich	 samorządowych,	 powiatowych	 i	 gminnych	

jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek;
•	 osoby	zajmujące	stanowiska	kierownicze	u	przedsiębiorców	wykonują-

cych zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy;
•	 pracownicy	 jednostek	 organizacyjnych	 kierowanych	 przez	 wyżej	 wy-

mienione podmioty; 
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•	 osoby,	którym	nadano	przydziały	organizacyjno-mobilizacyjne	do	jed-
nostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

W szkoleniu obronnym mogą uczestniczyć: posłowie i senatorowie – za 
ich zgodą – oraz osoby skierowane przez organy administracji publicznej – 
za zgodą tych osób. W szkoleniu obronnym mogą także uczestniczyć osoby 
zgłoszone przez władze związków zawodowych, samorządów zawodowych, 
organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, par-
tii politycznych, stowarzyszeń i fundacji, a także przez redaktorów naczelnych 
redakcji prasowych, mediów elektronicznych i inne instytucje.

Szkolenie obronne może być prowadzone w szkołach wyższych, w tym 
w uczelniach wojskowych oraz ośrodkach doskonalenia zawodowego lub 
innych placówkach dysponujących infrastrukturą i kadrą dydaktyczną nie-
zbędną do jego realizacji. Szkolenie może być prowadzone w wymiarze cywil-
no-wojskowym przez łączenie przedsięwzięć szkoleniowych organizatorów 
szkolenia z propozycjami szkoleń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
w których przewiduje się udział struktur pozamilitarnych. W programie szko-
lenia ujmuje się problematykę dotyczącą:

•	 międzynarodowych	 i	 wewnętrznych	 uwarunkowań	 bezpieczeństwa	
państwa, procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bez-
pieczeństwa oraz podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeń-
stwa, a także polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej;

•	 zasad	funkcjonowania	państwa	w	stanach	gotowości	obronnej	państwa,	
organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów 
oraz planowania operacyjnego i programowania obronnego, a także przygo-
towań gospodarczo-obronnych;

•	 realizacji	zadań	na	rzecz	Sił	Zbrojnych	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	wojsk	
sojuszniczych, współpracy cywilno-wojskowej i przygotowań do militaryzacji;

•	 ochrony	 ludności	 w	 warunkach	 prowadzonych	 działań	 obronnych,	
ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa, ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodo-
wego oraz ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygoto-
wań obronnych.

W programie szkolenia ujmuje się także inną problematykę niż wyżej wy-
mienioną, jednakże związaną z obronnością państwa, wynikającą ze specyfiki 
działalności danego podmiotu organizującego szkolenie obronne.
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5.11.2. Organizowanie i koordynowanie szkolenia obronnego

Szkolenie obronne prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. 
Zajęcia teoretyczne polegają na zapoznaniu osób szkolonych z: ogólnymi za-
łożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa; podstawami 
prawnymi realizacji zadań obronnych; organizacją i zasadami funkcjonowa-
nia systemu obronnego państwa; sposobem realizacji zadań obronnych usta-
lonych dla uczestników szkolenia lub zadaniami obronnymi określonymi dla 
danego stanowiska pracy. Zajęcia praktyczne natomiast polegają na: zgrywa-
niu wybranych elementów systemu obronnego państwa na poszczególnych 
poziomach administracji publicznej, w tym systemu kierowania obronnością; 
nabywaniu przez osoby szkolone praktycznych umiejętności wykonywania 
czynności wynikających z ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska pra-
cy zadań obronnych; kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji 
zadań obronnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przed-
siębiorców, na których nałożono zadania obronne, na wszystkich poziomach 
administracji publicznej; kształtowaniu umiejętności współdziałania orga-
nów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z dowódz-
twami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i wojsk sojuszniczych.

Formą zajęć praktycznych są ćwiczenia obronne, w szczególności mię-
dzynarodowe, krajowe, regionalne, kompleksowe, centralne, działowe, woje-
wódzkie, samorządowe ćwiczenia wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gmin-
ne, a także gry i treningi. Zestawienie poszczególnych rodzajów ćwiczeń 
obronnych oraz ich przeznaczenie zawarto w tabeli nr 5. Do realizacji zajęć 
praktycznych włącza się elementy infrastruktury przewidywane do wykorzy-
stania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Szczególną formą szkolenia obronnego są wyższe kursy obronne. Polegają 
one w szczególności na zapoznaniu osób szkolonych ze strategicznymi zagad-
nieniami bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowaniem systemu obronnego 
państwa oraz kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych.

Na potrzeby szkolenia obronnego sporządza się następujące dokumenty:
•	 wytyczne	do	szkolenia	obronnego;
•	 programy	szkolenia	obronnego;
•	 plany	szkolenia	obronnego.

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkole-
nia obronnego (Dz.U. poz. 1829).
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Wytyczne do szkolenia obronnego zawierają: wnioski z realizacji szkolenia 
za okres, na który zostały wydane poprzednie wytyczne; kierunki szkolenia na 
dany okres planistyczny; wskazówki organizatorów szkolenia dotyczące pla-
nowania, organizowania i realizacji szkolenia. Omawiane wytyczne określają 
również formę sporządzanych programów i planów szkolenia.

Tabela 5. Zestawienie rodzajów ćwiczeń obronnych oraz ich przeznaczenie 

Rodzaj ćwiczeń obronnych Przeznaczenie ćwiczeń obronnych
Ćwiczenia międzynarodowe Służą doskonaleniu zasad współdziałania z organizacjami 

międzynarodowymi
Ćwiczenia krajowe Służą zgrywaniu systemu obronnego państwa, w tym proce-

dur kierowania obroną państwa oraz doskonaleniu współ-
działania i wymiany informacji między organami i podmio-
tami wchodzącymi w skład systemu obronnego państwa

Ćwiczenia regionalne Służą zgrywaniu wybranych elementów systemu obron-
nego państwa oraz współdziałaniu organów administracji 
publicznej różnych szczebli i przedsiębiorców w realizacji 
zadań obronnych

Ćwiczenia działowe Służą sprawdzeniu przyjętych w dziale administracji rzą-
dowej rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz 
doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obszarami 
przygotowań obronnych

Ćwiczenia kompleksowe 
w dziale (działach) admini-
stracji rządowej

Służą wszechstronnemu zgrywaniu systemu obronnego 
państwa w dziale (działach) administracji rządowej

Ćwiczenia centralne Służą doskonaleniu procedur kierowania realizacją wybra-
nych obszarów przygotowań obronnych oraz współdziałania 
z innymi organami administracji publicznej

Ćwiczenia wojewódzkie Służą sprawdzeniu przyjętych w województwie rozwiązań 
w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu 
procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań 
obronnych

Ćwiczenia kompleksowe 
w województwie

Służą wszechstronnemu zgrywaniu systemu obronnego 
państwa w województwie

Samorządowe ćwiczenia 
wojewódzkie

Służą sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygo-
towań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania 
wybranymi obszarami przygotowań obronnych

Ćwiczenia powiatowe, miej-
skie i gminne

Służą sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygo-
towań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania 
wybranymi obszarami przygotowań obronnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).
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Organizowanie szkolenia obronnego obejmuje: opracowywanie progra-
mów szkolenia obronnego oraz rocznych planów szkolenia obronnego, a także 
ich uzgadnianie z odpowiednim koordynatorem szkolenia obronnego; kwa-
lifikowanie osób podlegających szkoleniu; zapewnienie właściwych warun-
ków do realizacji procesu szkolenia obronnego; organizowanie i prowadzenie 
szkolenia, a także zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją i realizacją szkolenia. Organizatorami szkolenia 
obronnego są:

•	 prezes	Rady	Ministrów;
•	 minister	obrony	narodowej;
•	 minister	–	w	ramach	kierowanego	przez	niego	działu	administracji	rzą-

dowej;
•	 osoby	 pełniące	 funkcje	 centralnych	 organów	 administracji	 rządowej,	

kierownicy jednostek organizacyjnych podległych prezesowi Rady Ministrów 
lub przez niego nadzorowanych, wskazani przez prezesa Rady Ministrów, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom kierującym działa-
mi administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych, wskazani przez mi-
nistrów, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących prezesa 
Rady Ministrów;

•	 wojewoda;
•	 marszałek	województwa;
•	 starosta,	wójt,	burmistrz	i	prezydent	miasta.
Przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane na poszczególnych poziomach 

organizacji szkolenia obronnego przedstawiono w tabeli 6. 

Prowadzone przedsięwzięcia szkoleniowe wymagają koordynacji obejmującej spo-
rządzanie i przekazywanie wytycznych do szkolenia dla organizatorów szkolenia 
– co dwa lata na sześcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku niepa-
rzystym. W ramach koordynacji następuje również uzgadnianie planów szkolenia 
opracowywanych przez organizatorów szkolenia. Koordynacja szkolenia obron-
nego zapewnia także, pod względem merytorycznym, spójny system organizacji 
i prowadzenia zajęć praktycznych.

Przedsięwzięcia szkoleniowe są planowane i realizowane cyklicznie, 
w określonym rytmie, a mianowicie:

•	 w	cyklu	rocznym	–	zajęcia	teoretyczne	oraz	gry	i	treningi;
•	 nie	rzadziej	niż	raz	na	trzy	lata	–	ćwiczenia	działowe,	centralne	i	woje-

wódzkie, a także samorządowe ćwiczenia wojewódzkie oraz ćwiczenia powia-
towe, miejskie i gminne;
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•	 nie	rzadziej	niż	raz	na	sześć	lat	–	ćwiczenia	międzynarodowe,	krajowe	
i regionalne oraz ćwiczenia kompleksowe w działach administracji rządowej 
i województwach.

Szkolenie obronne może być prowadzone w wymiarze cywilno-wojsko-
wym przez łączenie przedsięwzięć szkoleniowych organizatorów szkolenia 
z propozycjami szkoleń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których 
przewiduje się udział struktur pozamilitarnych.

Tabela 6. Przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane na poszczególnych poziomach 
organizacji szkolenia obronnego

Organizator szkolenia obronnego Przedsięwzięcie szkoleniowe
Prezes Rady Ministrów ćwiczenia międzynarodowe i krajowe 

Minister obrony narodowej wyższe kursy obronne i ćwiczenia 
regionalne

Ministrowie
zajęcia teoretyczne oraz gry i trenin-
gi, ćwiczenia działowe, ćwiczenia 
kompleksowe

Centralne organy administracji rządowej wskazane 
przez prezesa Rady Ministrów, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych podległych prezesowi Rady 
Ministrów lub przez niego nadzorowanych

zajęcia teoretyczne oraz gry i trenin-
gi, ćwiczenia centralne

Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych 
ministrom, a także kierownicy jednostek organiza-
cyjnych obsługujących prezesa Rady Ministrów

zajęcia teoretyczne oraz gry i trenin-
gi, ćwiczenia centralne

Wojewoda 
zajęcia teoretyczne oraz gry i trenin-
gi, ćwiczenia wojewódzkie oraz ćwi-
czenia kompleksowe

Marszałek województwa zajęcia teoretyczne oraz gry i treningi 
samorządowe, ćwiczenia wojewódzkie

Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta
zajęcia teoretyczne oraz gry i trenin-
gi, ćwiczenia powiatowe, miejskie 
i gminne

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).

5.11.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie planowania 
i realizacji szkolenia obronnego w państwie

Proces szkolenia obronnego w państwie przebiega w sposób zorganizowa-
ny, planowy i podlega koordynacji na wszystkich poziomach organizacji 
tego procesu. Plany szkolenia obronnego na poszczególnych poziomach 
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organizacyjnych są pod względem formalnym zunifikowane. W części mery-
torycznej zawierają one cele szkolenia wynikające z programu szkolenia oraz 
tematy szkolenia opracowane na podstawie problematyki ujętej w tym pro-
gramie. W części organizacyjnej zaś określają formę, termin i miejsce szkole-
nia, grupy szkoleniowe oraz ustalenia dotyczące organizacji szkolenia. Tematy 
szkolenia obronnego są dostosowywane do roli organizatora szkolenia w sys-
temie obronnym państwa oraz uwarunkowań wynikających z realizowanych 
zadań obronnych.

W procesie szkolenia obronnego zasadniczą rolę spełniają koordynato-
rzy szkolenia, do których kompetencji należy uzgadnianie planów szkolenia 
obronnego, opracowanych przez organizatorów szkolenia. Koordynatorzy 
szkolenia ponadto sporządzają i przekazują wytyczne do szkolenia dla organi-
zatorów szkolenia. Szkolenie obronne w państwie koordynują:

•	 prezes	Rady	Ministrów	za	pośrednictwem	ministra	obrony	narodowej	–	
w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez:

− ministrów kierujących działami administracji rządowej,
− osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej 

i kierowników jednostek organizacyjnych podległych prezesowi Rady Mini-
strów lub przez niego nadzorowanych,

− kierowników jednostek organizacyjnych obsługujących prezesa Rady 
Ministrów,

− wojewodów;
•	 ministrowie	–	w	odniesieniu	do	szkolenia	organizowanego	w	kierowa-

nych przez nich działach administracji rządowej, w tym przez osoby pełniące 
funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek 
organizacyjnych podległych ministrom lub przez nich nadzorowanych;

•	 wojewodowie	–	w	odniesieniu	do	szkolenia	organizowanego	przez	mar-
szałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Właściwość koordynatorów szkolenia obronnego na poszczególnych po-
ziomach organizacji oraz zakres koordynacji przedstawiono w tabeli 7. Nie-
zależnie od wyżej wskazanego zakresu koordynacji prezes Rady Ministrów 
wskazuje organizatorów szkolenia spośród osób pełniących funkcje central-
nych organów administracji rządowej, a także kierowników jednostek orga-
nizacyjnych podległych mu lub przez niego nadzorowanych. Z kolei mini-
strowie wskazują organizatorów szkolenia spośród kierowników jednostek 
organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych.
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Tabela 7. Zakres koordynacji na poszczególnych poziomach organizacji szkolenia 
obronnego

Poziom koordynacji szkolenia 
obronnego Zakres koordynacji

Prezes Rady Ministrów za pośred-
nictwem ministra obrony narodo-
wej – w odniesieniu do szkolenia 
organizowanego przez:
•	 ministrów	kierujących	działami	

administracji rządowej;
•	 osoby	pełniące	funkcje	central-

nych organów administracji 
rządowej i kierowników jedno-
stek organizacyjnych podległych 
prezesowi Rady Ministrów lub 
przez niego nadzorowanych.

Sporządza i przekazuje wytyczne do szkolenia dla 
organizatorów szkolenia, w tym dla: ministrów, osób 
pełniących funkcje centralnych organów administracji 
rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych 
podległych prezesowi Rady Ministrów lub przez niego 
nadzorowanych, kierowników jednostek organizacyj-
nych obsługujących prezesa Rady Ministrów i woje-
wodów – co dwa lata na sześcioletni okres planistycz-
ny, rozpoczynający się w roku nieparzystym.

Prezes Rady Ministrów za pośred-
nictwem ministra obrony narodo-
wej – w odniesieniu do szkolenia 
organizowanego przez:
•	 kierowników	jednostek	organi-

zacyjnych obsługujących preze-
sa Rady Ministrów;

•	 wojewodów.

Uzgadnia plany szkolenia opracowane przez organiza-
torów szkolenia, w tym przez ministrów i wojewodów, 
w zakresie ich zgodności z wydanymi wytycznymi.
Zapewnia, pod względem merytorycznym, spójny 
system organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych.
Wskazuje organizatorów szkolenia spośród organów 
podległych premierowi lub przez niego nadzorowa-
nych.

Ministrowie – w odniesieniu do 
szkolenia organizowanego w kie-
rowanych przez nich działach 
administracji rządowej, w tym 
przez osoby pełniące funkcje cen-
tralnych organów administracji 
rządowej i kierowników jednostek 
organizacyjnych podległych mi-
nistrom lub przez nich nadzoro-
wanych.

Sporządzają i przekazują wytyczne do szkolenia dla 
organizatorów szkolenia, w tym dla osób pełniących 
funkcje centralnych organów administracji rządowej 
i kierowników jednostek organizacyjnych podległych 
ministrom lub przez nich nadzorowanych – raz na rok.
Uzgadniają plany szkolenia opracowane przez or-
ganizatorów szkolenia, w tym przez osoby pełniące 
funkcje centralnych organów administracji rządowej 
i kierowników jednostek organizacyjnych podległych 
ministrom lub przez nich nadzorowanych – w zakresie 
ich zgodności z wydanymi wytycznymi. Wskazują 
organizatorów szkolenia.

Wojewodowie – w odniesieniu do 
szkolenia organizowanego przez 
marszałków województw, staro-
stów, wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

Sporządzają i przekazują wytyczne do szkolenia dla 
organizatorów szkolenia, w tym dla marszałków wo-
jewództw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast – raz na rok.
Uzgadniają plany szkolenia opracowane przez organiza-
torów szkolenia, w tym przez marszałków województw, 
starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
w zakresie ich zgodności z wydanymi wytycznymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).
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Szkolenie obronne realizowane przez organizatorów wskazanych w powyż-
szym trybie i niebędących dysponentami środków budżetowych finansowane 
jest z części budżetu państwa, której dysponentem jest organ sprawujący nadzór 
nad tymi podmiotami. Należy przy tym wyjaśnić, że szkolenia, których organi-
zatorem jest prezes Rady Ministrów, są finansowane z części budżetu państwa, 
której dysponentem jest minister obrony narodowej. Co do zasady, zadania 
związane z planowaniem i realizacją szkolenia są finansowane przez dyspo-
nentów części budżetowych organizujących szkolenie. Szkolenie organizowane 
przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast finansuje się z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.

Pytania kontrolne

1. Wskaż podstawę prawną oraz cel szkolenia obronnego.
2. Wymień dokumenty sporządzane na potrzeby szkolenia obronnego.
3. Przedstaw, co obejmuje i jaki jest cel koordynacji szkolenia obronnego oraz wskaż, 

za czyim pośrednictwem koordynuje takie szkolenie prezes Rady Ministrów.

5.12. Kontrola wykonywania zadań obronnych 

5.12.1. Podstawy prawne oraz istota i cel kontroli wykonywania  
zadań obronnych

Kontrola wykonywania zadań obronnych ma na celu sprawdzenie prawi-
dłowości wykonywania zadań obronnych. Wszechstronna analiza wyników 
przeprowadzonych kontroli pozwala na określenie stanu przygotowań obron-
nych w państwie, a następnie wytyczenie kierunków niezbędnej interwencji. 
Problematyka kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obo-
wiązku obrony jest uregulowana w przepisach rangi ustawy oraz w aktach 
wykonawczych, a także w zarządzeniach i decyzjach właściwych organów 
administracji rządowej. Wśród przepisów ustawowych wskazujących zada-
nia Rady Ministrów w tym zakresie należy wymienić ustawę o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej128. Do ustawowych zadań Rady 
Ministrów, wykonywanych w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeń-
stwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronno-

128 Zob. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534, ze zm.).
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ści kraju, należy m.in. prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych 
w państwie129. Jednocześnie ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Ministrów do określenia, w drodze 
rozporządzenia, zakresu i sposobu prowadzenia przez organy administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych wy-
konywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców130.

Podstawą prawną omawianej kontroli jest ustawa o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie roz-
porządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obron-
nych131. Przedmiotowe rozporządzenie, zgodnie z zakresem upoważnienia 
ustawowego, określa zakres prowadzenia przez organy administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego kontroli wykonywania zadań w ramach powszech-
nego obowiązku obrony, planowanych i realizowanych przez jednostki orga-
nizacyjne i przedsiębiorców, a także sposób prowadzenia kontroli. Zgodnie 
z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania 
zadań obronnych kontrolę taką prowadzi się w stosunku do:

•	 Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów;
•	 urzędów	obsługujących	ministrów,	przewodniczących	komitetów,	któ-

rzy wchodzą w skład Rady Ministrów, oraz urzędów centralnych organów ad-
ministracji rządowej;

•	 urzędów	wojewódzkich	oraz	urzędów	stanowiących	aparat	pomocniczy	
terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

•	 komend,	 inspektoratów	 i	 innych	 jednostek	 organizacyjnych	 stanowią-
cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wo-
jewódzkich oraz powiatowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

•	 urzędów	gmin,	starostw	powiatowych	i	urzędów	marszałków	województw;
•	 jednostek	organizacyjnych	podległych	albo	nadzorowanych	przez	pre-

zesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wcho-
dzą w skład Rady Ministrów, centralnych organów administracji rządowej, 
wojewodów, organów niezespolonej administracji rządowej, kierowników ze-
spolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także 
organów samorządu terytorialnego;

129 Tamże art. 6 ust. 1 pkt 10.
130 Tamże art. 6 ust. 2 pkt 10.
131 Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
wykonywania zadań obronnych (Dz.U. Nr 16, poz. 151 ze zm.).
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•	 jednostek	 organizacyjnych,	 dla	 których	 organ	 administracji	 rządowej	
lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim;

•	 przedsiębiorców	 realizujących	 zadania	 obronne,	 nałożone	na	 nich	 na	
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Jednocześnie przepisy omawianego rozporządzenia zastrzegają, iż działal-
ność kontrolną w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych 
przez ministra obrony narodowej, w tym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, określają odrębne przepisy.

5.12.2. Organizowanie i koordynowanie kontroli realizacji zadań obronnych

Kontrole realizacji zadań obronnych prowadzi się w celu sprawdzenia prawi-
dłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań 
obronnych w państwie. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu faktycznego, 
w szczególności w zakresie: 

•	 realizacji	planowania	operacyjnego	i	programowania	obronnego;
•	 przygotowania	 systemu	obronnego	państwa,	umożliwiającego	mobili-

zacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
•	 przygotowania	do	realizacji	zadań	wynikających	ze	współpracy	cywil-

no-wojskowej;
•	 przygotowania	do	realizacji	zadań	wynikających	z	obowiązków	państwa	

gospodarza, realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;
•	 przygotowania	systemu	kierowania	obroną	państwa;
•	 planowania	 i	 realizacji	 zadań	 gospodarczo-obronnych,	 w	 tym:	 inwe-

stycji obronnych i zadań ujętych w programach mobilizacji gospodarki, two-
rzenia i utrzymywania rezerw państwowych oraz utrzymywania i rozbudowy 
infrastruktury obronnej;

•	 planowania	i	organizowania	świadczeń	na	rzecz	obrony;
•	 uwzględniania	potrzeb	obronności	w	planach	zagospodarowania	prze-

strzennego;
•	 przygotowania	 rezerw	osobowych	na	potrzeby	 jednostek	wojskowych	

i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań 
obronnych;

•	 realizacji	zadań	w	zakresie	przygotowania	określonych	jednostek	orga-
nizacyjnych do militaryzacji;

•	 przygotowania	szczególnej	ochrony	obiektów	ważnych	dla	bezpieczeń-
stwa i obronności państwa;

•	 planowania	i	realizacji	szkolenia	obronnego.
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Kontrola wykonywania powyższych zadań obronnych może być prowa-
dzona w trybie kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej132.

Kontrola kompleksowa polega na sprawdzeniu całokształtu zadań obron-
nych, wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębior-
ców. Kontrolą kompleksową obejmuje się jeden lub więcej działów admini-
stracji rządowej albo jedno lub więcej województw. Kontrolę kompleksową 
organizuje się w sposób planowy, przy czym tego rodzaju kontrola tych sa-
mych urzędów, jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców nie może być 
prowadzona częściej niż raz na pięć lat.

Kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wy-
konywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców. Obejmuje 
się nią wszystkie lub określone działy administracji rządowej albo wszystkie lub 
określone województwa, powiaty lub gminy. Kontrolę problemową organizuje 
się w sposób planowy, przy czym kontrola problemowa tych samych urzędów, 
jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców nie może być prowadzona częściej 
niż raz w roku.

Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości 
wykonywania zadań obronnych. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej 
mogą być uzyskane informacje mające istotny wpływ na poziom przygotowań 
obronnych w państwie, w tym szczególnie niepokojące zjawiska oraz niepra-
widłowości w wykonywaniu zadań obronnych, zwłaszcza ujawnione w wyni-
ku innej kontroli. Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.

Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli określa: urząd, jednost-
kę organizacyjną i przedsiębiorcę, podlegające kontroli, oraz zakres i termin 
przeprowadzenia kontroli, a także skład zespołu kontrolnego i jego przewod-
niczącego. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynno-
ści kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imienne-
go upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę, lub osobę 
upoważnioną do działania w jego imieniu. Osoby wchodzące w skład zespo-
łu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 
przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronio-
nymi, obowiązującym w kontrolowanym urzędzie lub jednostce organizacyj-
nej albo u przedsiębiorcy.

132 Tamże § 5.
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O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli kompleksowej lub problemowej 
organ zarządzający przeprowadzenie kontroli powiadamia kierownika kontro-
lowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej  
na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązu-
jących w kontrolowanym urzędzie lub jednostce organizacyjnej albo u przed-
siębiorcy, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które, jak wcześniej zaznaczono, 
mogą być prowadzone w każdym czasie. Wyniki kontroli ujmuje się w proto-
kole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:

•	 nazwę	 organu	 administracji	 rządowej	 lub	 samorządu	 terytorialnego	
prowadzącego kontrolę;

•	 datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	kontroli;
•	 nazwę	kontrolowanego	urzędu	lub	jednostki	organizacyjnej	albo	przed-

siębiorcy;
•	 zakres	kontroli;
•	 opis	stanu	faktycznego	wykonywanych	zadań	obronnych;
•	 ustalone	nieprawidłowości,	z	uwzględnieniem	przyczyn	ich	powstania	

oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;
•	 wnioski	i	zalecenia	zespołu	kontrolnego;
•	 podpisy	przewodniczącego	i	członków	zespołu	kontrolnego	oraz	kierow-

nika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy.
Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontro-

lę, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła odpowiednio: kierownikowi 
kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej oraz jego organowi nad-
rzędnemu lub kontrolowanemu przedsiębiorcy. Kierownik kontrolowanego 
podmiotu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeże-
nia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od 
dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdze-
niu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

5.12.3. Kompetencje organów właściwych w zakresie planowania 
i realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych

Podstawą planowania kontroli kompleksowych są sześcioletnie programy po-
zamilitarnych przygotowań obronnych, w których ujmuje się w szczególno-
ści działy administracji rządowej i województwa, podlegające kontroli, oraz 
planowane terminy kontroli. Do kompetencji prezesa Rady Ministrów należy 
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zatwierdzanie rocznych planów tego rodzaju kontroli. Prezes Rady Mini-
strów zarządza także przeprowadzenie kontroli kompleksowej.

Roczne plany kontroli kompleksowych opracowuje minister obrony narodowej. 
Ponadto minister obrony narodowej organizuje i prowadzi kontrole kompleksowe, 
a także koordynuje działalność ministrów i wojewodów w zakresie planowania 
przez nich kontroli problemowych.

Roczne plany kontroli problemowych opracowują organy uprawnione do 
zarządzania tych kontroli. Ministrowie, wojewodowie i organy samorządu 
terytorialnego planują, organizują i prowadzą kontrole problemowe, odpo-
wiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, a także zarzą-
dzają przeprowadzenie kontroli problemowych i doraźnych. Wojewodowie 
koordynują działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie plano-
wania przez te organy kontroli problemowych.

Pytania kontrolne

1. Omów, na czym polega kontrola problemowa oraz jak często może być ona pro-
wadzona w tych samych jednostkach organizacyjnych.

2. Wskaż, jaki organ i z jakim wyprzedzeniem powiadamia kierownika kontrolowa-
nego podmiotu o planowanej kontroli wykonywania zadań obronnych.

3. Przedstaw kompetencje ministra obrony narodowej w zakresie planowania i reali-
zacji kontroli wykonywania zadań obronnych.
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6. Administracja publiczna w procesie 
pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa

Cele studiowania rozdziału

Po przestudiowaniu tego rozdziału student powinien
znać: 
•	 pojęcie	administracji	publicznej;	
•	 strukturę	i	organizację	administracji	publicznej;
•	 kompetencje	 organów	 administracji	 publicznej	w	 obszarze	 pozamilitarnych	

przygotowań obronnych państwa;
umieć:
•	 zdefiniować	pojęcie	administracji	publicznej;	
•	 omówić	strukturę	administracji	publicznej;
•	 omówić	kompetencje	organów	administracji	publicznej	w	obszarze	pozamili-

tarnych przygotowań obronnych państwa.

6.1. Współczesne pojęcia administracji publicznej

Właściwe rozstrzygnięcie kwestii ustroju państwowego ma zasadnicze zna-
czenie zarówno dla funkcjonowania państwa, jak i ochrony praw i interesów 
obywatela. Dla skutecznego działania konstytucyjnych organów niezbędny 
jest odpowiedni aparat wykonawczy stanowiony przez administrację rozu-
mianą jako zespół organów i urzędników, z którymi obywatel styka się stale 
w coraz większym stopniu1. Z tego względu, dla właściwego funkcjonowania 
państwa we wszystkich jego obszarach niezbędna jest administracja publicz-
na, odpowiednio zorganizowana i wyposażona. Należy przy tym podkreślić, 
że „państwo istnieje w gruncie rzeczy po to, by urzeczywistniać potrzeby wiel-
kiej grupy społecznej, jaką jest grupa państwowa […]”, a jedna z głównych 
potrzeb dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa. 

1 Zob. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. 
LIBER, Warszawa 2004, s. 9.
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Pozamilitarne przygotowania obronne Przed przystąpieniem do omó-
wienia miejsca i roli administracji publicznej w procesie pozamilitarnych 
przygotowaniach obronnych państwa zasadne staje się zarówno usystematy-
zowanie oraz określenie stosowanych terminów dotyczących „administracji 
państwowej”, „administracji rządowej” oraz „administracji samorządowej”, 
jak i przedstawienie struktury i organizacji jej organów. 

W literaturze przedmiotu administracja państwowa rozumiana jest jako 
jedna z podstawowych form działalności państwa, polegająca na organizowaniu 
bezpośredniej, praktycznej realizacji jego zadań na podstawie przepisów prawa2. 
Określenie to stosowano w Polsce do 1990 roku na oznaczenie zarówno zespołu 
zadań administracji państwowej, jak i wykonujących je organów: naczelnych 
i centralnych (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych) oraz terenowych 
(od 1972 i 1976 – wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast, gmin 
i dzielnic). Wraz z wprowadzeniem w 1990 roku samorządu terytorialnego ad-
ministrację państwową zaczęto nazywać „administracją rządową”.

W nauce prawa administracyjnego można spotkać szereg określeń doty-
czących terminu „administracja publiczna”. 

Administracja publiczna – w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym rozumiana 
jest jako: zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonaw-
czych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, 
organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach1:

1 Encyklopedia popularna PWN, Wyd. PWN – wydanie piętnaste, Warszawa 1985, s. 93.

Administracja publiczna – w ujęciu pozytywnym rozumiana jako: sługa ustroju 
i aparat wykonawczy władzy politycznej, cała jej działalność polega na wykonywa-
niu prawa i na prawie się opiera1:

1 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. LIBER, s. 9.

Administracja publiczna – w ujęciu negatywnym stanowi tę część działalności 
państwa, która nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem…1

1 W. Jellinek, O. Mayer, Encyklopedia popularna PWN, Wyd. PWN – wydanie piętnaste, Warsza-
wa 1985, s. 93.

Administracja publiczna może być postrzegana […] zarówno, jako apa-
rat wykonawczy państwa, czyli odpowiednie struktury powołane do realizacji 
zadań państwa lub jego funkcji, jak i działania mające na celu organizowanie 

2 Zob. Encyklopedia popularna PWN, Wyd. PWN – wydanie piętnaste, Warszawa 1985, s. 13.
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warunków oraz zasad kształtowania stosunków społecznych, realizowanych 
przy zastosowaniu obowiązujących procedur prawnych3. 

W „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” termin 
„administracja publiczna” definiowany jest jako:

Administracja publiczna rozumiana jako wykonywanie zadań przypisanych przez 
porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym 
funkcje władcze.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 4.

Administracja publiczna jest najbardziej dynamicznym elementem wła-
dzy publicznej, w zakresie jej właściwości leży bowiem wdrażanie w życie 
norm porządku prawnego ustalonego przez konstytucję i ustawy, a jej działa-
nie związane z realizacją zadań publicznych podporządkowane jest regułom 
prawa administracyjnego i silnie powiązane z prawem konstytucyjnym i in-
nymi gałęziami prawa4. 

6.2. Struktura administracji publicznej w Polsce

Zarówno państwo, jak i inne podmioty, którym państwo odstąpiło część 
swoich funkcji, muszą działać za pośrednictwem organów administracji pu-
blicznej. Pojęcie organu administracji publicznej jest zarezerwowane dla tych 
podmiotów, które działają za państwo bezpośrednio (organy administracji 
państwowej) lub za pośrednictwem samorządu (organy samorządu teryto-
rialnego) i z tego tytułu mogą w zakresie określonym przez prawo korzystać 
z władztwa państwowego5. Należy podkreślić, że administracja publiczna 
składa się z podmiotów, zwłaszcza organów zorganizowanych na różnych 
szczeblach odpowiadających podziałowi terytorialnemu państwa6. 

3 Zob. E. Radziszewski, Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po 
reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s. 9.
4 Zob. W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe. Podstawowe kategorie..., s. 211.
5 Zob: J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010, s. 98.
6 Jednostkami podziału terytorialnego w Polsce, ustalonymi na podstawie ustawy 
z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorial-
nego państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603), są: gminy, powiaty i województwa sa-
morządowe. Dodatkowo na mocy tego aktu prawnego utworzono w państwie szesnaście 
województw z administracją rządową w osobie wojewody.
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Wprowadzając i umacniając zasadę decentralizacji władzy państwowej w Pol-
sce, znaczną część zadań państwowych przekazano wspólnotom samorządowym 
i reprezentującym je organom. Struktura jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce jest ściśle związana z jednostkami zasadniczego podziału terytorialne-
go w państwie. Podstawową cechą struktury polskiego samorządu terytorialnego 
jest niezależność jego jednostek organizacyjnych od siebie, chociaż pozostały na 
trzech poziomach podziału terytorialnego (gmina, powiat i województwa samo-
rządowe), a ich układ przypomina strukturę hierarchiczną7. 

Dla właściwego przedstawienia problematyki pozamilitarnych przygotowań 
obronnych, realizowanych przez administrację publiczną, przyjęto jej podział na:

Administracja publiczna dzieli się na:
•	 administrację rządową – realizuje te zadania państwa, których z wielorakich 

względów nie przekazano samorządom, 
•	 administrację samorządową – realizuje zadania przekazane im jako własne lub 

jako zadania zlecone, 
•	 administrację państwową, do której należą jednostki organizacyjne niebędące czę-

ściami składowymi ani administracji rządowej, ani administracji samorządowej.
J. Zimmerman, Prawo administracyjne, s. 104.

Strukturę administracji publicznej w ujęciu podmiotowym przedstawiono 
na rysunku 13.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publicz-
na…, rozdz. V.

Rysunek 13. Struktura administracji publicznej w ujęciu podmiotowym

7 Zob. J. Zimmerman, wyd. cyt., s. 73.



183

6.2.1. Administracja rządowa

W „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” termin „ad-
ministracja rządowa” został zdefiniowany następująco:

Administracja rządowa stanowi część administracji publicznej, którą tworzą cen-
tralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajo-
wych i terenowych realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywa-
teli i podmiotów zbiorowych.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 4.

W obowiązującym stanie prawnym administrację rządową w Polsce tworzą 
organy naczelne, centralne oraz terenowe organy administracji rządowej. 

Organy naczelne to przede wszystkim Rada Ministrów, prezes Rady Mi-
nistrów oraz ministrowie i szefowie komitetów wchodzący w skład Rady Mi-
nistrów, obsługiwani przez urzędy zwane ministerstwami. Organy naczelne 
powoływane są przez Prezydenta RP lub przez Sejm, a ich właściwość obej-
muje terytorium całego państwa. Ministrowie kierują określonymi działami 
administracji rządowej lub powierza się im odrębne zadania („minister bez 
teki”). O tym, jakimi działami administracji rządowej kierują ministrowie, 
decyduje prezes RM. W niektórych ministerstwach działają pełnomocnicy 
rządu powołani do wyodrębnionych spraw.

Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy: 
prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor general-
ny, dyrektor. Przepisy prawa określają je jako centralne organy administracji 
rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie nadzorowa-
ne, których właściwość obejmuje teren całego państwa. Obsługiwane są przez 
urzędy, a ich podstawowym zadaniem jest wykonywanie prawa. Należą do 
nich także komisje, czyli organy kolegialne kierowane przez przewodniczą-
cych. Centralne organy administracji rządowej podlegają prezesowi RM, Ra-
dzie Ministrów lub odpowiednim ministrom, które to organy sprawują nad 
nimi nadzór.

Terenowe organy administracji rządowej opierają się na działalności wo-
jewody jako jedynego przedstawiciela rządu w województwie. Terenowe or-
gany administracji rządowej obejmują w każdym województwie urząd woje-
wódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie, pozostającą 
pod zwierzchnictwem wojewody i składającą się ze służb, inspekcji i straży, 
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a także niezespoloną – podlegającą pod bezpośrednie zwierzchnictwo mini-
strów lub centralnych organów administracji rządowej8. 

W administracji rządowej występują także państwowe jednostki organi-
zacyjne niebędące ani ministerstwami, ani urzędami centralnymi, podległe 
prezesowi Rady Ministrów. Pełnią one istotne funkcje w systemie administra-
cji rządowej, zwłaszcza w procesie przygotowywania polityki rządu. Są to rzą-
dowe centra, aktualnie Rządowe Centrum Legislacji.

Specyficznymi jednostkami wykonującymi zadania administracji rządo-
wej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa publicznego, są formacje uzbrojone 
(niektóre umundurowane), powoływane przez ustawy i podległe poszcze-
gólnym ministrom. Część z nich stanowi aparat wykonawczy centralnych 
organów administracji rządowej, np. komendantów głównych (Policja), część 
– np. Biuro Ochrony Rządu, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna – 
podlega bezpośrednio ministrom i wykonuje zadania specjalistyczne w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zadania publiczne, za które odpowiada Rada Ministrów, prezes Rady Mi-
nistrów oraz ministrowie, zwłaszcza w sferze gospodarczej i społecznej, wy-
konują także podmioty niemające statusu organu administracji rządowej, 
ale tworzone na podstawie ustawy lub ustanowione przez naczelny organ ad-
ministracji rządowej w formie: państwowej jednostki organizacyjnej posiada-
jącej, lub nie, osobowość prawną oraz państwowej osoby prawnej, a także jed-
noosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, tworzonej w drodze ustawowej.

Podmioty te ustanawia się w celu wykonywania zadań państwa. Mają one 
charakter cywilno-administracyjny i różnią się między sobą strukturą orga-
nizacyjną, zasadami prowadzenia gospodarki finansowej oraz procedurami 
działania. Najczęściej noszą nazwy: agencja, zakład lub fundusz (np. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia), organizacja, biu-
ro, komitet, centrum. Części z tych podmiotów przysługują środki prawne 
właściwe dla organów państwowych (decyzje – np. ZUS), część działa za po-
mocą środków o charakterze cywilnoprawnym (umowy, udział własnościowy 
w majątku innych podmiotów).

8 Tamże, s. 159–161.
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6.2.2. Administracja samorządowa

Ważną rolę w procesie przygotowań obronnych odgrywają samorządy tery-
torialne szczebla regionalnego i lokalnego, jakimi są samorząd województwa 
oraz samorząd powiatu i gminy. Reforma administracji publicznej w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku doprowadziła do decentralizacji wła-
dzy i uprawnień z nią związanych. Stąd też organy samorządu terytorialnego 
otrzymały szereg kompetencji związanych z kreowaniem polityki bezpieczeń-
stwa, w tym obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury 
krytycznej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Działania państwa skierowa-
ne są na wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego tak, aby odgrywa-
ły one znaczącą rolę w realizacji zadań obronnych w czasie pokoju, kryzysu 
polityczno-militarnego i w czasie wojny. 

Współczesne definicje samorządu terytorialnego, spotykane w literaturze 
przedmiotu, są bardzo różnorodne. Przy określaniu pojęcia samorządu tery-
torialnego kryterium mającym najważniejsze znaczenie jest zamieszkiwanie 
osób na wspólnym terytorium. Zgodnie z przyjętą i stosowaną w demokra-
tycznym państwie prawa definicją samorząd terytorialny to:

Samorząd terytorialny – to społeczność lokalna o demokratycznej organizacji we-
wnętrznej, która została przez ustawę wyodrębniona strukturalnie i podmiotowo 
w celu zdecentralizowanego wykonywania zasadniczej części lokalnych zadań z za-
kresu administracji publicznej, z prawem do korzystania z prawnych form działania, 
charakterystycznych dla administracji publicznej 1:

1 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 17–18.

W „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” termin 
„samorząd terytorialny” został zdefiniowany jako:

Administracja samorządowa to terenowa reprezentacja lokalnych grup społecz-
nych, które zgodnie z przepisami mają samodzielnie realizować funkcje administra-
cji publicznej.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008, s. 6.
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Podstawy prawne działania samorządu terytorialnego w Polsce stanowią 
przepisy „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”9, „Europejskiej Karty Samo-
rządu Lokalnego” (EKSL)10 oraz trzech ustaw dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego na poziomie gminy11, powiatu12 i samorządu wojewódz-
twa13. Przyjęta w Polsce struktura samorządu terytorialnego oraz zasady jego 
funkcjonowania wynikają z przepisów EKSL, zgodnie z którymi generalnie 
odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te 
organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje 
innemu organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz 
wymogi efektywności oraz gospodarności14.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego, określoną w przepisach 
„Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” jest gmina, a inne jednostki szczebla 
lokalnego i regionalnego określa ustawa15. Jednostki te zostały określone usta-
wami, odpowiednio: ustawą o samorządzie powiatowym16 oraz ustawą o sa-
morządzie województwa17. Gminy, jako podstawowe jednostki samorządu te-
rytorialnego, działają na podstawie ustawy o samorządzie gminnym18.

Mieszkańcy gminy, powiatu oraz województwa z mocy prawa tworzą wspól-
noty samorządowe, odpowiednio: mieszkańcy powiatu – lokalną, a mieszkań-
cy województwa — regionalną wspólnotę samorządową. Jednostki samorządu 
terytorialnego wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

9 Konstytucja z 1997 r. nie zawiera prawnej definicji samorządu terytorialnego, który 
stanowi formę zdecentralizowanej administracji publicznej. Jego usytuowanie ustrojowe 
wynika z art. 16 ust. 2 Konstytucji.
10 Sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. została ratyfikowana 
przez Polskę w dniu 26 kwietnia 1993 r. – zawiera zbiór przepisów o charakterze ogól-
nym, Zob. Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze sprost.
11 Zob. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128).
12 Zob. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055).
13 Zob. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 91, poz. 576).
14 Zob. EKSL, wyd. cyt., art. 4 ust. 3.
15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 
z późn. zm., art. 164.
16 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1055.
17 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576.
18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128.
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odpowiedzialność, posiadając przy tym osobowość prawną. Samodzielność jed-
nostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumia-
nej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do zała-
twiania pewnej grupy spraw, tj. odebranie ich scentralizowanej administracji 
rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie spo-
łecznej, której te sprawy dotyczą19. Jednostki samorządu terytorialnego (gmi-
na, powiat, województwo samorządowe) wykonują zadania publiczne w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadając przy tym osobowość 
prawną. 

Organy samorządu terytorialnego wykonują ponadto zadnia i kompeten-
cje administracji rządowej, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej 
wynika z ustawy lub zawartego porozumienia. Na ich mocy organy admini-
stracji rządowej mogą powierzyć jednostkom samorządowym zadania i kom-
petencje z zakresu administracji rządowej. Przyjmując te zadania do realiza-
cji, organy jednostek samorządu terytorialnego stają się organami właściwymi 
w tych sprawach. Oprócz określenia zadań, uprawnień i obowiązków przyj-
mowanych od organu administracji rządowej porozumienia te powinny okre-
ślać zasady finansowania zadań i kontroli ich wykonania.

Do zasadniczych zdań realizowanych przez organy samorządu terytorial-
nego należą zadania obronne wykonywane w procesie przygotowań obron-
nych państwa. Zakres przedmiotowy tych zadań został przedstawiony w pod-
rozdziale 4.2 niniejszego podręcznika. 

6.2.3. Administracja państwowa 

Mimo że niekiedy administracja państwowa jest utożsamiana z administracją 
rządową i odwrotnie, to zasadne jest wyodrębnienie w strukturze administra-
cji publicznej osobnej administracji państwowej. Należą do niej jednostki or-
ganizacyjne, określone w ustawie zasadniczej, niebędące elementami ani 
administracji rządowej, ani administracji samorządowej.

19 Tak znaczącej roli nie odgrywają już: samorząd zawodowy, akademicki, studencki, 
gospodarczy.
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Administracja państwowa – obecnie do jej organów można zaliczyć m.in.: 
•	Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
•	organy Najwyższej Izby Kontroli; 
•	Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 
•	Rzecznika Praw Obywatelskich; 
•	Krajową Radę Sądownictwa; 
•	organy Narodowego Banku Polskiego;
•	 centralne organy administracji podległe sejmowi.

M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylema-
ty…, s. 99.

6.3. Kompetencje i zadania organów administracji publicznej 
w zakresie obronności, w tym pozamilitarnych przygotowań 

obronnych państwa 

Rola administracji publicznej w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa, 
w tym obronności, została określona w dokumentach strategicznych oraz 
aktach prawnych i normatywnych. Organy administracji publicznej współ-
uczestniczą w realizacji strategicznych celów polityki bezpieczeństwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz działając na rzecz bezpieczeństwa państwa, prowadzą 
działalność planistyczną, organizacyjną i wykonawczą20. 

Podstawowe kompetencje organów administracji publicznej w zakre-
sie obronności, w tym przygotowań obronnych państwa, zostały określone 
w „Konstytucji RP”. Ustawa zasadnicza określa również kompetencje organów 
władzy wykonawczej, do której zalicza Prezydenta RP i Radę Ministrów21. Za-
warte w Konstytucji regulacje mają charakter bardzo ogólny i zostały doprecy-
zowane w ustawach. Zakres kompetencji tych organów w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa zewnętrznego i obronności został określony w odrębnych 
ustawach. Z punktu widzenia przygotowań obronnych państwa zasadnicze 
znaczenie mają przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Działając na rzecz bezpieczeństwa państwa, organy administracji pu-
blicznej prowadzą działalność planistyczną, organizacyjną i wykonawczą. 
Zasadniczą rolę pełnią tu wojewodowie, którzy kierują działaniami na rzecz 

20 Zob. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, wyd. cyt., s. 38.
21 Zob. Konstytucja RP, wyd. cyt., art. 10.
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bezpieczeństwa narodowego oraz zapewniają współdziałanie wszystkich jed-
nostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, administracji 
zespolonej, niezespolonej oraz przedsiębiorców. 

6.3.1. Kompetencje Prezydenta RP 

Prezydent RP jest ważnym, samodzielnym podmiotem realizującym, określo-
ne w „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, funkcje ustrojowe oraz kompe-
tencje i uprawnienia. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma treść art. 126 
„Konstytucji RP”, zgodnie z którym prezydent jest najwyższym przedstawi-
cielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej, 
czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bez-
pieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, 
a swoje zadania wykonuje na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. 
Określone w przywołanym przepisie funkcje stanowią podstawę rozwinięcia 
konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Wśród nich szczególne miejsce zaj-
mują kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, obron-
ności i bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju i wojny22. 

Konstytucyjne kompetencje Prezydenta RP w dziedzinie obronności, 
istotne dla przygotowań obronnych państwa, zostały doprecyzowane w prze-
pisach art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 

Należy podkreślić, że zatwierdzona przez Prezydenta RP „Polityczno-stra-
tegiczna dyrektywa obronna Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi podstawę pla-
nowania obronnego, które jest wspólną dziedziną integrującą przygotowania 
obronne państwa. Ponadto Prezydent RP określa, na wniosek ministra obrony 
narodowej, główne kierunki rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do 
obrony państwa, a także uczestniczy w odprawach kierowniczej kadry Mini-
sterstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP23. 

22 Tamże, art. 134–136 i 228.
23 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, wyd. cyt. art. 5. 
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Kompetencje Prezydenta RP w dziedzinie obronności: 
•	 Prezydent	 jest	 najwyższym	przedstawicielem	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 i	 gwa-

rantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, 
stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności  
i niepodzielności jego terytorium, a swoje zadania wykonuje na zasadach okre-
ślonych w Konstytucji i ustawach (art. 126 „Konstytucji RP”) 

•	Wymienione	 konstytucyjne	 kompetencje	 Prezydenta	 RP	w	 dziedzinie	 obron-
ności, istotne dla przygotowań obronnych państwa, zostały doprecyzowane  
w przepisach art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Prezy- 
dent RP w szczególności:
• zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa na-

rodowego; 
• wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, „Poli-

tyczno-strategiczną dyrektywę obronną Rzeczypospolitej Polskiej” oraz inne 
dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego; 

• zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu 
obronnego i kieruje ich przebiegiem; 

• postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmia-
nie określonego stanu gotowości obronnej państwa; 

• może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji 
rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek or-
ganizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla 
bezpieczeństwa i obronności państwa; 

•  inicjuje przedsięwzięcia (i patronuje im) mające na celu kształtowanie postaw 
patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.

M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylema-
ty…, s. 99.

6.3.2. Kompetencje i zadania Rady Ministrów 

Kompetencje i zadania Rady Ministrów wynikają z „Konstytucji RP” oraz usta-
wy o Radzie Ministrów24. Rada Ministrów (rząd) jest naczelnym, kolegialnym 
organem państwowym, będącym konstytucyjnie władzą wykonawczą25. Rada 
Ministrów składa się w większości z podmiotów mających status oddzielnych 
naczelnych lub centralnych organów administracji publicznej. W jej skład 

24 Zob. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199 z późn. zm.).
25 Zgodnie z określoną w art. 10 ust. 2 Konstytucji RP zasadą trójpodziału i równowa-
żenia się władz.
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wchodzą, co do zasady: Prezes Rady Ministrów i ministrowie, a podmiotami 
fakultatywnymi mogą być wiceprezesi Rady Ministrów (zależy od woli premie-
ra) i przewodniczący komitetów określonych w ustawach (art. 147 Konstytucji) 
– obecnie są to: Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych i Przewodniczący 
Komitetu Integracji Europejskiej26. 

Zgodnie z „Konstytucją RP” podstawowym zadaniem Rady Ministrów jest 
prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz kierowanie administra-
cją rządową (art. 146 ust. 1 i 3). Pozostałe zadania, przemieszane z kompeten-
cjami, wylicza enumeratywnie art. 146 ust. 4 „Konstytucji RP”. Z wyszczegól-
nionych, w wymienionym przepisie, zadań można wyodrębnić następujące 
grupy kompetencji Rady Ministrów27: zapewnienie wykonywania ustaw i wy-
dawanie rozporządzeń (pkt 1 – 2); koordynowanie i kontrolowanie prac or-
ganów administracji rządowej (pkt 3); wykonywanie zadań w zakresie skarbu 
i budżetu państwa (pkt 4, 6 i 6); wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, porządku publicznego oraz bez-
pieczeństwa zewnętrznego i obronności (pkt 7, 8 i 11); wykonywanie zadań 
w zakresie polityki zagranicznej (pkt 9 i 10) oraz określanie trybu i organizacji 
własnej pracy (pkt 12).

Do kompetencji Rady Ministrów, wynikających z konstytucyjnych właści-
wości w zakresie zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i spra-
wowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności, a doprecyzowa-
nych w przepisach art. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, należą 
między innymi zadania związane z organizacją pozamilitarnych przygotowań 
obronnych. Zakres przedmiotowy i podmiotowy tych przygotowań określo-
no w podrozdziale 4.3 niniejszego podręcznika. Należy podkreślić, że Rada 
Ministrów, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, określiła, w drodze dziesięciu 
rozporządzeń wykonawczych, tryb realizacji zadań w ramach pozamilitar-
nych przygotowań obronnych państwa28. Wymienione rozporządzenia Rady 
Ministrów stworzyły ramy prawne do szerokiego udziału organów władzy 
i administracji publicznej oraz przedsiębiorców w obszarze niemilitarnych 
przygotowań obronnych państwa. 

26 Szerzej: J. Zimmerman, wyd. cyt. s. 147.
27 Tamże, s. 148.
28 Wykaz tych rozporządzeń oraz ich zakres przedmiotowy przedstawiono w podroz-
dziale 3.2 (tabela 1).



192

•	Zgodnie z Konstytucją RP jednym z zasadniczych zadań Rady Ministrów jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa zewnętrznego i obronności (art. 146 pkt 7, 8 i 11);

•	Konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów, w przedmiotowym zakresie, zo-
stały doprecyzowane w przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
RP, określając zarówno zakres zadaniowy dla Rady Ministrów (art. 6 ust.1), jak  
i zobowiązując Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu 
ich realizacji, a w szczególności do (art. 6 ust. 2): 
1) opracowywania projektów strategii bezpieczeństwa narodowego;
2) planowania i realizacji przygotowań obronnych państwa zapewniających 

jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa  
i w czasie wojny, 

3) przygotowywania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym 
obroną państwa, i organów władzy publicznej do funkcjonowania na stano-
wiskach kierowania;

4) utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa, wnioskowania do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej o jej podwyższanie oraz o jej obniżanie  
w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny;

5) określania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym 
obronności, oraz przygotowywania ich szczególnej ochrony;

6) przygotowania na potrzeby obronne państwa i utrzymywania w stałej goto-
wości jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania  
i powiadamiania;

7) przygotowania systemu stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny;

8) określania zasad wykorzystania służby zdrowia i infrastruktury technicznej 
państwa na potrzeby obronne;

9) zapewniania funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie;
10) prowadzenia kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie i kontroli 

wykonywania zadań obronnych.

6.3.3. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów 

Zasadniczy zakres kompetencyjny oraz właściwość Prezesa Rady Ministrów 
określone są w przepisach „Konstytucji RP” oraz ustawy o Radzie Ministrów29. 
Prezes Rady Ministrów kieruje pracami Rady Ministrów i przewodniczy jej 
posiedzeniom. Dalsze konstytucyjne kompetencje mają związek z tą funkcją 
i polegają na reprezentowaniu Rady Ministrów, zapewnieniu wykonywania 

29 Zob. Ustawa o Radzie Ministrów.
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polityki Rady Ministrów i określaniu sposobów jej wykonywania oraz ko-
ordynacji i kontroli pracy członków Rady Ministrów, a także sprawowaniu 
nadzoru nad samorządem terytorialnym (w granicach i formach określonych 
w Konstytucji i ustawach) i zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami 
administracji rządowej 30. 

Szczegółowe kompetencje Prezesa Rady Ministrów, wynikające z konsty-
tucyjnych uprawnień oraz ustaw, obejmują między innymi: tworzenie rządu; 
powoływanie ministrów; wystąpienie z exposé oraz z wnioskiem o wotum 
zaufania do Sejmu31; prawo ustalenia w drodze rozporządzeń szczegółowego 
zakresu działań poszczególnych ministrów; zwoływanie posiedzeń RM i prze-
wodniczenie im (wyjątkiem jest Rada Gabinetowa); powoływanie sekretarzy 
i podsekretarzy stanu na wniosek ministra; możliwość uchylenia rozporzą-
dzenia i zarządzenia ministra; nadzór nad organami centralnymi i terytorial-
nymi administracji rządowej oraz wybór obsady personalnej organów admi-
nistracji rządowej32. 

W literaturze przedmiotu określa się Prezesa Rady Ministrów jako odrębny 
naczelny organ administracji publicznej o kompetencjach generalnych, który 
jest podstawowym łącznikiem całej administracji publicznej w państwie. Wie-
le wymienionych wcześniej szczegółowych kompetencji (zadań) Prezesa Rady 
Ministrów, wynikających z konstytucyjnych uprawnień i ustaw, związanych 
jest wprost z funkcją administracyjną33. 

Organami pomocniczymi Prezesa Rady Ministrów są wiceprezesi Rady 
Ministrów, którzy mogą pełnić równocześnie funkcję ministra. Wiceprezesi 
wykonują zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady 
Ministrów. Mogą oni ponadto kierować pracami Rady Ministrów, w charakte-
rze organów administrujących, w razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów 
lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obo-
wiązków w Radzie Ministrów34. 

Obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wicepreze-
sów Rady Ministrów, a także Kolegium do Spraw Służb Specjalnych; Rady 

30 Zob. Konstytucja RP, art. 148. 
31 Tamże: art. 154.
32 Zob. Ustawa o Radzie Ministrów, wyd. cyt. art. 5.
33 Szerzej: J. Zimmerman, wyd. cyt. s. 151.
34 Zob. Ustawa o Radzie Ministrów art. 6.
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Legislacyjnej oraz szefa Służby Cywilnej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. Szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii określa jej sta-
tut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów35.

6.3.4. Kompetencje i zadania Ministra Obrony Narodowej

Minister obrony narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej 
w dziedzinie obronności państwa, kierującym działem administracji rządowej 
„obrona narodowa”. Właściwość ministra obrony narodowej oraz zakres jego 
działania wynika z: konstytucyjnych uprawnień Prezydenta RP, dotyczących 
pośrednictwa ministra obrony narodowej w sprawowania zwierzchnictwa nad 
siłami zbrojnymi w czasie pokoju oraz wnioskowania na określone w usta-
wach stopnie wojskowe36; przepisów ustawy o działach administracji rządo-
wej37; przepisów ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, która okre-
śla zakres działania ministra obrony narodowej, sprowadzający się między 
innymi do38: sprawowania, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, 
ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji 
państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne pod-
mioty; przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej39, które dopre-
cyzowują właściwość ministra obrony narodowej w realizacji zadań określo-
nych w przywołanej wcześniej ustawie o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. 
Przepisy rozporządzenia określają między innymi zakres działania ministra 
obrony narodowej w dziedzinie koordynowania planowania i realizacji zadań 
obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, or-
gany samorządu terytorialnego, instytucje państwowe oraz podmioty gospo-
darcze i inne podmioty.

35 Tamże: art. 26 i 31.
36 Zob. Konstytucja RP, wyd. cyt., art. 134 ust. 2 i 5.
37 Zob. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 
z 1997 r. Nr 141, poz. 943 z późn. zm.), art. 19
38 Zob. art. 2 ustawy 14 grudnia 1995 r. o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r.  
Nr 10, poz. 56 z późn. zm.)
39 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426 z późn. zm.).
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Określona w art. 2 ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej właściwość Mi-
nistra Obrony Narodowej dotycząca sprawowania ogólnego kierownictwa w spra-
wach wykonywania powszechnego obowiązku obrony… została doprecyzowana 
w przepisach  rozporządzenia RM ws. szczegółowego zakresu działania Ministra 
Obrony Narodowej i obejmuje w szczególności zadania w nw. dziedzinach:
1) przygotowywania założeń obronnych państwa, w tym wypracowania za-

sad wykonywania zadań obronnych przez organy administracji publicznej  
i inne podmioty (§ 1 pkt1d); 

2) realizacji generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów do-
tyczących obronności państwa, w tym współdziałanie z organami admini-
stracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie przygotowań obronnych 
obronnych  (§ 1 pkt 2e); 

 3) sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez or-
gany administracji publicznej, przedsiębiorców i inne podmioty, w tym ko-
ordynowania planowania obronnego przez organy administracji publicznej 
i inne podmioty  (§ 1 pkt 3a);  

 4) sprawowania ogólnego kierownictwa w zakresie wykonywania powszech-
nego obowiązku obrony, w tym koordynowania realizacji zadań obronnych 
oraz uczestniczenie w ustalaniu szczegółowych zasad i trybu ich wykonywa-
nia (§ 1 pkt 4a); 

 5) kierowania zaspokajaniem potrzeb materiałowych, technicznych i finanso-
wych sił zbrojnych, w tym określanie potrzeb sił zbrojnych w ramach prac 
nad programem mobilizacji gospodarki (§ 1 pkt 8g). 

Minister obrony narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Minister-
stwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Pol-
skiego. W zakresie realizacji przedmiotowych zadań minister obrony narodowej 
współdziała z właściwymi organami państwowymi, instytucjami państwowymi, 
organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi40.

6.3.5. Funkcje i zadania ministrów

Z przepisów Konstytucji RP wynika, że ministrowie kierują określonymi dzia-
łami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez 
Prezesa Rady Ministrów, a zakres działania ministra kierującego działem ad-
ministracji rządowej określają ustawy41. Zgodnie z uregulowaniami przyjęty-
mi w ustawie o Radzie Ministrów oraz ustawie o działach administracji rzą-

40 Tamże, § 3.
41 Zob. Konstytucja RP, wyd. cyt., art. 149 ust. 1.
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dowej rysuje się dualistyczny charakter organów nazwanych „ministrami”42. 
Z jednej strony, są oni członkami Rady Ministrów, a z drugiej – organami 
kierującymi działem (działami) administracji rządowej. Można więc przyjąć, 
że ministrowie są naczelnymi organami administracji rządowej, zajmującymi 
się poszczególnymi dziedzinami tej administracji43. 

Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Mini-
strów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie 
inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych 
na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonych w regula-
minie pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wyko-
nuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy 
i jednostki organizacyjne, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane44. 

Do zadań ministrów należy kierowanie określonymi działami administra-
cji rządowej oraz realizacja zadań wyznaczonych im przez Prezesa Rady Mi-
nistrów. Do zasadniczych zadań realizowanych we wszystkich działach ad-
ministracji rządowej oraz urzędach centralnych należą zadania obronne. 

W obowiązującym stanie prawnym minister kierujący określonym działem 
administracji rządowej wykonuje, określone w odrębnych przepisach, zadania 
z dziedziny obronności i ochrony bezpieczeństwa państwa, z wyjątkiem spraw, 
które na mocy odrębnych przepisów należą do innych organów administracji rzą-
dowej i państwowych jednostek organizacyjnych2. Wszyscy ministrowie ponadto: 
przygotowują (powinni przygotowywać?) rezerwy osobowe na potrzeby jednostek 
organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych; przygotowu-
ją i wdrażają, w czasie obowiązywania stanu wojennego, akty prawne wykonawcze, 
w zakresie swoich właściwości; organizują i uruchamiają główne stanowiska kie-
rowania w stałych i zastępczych miejscach pracy; planują i organizują świadczenia 
na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji.

1 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, art. 18 ust.3.
2  Ustawa o działach administracji rządowej, art. 37.

Ministrowie organizują wykonywanie tych zadań w ramach powszechne-
go obowiązku obrony przez podległe ministerstwa, podporządkowane i nad-
zorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są orga-
nami założycielskimi45. W celu realizacji swoich zadań minister współdziała 

42 Zob. J. Zimmerman, wyd. cyt. s. 152.
43 Tamże.
44 Zob. Ustawa o działach administracji rządowej, art. 34.
45 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, art. 18 ust. 3.
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z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji 
rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu 
terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodo-
wego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych orga-
nizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych46. 

Ustawa o działach administracji rządowej określa również administra-
cję rządową nieobjętą zakresem działów, którą wykonują: Główny Urząd 
Statystyczny; Polski Komitet Normalizacyjny; Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; 
Centralne Biuro Antykorupcyjne; Urząd Zamówień Publicznych oraz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Działalność oraz związane z tym potrzeby wymie-
nionej administracji są uwzględniane podczas określania potrzeb obronnych 
na szczeblu centralnym.

6.3.6. Funkcje i zadania wojewody

Status prawny wojewody oraz jego miejsce w organach administracji publicz-
nej określiły przepisy „Konstytucji RP”. Zgodnie z treścią art. 162 wojewoda 
jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, a jego tryb powo-
ływania i odwoływania oraz zakres działania określa ustawa. W obowiązu-
jącym stanie prawnym funkcje wojewody, jego zakres działania oraz zasady 
funkcjonowania, a także tryb powoływania i odwoływania, zostały określone 
w przepisach ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie47. 

Do właściwości wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administra-
cji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej 
administracji48. Przepis ten uwydatnia podział na organy administracji rządo-
wej w województwie o kompetencji ogólnej (wojewoda) i o kompetencji szcze-
gólnej (organy wyspecjalizowane, niezespolone)49. Kompetencje wojewody, 
jako przedstawiciela Rady Ministrów, dotyczą spraw z zakresu administracji 
rządowej, z podziałem na należące do wojewody (wojewódzka administra-
cja zespolona) oraz należące do innych organów (wojewódzka administracja 

46 Tamże, art. 38.
47 Zob. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 1.
48 Tamże, art. 3.
49 Szerzej: J. Zimmerman, wyd. cyt. s. 163.
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niezespolona). Należy podkreślić, że generalną formą realizacji wszelkich 
kompetencji wojewody są zarządzenia50. 

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego51 oraz może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektó-
rych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialne-
go lub organom innych samorządów działających na obszarze województwa, 
kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych 
państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie. 
Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody z właściwym 
organem lub kierownikiem wymienionych jednostek52. 

Obowiązki wojewody w zakresie wykonywania polityki Rady Ministrów 
w województwie obejmują między innymi dostosowanie do miejscowych 
warunków celów polityki Rady Ministrów oraz koordynację i kontrolę wy-
konania wynikających stąd zadań związanych z bezpieczeństwem państwa 
i utrzymaniem porządku publicznego, w tym wykonywanie i koordynowanie 
zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa53. Do zasadniczych 
zdań realizowanych przez wojewodę w przedmiotowym zakresie należy ko-
ordynowanie w województwie procesu pozamilitarnych przygotowań obron-
nych w województwie54.

Wojewoda traktuje podmiotowo – w związku z koniecznością wykonywania 
wymienionych funkcji oraz zadań – organy administracji samorządowej oraz 
organy wojewódzkiej administracji zespolonej, organy wojewódzkiej admini-
stracji niezespolonej, przedsiębiorców, organizacje społeczne i humanitarne, 
struktury nadzorowane przez ministrów i szefów urzędów centralnych, a także 
mieszkańców i osoby przebywające na terenie województwa (rysunek 14). 

50 Zob. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 17.
51 Tamże, art. 12.
52 Tamże, art. 20.
53 Tamże, art. 22.
54 Podstawy prawne oraz zakres przedmiotowy zadań obronnych realizowanych 
w województwie został przedstawiony w podrozdział 3.2 niniejszego podręcznika.
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Rysunek 14. Organy administracji publicznej i przedsiębiorcy  
na poziomie województwa

Wojewódzka administracja zespolona jest drugim, obok wojewody, ogni-
wem administracji rządowej w województwie. Ramy prawne funkcjonowania 
zespolonej administracji rządowej w województwie zostały określone w usta-
wie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie55. Wojewoda, jako 
zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie, kieruje i ko-
ordynuje jej działalność, zapewnia warunki skutecznego jej działania, a także 
ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania56. Organizację zespolonej 
administracji rządowej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego 
nadany przez wojewodę i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów57. 

55 Zob. ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 
56 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 51.
57 Szerzej: M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce..., s. 111.
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Ustawowym obowiązkiem wojewody, jako zwierzchnika jednostek rzą-
dowej administracji zespolonej w województwie, jest między innymi zapew-
nienie warunków do skutecznego jej działania. Dotyczy to, obok zespolenia 
organizacyjnego, również zapewnienia warunków finansowych. Należy za-
uważyć, że zasady finansowania tych jednostek są zróżnicowane. Źródła-
mi finansowania są budżety odpowiednich organów centralnych, co powo-
duje dużą niezależność poszczególnych służb, inspekcji i straży. W efekcie 
osłabia to wpływ wojewody na działalność wspomnianych służb, inspekcji  
i straży58.

Wojewódzką administracja niezespoloną oraz jej organy określa 
przywołana wcześniej ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie. Tworzą ją terenowe organy administracji rządowej podporząd-
kowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji 
rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych 
państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakre-
su administracji rządowej w województwie59. Należy podkreślić, że ustano-
wienie organów administracji niezespolonej może następować wyłącznie 
drogą ustawową, a ponadto działalność takiego organu musi mieć charak-
ter ogólnopaństwowy lub zasięg terytorialny przekraczający obszar jednego  
województwa60. 

Brak zespolenia, określonych w ustawie o wojewodzie i administracji rządo-
wej w województwie, organów61 nie oznacza, że wojewoda nie może wydawać 
poleceń związanych z realizacją zadań obronnych w województwie. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach wojewoda może kontrolować sposób wy-
konywania przez organy niezespolonej administracji rządowej, działającej 
w województwie, zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wy-
danych na podstawie upoważnień w nich zawartych62.

58 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
59 Zob. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 56 ust. 1.
60 Tamże, art. 57.
61 Zob. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 56 ust. 1.
62 Szerzej: M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce..., s. 113.
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Wojewoda, w ramach kierowania pozamilitarnymi przygotowaniami obronny-
mi w województwie, wykonuje zadania, na zasadach określonych w obowiązują-
cych aktach prawnych1, a w szczególności2:
1) określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, in-

spekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych; 

2) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości 
obronnej państwa, wykonywanych przez marszałków województw, starostów, 
wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jed-
nostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie 
województwa; 

3) koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jedno-
stek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony; 

4) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kie-
rowania dla organów terenowych; 

5) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności 
państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr material-
nych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszko-
dowanym; 

6) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, 
jednostki organizacyjne i organizacje, o których mowa w pkt 1 i 2; 

7) organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz 
prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne. 

1 Zostały przedstawione w rozdziale 3 niniejszego podręcznika.
2  Ustawa o powszechnym obowiązku obrony…,  art. 20.

6.3.7. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego 

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, określoną w prze-
pisach „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, jest gmina, a inne jednostki 
szczebla lokalnego i regionalnego określa ustawa63. Jednostki te zostały okre-
ślone ustawami, odpowiednio: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym64; ustawą z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym65 oraz 
ustawą z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa66. Mieszkańcy 
gminy, powiatu oraz województwa, z mocy prawa, tworzą wspólnoty samo-

63 Zob. Konstytucja RP, art. 164.
64 Zob. Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
65 Zob. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
66 Zob. Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576.
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rządowe, odpowiednio: mieszkańcy gminy i powiatu – lokalną, a mieszkańcy 
województwa – regionalną wspólnotę samorządową.

Konstytucja wprowadziła podział zadań publicznych samorządu teryto-
rialnego na zadania własne i zadania zlecone67. Istnieje więc zasada, że zadania 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są realizo-
wane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jako zadania własne, a zada-
nia zlecone, a w tym zadania obronne, są wykonywane przez samorząd, jeżeli 
wynika to wprost z przepisów ustawy lub zawartego porozumienia.

Zakres działania samorządu województwa
Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie za-

dań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami, na 
rzecz organów administracji rządowej, w szczególności w zakresie68: edukacji 
publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury 
i ochrony jej dóbr; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji 
terenów wiejskich; zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska; 
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; transportu zbioro-
wego i dróg publicznych; kultury fizycznej i turystyki; ochrony praw konsu-
mentów; obronności; bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania bezro-
bociu; aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Organami samorządu województwa są sejmik województwa oraz zarząd 
województwa69.

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym. Sejmik wo-
jewództwa wybiera marszałka województwa i pozostałych członków zarządu 
województwa na wniosek marszałka bezwzględną większością głosów. Sejmik 
województwa pełni funkcje kontrolne w stosunku do działalności zarządu wo-
jewództwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd województwa to organ wykonawczy. W jego skład wchodzą: mar-
szałek województwa, jako jego przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozo-
stali członkowie w liczbie czterech. Zadania zarządu obejmują: wykonywanie 
uchwał sejmiku, gospodarowanie mieniem województwa, przygotowywanie 
projektu i wykonywanie budżetu, przygotowywanie strategii rozwoju woje-
wództwa, planu zagospodarowania przestrzennego, programów wojewódz-
kich i ich wykonywanie.

67 Zob. Konstytucji RP, wyd. cyt., art. 166 ust. 1.
68 Tamże, art. 14 ust. 1.
69 Tamże: art. 15.
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Do zakresu działania marszałka województwa należy wykonywanie zadań pu-
blicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz orga-
nów administracji rządowej z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w szczególności:
•	planowanie i realizacja zadań obronnych w województwie przez organy woje-

wództwa; 
•	ochrona informacji niejawnych; 
•	ochrona danych osobowych, w szczególności nadzór przestrzegania zasad 

ochrony danych osobowych; 
•	wydawanie uchwał i zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz 

wspieranie działania wojewody w zakresie przygotowań obronnych w woje-
wództwie. 

Należy podkreślić, że zakres działania samorządu województwa nie naru-
sza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu wojewódzkiego nie 
są wobec powiatu i gminy organami nadzoru lub kontroli oraz nie są organa-
mi wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. 

Zakres działania i zadania powiatu 
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w za-

kresie określonym w ustawie o samorządzie powiatowym70, w tym zadania 
dotyczące obronności, realizowane w ramach pozamilitarnych przygotowań 
obronnych. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wy-
konywania, określonych w ustawach, zadań i kompetencji kierowników po-
wiatowych służb, inspekcji i straży.

Właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowią-
zek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań po-
wiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz z obronnością. Za wykonanie tych czynności 
powiatowi przysługuje zwrot wydatków i nakładów od organu administracji, 
który nałożył obowiązek wykonania tych czynności71. 

Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia 
w sprawie: wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 
oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego sa-
morządu terytorialnego72. 

70 Zob. Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 4.
71 Tamże, art. 7.
72 Tamże, art. 5.
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• Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie-
żącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 

• W zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie, w ramach 
ustawowych kompetencji, starosta: 
•	organizuje planowanie obronne;
•	w uzgodnieniu z właściwym wojewodą opracowuje plan operacyjny funkcjo-

nowania powiatu; 
•	przygotowuje główne stanowiska kierowania i zapewnia dokumentację, środki 

techniczne i finansowe na ich realizację; 
•	odpowiada za ochronę informacji niejawnych na terenie powiatu; 
•	planuje, zarządza i prowadzi kontrole realizacji zadań obronnych odpowied-

nio do zakresu swojej właściwości miejscowej i rzeczowej.
1 R. Dynak, P. Górski, K. Radoń, Zależności zachodzące między poszczególnymi organami ad-

ministracji publicznej, działającymi na terenie województwa i ich oddziaływanie na realizację 
zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego [w:] W. Kitler (kier. nauk.), Miejsce 
i rola samorządu terytorialnego w strukturze systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kry-
zysu polityczno-militarnego i wojny pt. „Samorząd”, AON, Warszawa 2004, s. 153–154.

Zakres działania i zadania gminy
Zakres działania i zadania samorządu terytorialnego gminy, określone 

w przepisach przywołanej wcześniej ustawy o samorządzie gminnym, dzieli się 
na zadania własne i zlecone. Zadania własne gminy obejmują sprawy określo-
ne w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Natomiast 
zadania zlecone są wykonywane przez samorząd, jeżeli wynika to wprost 
z przepisów ustawy lub zawartego porozumienia. Obejmują one między in-
nymi zadania w zakresie bezpieczeństwa, obronności i porządku publicznego.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w ramach pozamilitarnych przygotowań 
obronnych1: organizuje planowanie obronne (w tym operacyjne) w zakresie reali-
zacji zadań obronnych zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych; opracowuje 
plan operacyjny funkcjonowania gminy, w uzgodnieniu z właściwym terytorial-
nie wojewodą oraz zgodnie z planem operacyjnym powiatu; przygotowuje głów-
ne stanowisko kierowania i zapewnia dokumentację, środki techniczne i finanso-
we na realizację zadania; nakłada decyzje administracyjne dotyczące wykonania 
świadczeń osobistych i rzeczowych oraz opracowuje gminny plan świadczeń na 
okres pokoju i wojny; może wydawać przepisy porządkowe (w przypadkach nie-
cierpiących zwłoki) w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliż-
szym posiedzeniu rady gminy; zarządza ewakuację; planuje, zarządza i prowadzi 
kontrole realizacji zadań obronnych odpowiednio do zakresu swojej właściwości 
rzeczowej i miejscowej; jak również może podejmować inne działania w sytuacji 
zagrożenia oraz odpowiada za ochronę informacji niejawnych na terenie gminy. 

1 R. Dynak, P. Górski, K. Radoń, Zależności zachodzące między poszczególnymi organami admi-
nistracji publicznej…, s. 147–148.
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Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podczas planowania i realizacji wy-
mienionych zadań obronnych może wydawać polecenia wiążące organom 
jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzo-
nych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działa-
jących na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych cza-
sowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych 
do wykonywania zadań na obszarze gminy.

6.4. Pozamilitarne przygotowania obronne  
w działach administracji rządowej oraz urzędach centralnych

Zgodnie z „Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej” do właściwości Rady Mi-
nistrów należy kierowanie administracją rządową, natomiast do ministrów 
należy kierowanie określonymi działami administracji rządowej oraz realiza-
cja zadań wyznaczonych im przez Prezesa Rady Ministrów. Do zasadniczych 
zadań realizowanych we wszystkich działach administracji rządowej oraz 
urzędach centralnych należą zadania obronne, planowane i wykonywane 
w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych. 

Ministrowie organizują wykonywanie tych zadań, w ramach powszech-
nego obowiązku obrony, przez podległe ministerstwa, podporządkowane 
i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są 
organami założycielskimi73. W obowiązującym stanie prawnym minister kie-
rujący określonym działem administracji rządowej wykonuje, określone 
w odrębnych przepisach, zadania z dziedziny obronności i ochrony bezpie-
czeństwa państwa74, które dotyczą:

1) ewidencji ludności i udostępniania zawartych w niej danych zaintere-
sowanym organom i instytucjom realizującym zadania obronne; przygotowa-
nia i przeprowadzania poboru oraz rekrutacji wojskowej, a także gromadzenia 
i przechowywania zasobów geodezyjnych i kartograficznych (w dziale „admi-
nistracja publiczna”);

2) określania zasad dotyczących uwzględniania aspektów obronnych 
w projektowaniu architektonicznym i prowadzeniu prac budowlanych oraz 

73 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP..., art. 18 ust.3
74 Zob. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. z 2017 r.  
poz. 1086), art. 37. 
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prowadzenia nadzoru architektoniczno-budowlanego pod kątem uwzględniania 
aspektów obronnych w ramach zagospodarowania przestrzennego infrastruktu-
ry komunalnej, a także gospodarowania nieruchomościami. W przedmiotowym 
zakresie ważną rolę spełnia realizacja zadań związanych z zapewnieniem warun-
ków do: funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w okresie pokoju, mobilizacji i w czasie 
wojny oraz przyjęciem, rozmieszczeniem, zaopatrywaniem i funkcjonowaniem 
sojuszniczych sił zbrojnych na terytorium RP, a także umożliwiających lokalizację, 
realizację i adaptację obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań obron-
nych (w dziale „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo”)75;

3) opracowywania budżetu państwa oraz systemu finansowania bezpie-
czeństwa państwa, w tym planowania środków budżetowych na realizację 
zadań obronnych oraz ich finansowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i podczas wojny (w dziale „budżet”); 

4) kształtowania polityki energetycznej państwa, w tym bezpieczeństwa do-
staw energii, surowców energetycznych i paliw w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju – z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie na okres 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „energia”); 

5) polityki dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym polityki ce-
nowej, dewizowej, celnej i skarbowej oraz koordynowania i organizowania 
współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, a także finansowa-
nia jednostek realizujących zadania obronne objęte budżetem państwa w razie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale 
„finanse publiczne”);

6) funkcjonowania gospodarki, w tym dotyczące zaopatrzenia i finanso-
wania dostaw z zagranicy wyrobów i usług niezbędnych do realizacji zadań 
obronnych przez przedsiębiorców oraz kontroli obrotu z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa pań-
stwa; udziału w opracowaniu „Programu mobilizacji gospodarki” i urucha-
mianiu zadań wynikających z tego programu; zapewnienia bezpieczeństwa 
krajowych systemów energetycznych; rezerw strategicznych i zapasów obo-
wiązkowych paliw, a także utrzymania przemysłowego potencjału obronnego 
oraz nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez spółki 
przemysłu obronnego (w dziale „gospodarka”);

75 Zob. P. Krzykowski, Przygotowania obronne w dziale administracji rządowej budow-
nictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, Wyd. AON, Warszawa 2008, s. 46–48.
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7) funkcjonowania transportu morskiego, żeglugi morskiej oraz portów 
i przystani morskich w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny oraz korzystania z obszarów morskich, a także przygoto-
wania strategicznego transportu morskiego (w dziale „gospodarka morska”); 

8) przygotowania i wykorzystania śródlądowych wód powierzchniowych; 
budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, utrzy-
mania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią; przygotowania 
i utrzymania przepraw promowo-mostowych oraz rezerw strategicznych na 
potrzeby sprawnego funkcjonowania tych przepraw w czasie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; utrzymywania urządzeń 
i obiektów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości zaopatrywania w wodę, 
a także funkcjonowania służby hydrologiczno-meteorologicznej i hydro- 
geologicznej (w dziale „gospodarka wodna”);

9) określania zasad funkcjonowania instytucji finansowych, w tym ban-
ków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych w razie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „instytucje fi-
nansowe”);

10) organizacji systemów i sieci teleinformatycznych oraz technologii i tech-
nik informacyjnych administracji publicznej na potrzeby systemu obronnego 
w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „infor-
matyzacja”); 

11) udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Eu-
ropejskiej oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów 
aktów prawa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
(w dziale „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”);

12) ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury narodo-
wej; zabezpieczania i przemieszczania zasobów archiwalnych i muzealnych 
w czasie wojny; zapewnienia ochrony i warunków pracy wybitnym twórcom 
kultury oraz organizowania działalności kulturalnej integrującej społeczeń-
stwo w czasie wojny, a także funkcjonowania jednostek organizacyjnych pań-
stwowej sieci archiwalnej w razie zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny 
(w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”);

13) tworzenia warunków do przygotowania i utrzymania obiektów sporto-
wych oraz infrastruktury logistycznej do wykorzystania w czasie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wykorzystania bazy trenin-
gowej i rehabilitacyjnej na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, 
a także podejmowania działań na rzecz upowszechniania sportów obronnych 
(w dziale „kultura fizyczna”);
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14) przygotowania krajowego systemu telekomunikacyjnego i pocztowego do 
funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
w tym przygotowania systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpie-
czeństwem państwa, w tym obronności państwa, oraz przygotowania obronnych 
systemów łączności poczty, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współdziała-
nia operatorów poczty z wojskową pocztą polową, z pocztą specjalną podległą 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz pocztą kurierską podległą 
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych (w dziale „łączność”); 

15) zapewnienia ciągłości badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojo-
wych, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa w czasie 
jego zagrożenia i w czasie wojny (w dziale „nauka”);

16) przygotowania i funkcjonowania w czasie stanu wojennego zapasowych 
stanowisk kierowania dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów 
i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady 
Ministrów76; mobilizacyjnego i strategiczno-operacyjnego rozwinięcia oraz uży-
cia sił zbrojnych, a także utrzymywania w siłach zbrojnych gotowości bojowej 
i mobilizacyjnej; zapewnienia ochrony obiektów kategorii I szczególnie ważnych 
dla obronności i bezpieczeństwa państwa; zapewnienia właściwego stanu rezerw 
strategicznych i zapasów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także zaspokojenia po-
trzeb socjalno-bytowych żołnierzy i ich rodzin w razie zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „obrona narodowa”);

17) przygotowania szkół wszystkich szczebli do funkcjonowania w czasie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także 
uwzględniania w podstawach programowych wychowania patriotycznego oraz 
problematyki edukacji dla bezpieczeństwa (w dziale „oświata i wychowanie”); 

18) prowadzenia ewidencji zasobów osobowych oraz ich racjonalnego za-
trudnienia w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w cza-
sie wojny (w dziale „praca”); 

19) prognozowania oraz bilansowania potrzeb i możliwości produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny; zapewnienia odpowiedniego stanu rezerw strategicznych 
produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych; pro-
gnozowania wielkości i asortymentu środków produkcji oraz ochrony roślin 

76 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania sys-
temu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.), § 12 
ust. 2 pkt 1.
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niezbędnych dla rolnictwa, a także nadzoru nad jakością środków spożyw-
czych, pasz oraz obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyro-
bami medycznymi stosowanymi w weterynarii (w dziale „rolnictwo”);

20) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne oraz zabezpieczenia 
infrastruktury wsi w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny (w dziale „rozwój wsi”); 

21) projektowania społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i polityki re-
gionalnej oraz zapewnienia realizacji programów współfinansowanych z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym sektorowych programów 
operacyjnych (w dziale „rozwój regionalny”);

22) prognozowania oraz bilansowania potrzeb i możliwości przetwórstwa 
rolno-spożywczego i przechowalnictwa, z uwzględnieniem produktów rol-
nych, produktów i półproduktów żywnościowych z rezerw strategicznych, 
w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
(w dziale „rynki rolne”);

23) przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych dla rybo-
łówstwa śródlądowego i morskiego w razie zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i w czasie wojny oraz tworzenia warunków organizacyjnych 
i technicznych do gromadzenia zasobów gospodarki rybnej, a także zapew-
nienia możliwości wykorzystania dostępnej floty na rzecz realizacji zadań 
obronnych (w dziale „rybołówstwo”);

24) przygotowania do sprawnego funkcjonowania działania organów wy-
miaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz służby więziennej i jednostek 
organizacyjnych więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale 
„sprawiedliwość”); 

25) przygotowania do funkcjonowania szkolnictwa wyższego w razie ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz koor-
dynowania przygotowań obronnych realizowanych przez uczelnie (w dziale 
„szkolnictwo wyższe”);

26) przygotowania do sprawnego funkcjonowania transportu drogowego, 
kolejowego, powietrznego i żeglugi śródlądowej oraz przygotowania prze-
praw promowo-mostowych, utrzymania, ochrony i rozbudowy infrastruktu-
ry transportowej, w szczególności dróg publicznych, przepraw mostowych, 
kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w cza-
sie pokoju, podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny; wy-
korzystania transportu podczas podwyższania gotowości obronnej państwa 
i w czasie wojny oraz uwzględniania wymogów obronnych w projektowaniu 
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i prowadzeniu inwestycji drogowych, a także zapewniania wymaganego stanu 
rezerw strategicznych, w szczególności związanych z zabezpieczeniem prze-
praw drogowych (w dziale „transport”); 

27) przygotowania obiektów turystycznych do wykorzystania na cele zwią-
zane z obroną państwa (w dziale „turystyka”); 

28) gospodarowania zasobami naturalnymi oraz ich wykorzystaniem na po-
trzeby obronne oraz ochrony środowiska i badania stanu środowiska w razie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także za-
pewniania wymaganego stanu rezerw strategicznych (w dziale „środowisko”);

29) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji pu-
blicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodzi-
ny, dzieci i osób starszych, potrzebujących wsparcia i pomocy, w razie zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „rodzina”); 

30) przygotowania do funkcjonowania określonych organów kierowania 
państwem na stanowiskach kierowania bezpieczeństwem narodowym w razie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny77; koor-
dynowania przygotowań ochrony obiektów kategorii II szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa, w tym obronności państwa; organizowania i koordynacji 
realizacji zadań obronnych przez nadzorowane organy administracji rządowej 
oraz podległe, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz 
postępowania z cudzoziemcami w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny; ochrony rządu w razie zewnętrznego zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także realizacji zadań obrony 
cywilnej (w dziale „sprawy wewnętrzne”);

31) współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządo-
wych i instytucji z Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami 
wyznaniowymi, oraz postępowania z mniejszościami narodowymi i etniczny-
mi w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
(w dziale „wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”);

32) przygotowania do sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń spo-
łecznych i zaopatrzenia społecznego, pomocy społecznej i świadczeń socjal-
nych, funduszy emerytalnych oraz koordynowania i organizowania współpracy 
organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku 

77 Zgodnie z § 11 ust 2 pkt 1 rozporządzenia RM w sprawie przygotowania systemu 
kierowania... minister właściwy ds. wewnętrznych przygotowuje główne stanowiska 
kierowania Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów.
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publicznego, w tym organizacji pozarządowych, w czasie zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (w dziale „zabezpieczenie społeczne”); 

33) zapewnienia funkcjonowania i bezpieczeństwa polskich placówek dy-
plomatycznych oraz przedstawicielstw zagranicznych na terenie Polski, a tak-
że reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich 
osób prawnych za granicą oraz informowania instytucji i społeczności mię-
dzynarodowej o przyczynach powstania konfliktu, którego stroną jest Rzecz-
pospolita Polska w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny (w dziale „sprawy zagraniczne”); 

34) organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w razie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; koordynowania przygo-
towania i realizacji planów zwiększenia bazy szpitalnej w czasie kryzysu lub 
wojny; określania zasad wykorzystania kadr medycznych, w tym opracowania 
planów międzywojewódzkich przeniesień personelu medycznego oraz zaopa-
trywania zakładów opieki zdrowotnej i ludności w produkty lecznicze i wyro-
by medyczne, a także zapewniania wymaganego stanu rezerw strategicznych 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych (w dziale „zdrowie”);

35) zapewnienia funkcjonowania żeglugi śródlądowej w razie zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; koordynowania  
przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej oraz budowy, przebu-
dowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
obronnym (w dziale „żegluga śródlądowa”). 

Ponadto wszyscy ministrowie przygotowują (powinni przygotowywać?): 
rezerwy osobowe na potrzeby jednostek organizacyjnych przewidzianych do 
wykonywania zadań obronnych; przygotowują i wdrażają, w czasie obowiązy-
wania stanu wojennego, akty prawne wykonawcze, w zakresie swoich właści-
wości; organizują i uruchamiają główne stanowiska kierowania w stałych i za-
stępczych miejscach pracy; planują i organizują świadczenia na rzecz obrony, 
w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji.

Ustawa o działach administracji rządowej określa również administrację 
rządową nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, którą wykonują78: 
Główny Urząd Statystyczny; Polski Komitet Normalizacyjny; Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agen-
cja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Urząd Regulacji Energetyki, 
Polska Agencja Kosmiczna oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Pol-

78 Zob. Ustawa o działach administracji rządowej, art. 33a. 
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skiej. Działalność oraz związane z tym potrzeby wymienionej administracji są 
uwzględniane podczas określania potrzeb obronnych na szczeblu centralnym.

6.5. Pozamilitarne przygotowania obronne w województwie

Pozamilitarne przygotowania obronne w województwie, obejmujące związane 
z tym zadania, realizowane są przez terenowe organy administracji rządowej 
i organy samorządu terytorialnego. Zasadniczą rolę odgrywają tu wojewo-
dowie79, którzy kierując sprawami obronności w województwie, na zasadach 
i w trybie określonym w ustawach, zapewniają współdziałanie wszystkich jed-
nostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, administracji 
zespolonej oraz niezespolonej, a także przedsiębiorców80. 

6.5.1. Zadania wojewody w zakresie pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w województwie

Zadania obronne administracji rządowej w województwie wykonują: wojewo-
da; organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierow-
nicy zespolonych służb, inspekcji i straży; organy niezespolonej administracji 
rządowej; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie 
przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawar-
tego porozumienia; starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administra-
cji rządowej wynika z odrębnych ustaw, oraz inne podmioty, jeżeli wykonywa-
nie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw81. 

Analizę zadań obronnych realizowanych przez organy administracji rzą-
dowej w województwie należy rozpocząć od przedstawienia kompetencji 
wojewody jako organu kierującego sprawami obronności w województwie. 
Zasadnicze kompetencje i obowiązki oraz zadania obronne wojewody zosta-
ły określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony oraz w przepisach 
aktów prawnych, wynikających m.in. z ustaw o stanach nadzwyczajnych82. 

79 Status prawny wojewody oraz jego miejsce w organach administracji publicznej, 
a także realizowane przez niego funkcje zostały przedstawione w podrozdziale 4.2.6.
80 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony..., art. 20.
81 Tamże, art. 2.
82 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62,  
poz. 558); ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach 
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Wojewoda w ramach kierowania procesem pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w województwie wykonuje określone funkcje, które zostały przed-
stawione w rozdziale 6.3.6 niniejszego podręcznika. 

W obowiązującym stanie prawnym wojewodzie nadano szczególne uprawnie-
nia do wykonywania zadań obronnych w zakresie: 
• planowania obronnego i programowania obronnego; 
• przygotowania stanowisk kierowania wojewody oraz sprawowania nadzoru me-

rytorycznego nad stanowiskami kierowania kierowników jednostek samorządu 
terytorialnego województwa; 

• utrzymania stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenia warunków do jej 
podwyższania, w tym organizacji systemu stałych dyżurów wojewody;

• przygotowania transportu i infrastruktury transportowej województwa na po-
trzeby obronne;

•  przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych województwa na 
potrzeby obronne państwa;

• przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;
• przygotowania do militaryzacji jednostek organizacyjnych administracji pu-

blicznej w województwie, wykonujących zadania obronne;
• przygotowania do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów znajdujących się 

we właściwości wojewody;
• organizowania szkolenia obronnego;
• prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie;
• świadczeń na rzecz obrony.

Należy podkreślić, że zakres wymienionych zadań obronnych realizowanych 
przez organy administracji rządowej w województwie mieści się w obszarze po-
zamilitarnych przygotowań obronnych państwa83 i dotyczy w szczególności:

Planowania obronnego i programowania obronnego, wynikających 
z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania 
i finansowania zadań…84. nakładających na wojewodę obowiązek: opraco-
wania „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa”, w uzgodnieniu 
z ministrem obrony narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw admi-
nistracji publicznej i spraw wewnętrznych; wyznaczenia zadań operacyjnych 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.); ustawa z dnia  
21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.).
83 Przedstawionych w rozdziale 4.2 niniejszego podręcznika.
84 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
planowania i finansowania zadań...
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jednostkom administracji rządowej i samorządowej oraz zatwierdzania pla-
nów operacyjnych opracowanych przez marszałków województw, starostów 
(prezydentów miast na prawach powiatu), wójtów i burmistrzów (prezyden-
tów miast); sporządzenia programu pozamilitarnych przygotowań obronnych 
województwa oraz programu doskonalenia obrony cywilnej województwa85;

Przygotowania stanowisk kierowania wojewody oraz sprawowania nadzo-
ru merytorycznego nad stanowiskami kierowania kierowników jednostek samo-
rządu terytorialnego województwa w zakresie oraz na zasadach i w trybie okre-
ślonym przepisami z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania 
systemu kierowania bezpieczeństwem…86. Obowiązkiem wojewody jest przygoto-
wanie na własne potrzeby głównego i zapasowego stanowiska kierowania; główne 
stanowisko kierowania przygotowuje się w stałej siedzibie wojewody oraz w za-
pasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadnia się z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych, natomiast usytuowanie zapasowego stanowiska kiero-
wania wojewodowie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
i ministrem obrony narodowej. Wojewodowie, w ramach zapasowych stanowisk 
kierowania, zapewniają miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzo-
wi rządowemu powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym 
organom niezbędnym w kierowaniu obroną województwa87;

Utrzymania stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenia warun-
ków do jej podwyższania, w tym organizacji systemu stałych dyżurów wo-
jewody w celu przekazywania decyzji marszałkom województw, starostom, 
wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) oraz organom wojewódzkiej 
niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb, in-
spekcji i straży wojewódzkich, kierownikom podległych i nadzorowanych 
jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organi-
zacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określo-
nych zadań obronnych i mającym swoją siedzibę na terenie województwa, na 
zasadach i w trybie określonym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie gotowości obronnej państwa…88; 

85 Tamże, § 5 ust.1 pkt 4 i 8; § 6 ust.1 pkt 3; § 7 pkt 3 oraz § 9 ust.1 pkt 3 i 4.
86 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania sys-
temu kierowania...
87 Tamże, § 11 ust. 1 i ust. 2 oraz § 12 ust. 1–3. 
88 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej 
państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218 z późn. zm.).
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Przygotowania transportu i infrastruktury transportowej województwa 
na potrzeby obronne na zasadach i w trybie określonym przepisami rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wy-
korzystania transportu na potrzeby obronne państwa…89. Określanie potrzeb 
obronnych województwa w zakresie transportu należy do zasadniczych za-
dań realizowanych przez wojewodów w procesie przygotowań obronnych. 
Następuje to, między innymi, przez organizację rejonów przeładunkowych 
oraz realizację zadań związanych z organizacją skoncentrowanego transpor-
tu samochodowego. W ramach przygotowania infrastruktury drogowej na 
potrzeby obronne państwa, do wojewody należy zapewnienie realizacji za-
dań związanych z budową i utrzymaniem drogowych przejść granicznych 
przewidywanych do wykorzystania przez siły zbrojne i wojska sojusznicze, 
zgodnie z umowami międzynarodowymi. Wojewodowie, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw transportu, zapewniają przygotowanie do 
sformowania jednostek zmilitaryzowanych, przeznaczonych do realizacji za-
dań osłony technicznej infrastruktury drogowej oraz sieci kolejowej na terenie 
województwa, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w cza-
sie wojny. Ponadto wojewodowie, wspólnie z ministrem obrony narodowej, 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym 
do spraw transportu, zapewniają ochronę i obronę obiektów infrastruktury 
transportowej, obiektów i urządzeń lotnictwa cywilnego oraz portów mor-
skich i rzecznych. Dotyczy to ochrony: obiektów i urządzeń zapewniających 
kierowanie transportem lotniczym, morskim i żeglugą śródlądową; punktów 
załadowczych; punktów przeładunkowych; baz remontowych statków; sta-
cji oraz przewożonych towarów i osób – przed oddziaływaniem przeciwnika 
oraz obronę przeciwdywersyjną i antyterrorystyczną, a także obronę i ochronę 
przed środkami masowego rażenia90; 

Przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych woje-
wództwa na potrzeby obronne państwa, dotyczące planowania i realizacji 
zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warun-
ków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na 

89 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przy-
gotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony 
w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 34, poz. 294).
90 Tamże, § 12 pkt 5; § 15 ust. 2; § 23 ust. 3 pkt 2; § 24 ust. 1 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i 2.
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potrzeby obronne państwa…91, obejmujących w szczególności: zwiększenie 
liczby łóżek bazy szpitalnej i zmiany jej profilu; tworzenie zastępczych miejsc 
szpitalnych; wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; okre-
ślenie sposobu zaspokojenia potrzeb kadrowych oraz wskaźników zatrud-
nienia w podmiotach leczniczych; wykorzystanie jednostek organizacyjnych 
publicznej służby krwi; określenie sposobu zabezpieczenia sanitarno-epide-
miologicznego; określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego; określenie sposobu realizacji świadczeń na potrzeby 
jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej 
i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz na potrzeby szefa Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; określenie sposobu i zakresu prowadzenia 
ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowego napływu 
poszkodowanych, rannych i chorych oraz określenie sposobu realizacji świad-
czeń na rzecz podmiotów leczniczych realizujących zadania obronne. Przepi-
sy przywołanego rozporządzenia określiły właściwość wojewody w zakresie 
organizowania, nakładania i nadzorowania oraz uruchamiania realizacji wy-
mienionych zadań, a także nałożyły na wojewodę obowiązek przedstawienia 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia bilansu personelu medycznego na 
terenie województwa92;

Przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obron-
ne państwa, określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne 
państwa93. Wojewoda przy planowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji 
lub łączeniu systemów łączności ma obowiązek uwzględniania potrzeb wy-
nikających z zapewnienia bezpieczeństwa państwa. W tym celu wojewoda 
zapewnia: opracowywanie potrzeb w zakresie łączności jednostek organiza-
cyjnych podległych i nadzorowanych, przedsiębiorców, dla których jest orga-
nem założycielskim, oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organi-
zacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów oraz planowanie, 

91 Rozporządzenie RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przy-
gotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).
92 Tamże, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 3; § 4; § 9; § 15 ust. 5; § 16 ust. 2 oraz 
§ 17 ust. 1 pkt 5.
93 Zob. Rozporządzenie RM dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzysta-
nia systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. Nr 180, poz. 1855 z późn. zm.). 
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organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem syste-
mów łączności stanowisk kierowania tych podmiotów94;

 Przygotowania do militaryzacji jednostek organizacyjnych administracji 
publicznej w województwie, wykonujących zadania obronne, w tym przed-
siębiorców podlegających wojewodom, na zasadach i w trybie określonym 
w dziale V ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzeń wy-
konawczych Rady Ministrów w sprawach militaryzacji95. Wojewodowie oraz 
ministrowie są organami właściwymi do występowania do Rady Ministrów 
z wnioskiem o objęcie militaryzacją wymienionych jednostek organizacyj-
nych. Po ustaleniu przez Radę Ministrów wykazu jednostek przewidzianych 
do militaryzacji podlegają one wnioskodawcom (ministrom i wojewodom) 
w sprawach przygotowania do militaryzacji. Wojewodowie w ramach przygo-
towania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją mają do wy-
konania obszerny katalog zadań. Do głównych zadań w tym zakresie należą: 
określenie obszaru przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do milita-
ryzacji oraz szczegółowych zasad i trybu ich wykonywania, a także wyzna-
czenie podległych i nadzorowanych organów odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych przedsięwzięć oraz ustalenie sposobu zaspokojenia potrzeb 
sprzętowych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, 
a także planowanie i dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi 
na realizację przedmiotowych zadań związanych z przygotowaniem do ob-
jęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych. Ponadto do zadań 
wojewodów należy ustalanie programów szkolenia oraz organizowanie i nad-
zorowanie szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także 
planowanie i organizowanie kontroli podległych jednostek przewidzianych 
do militaryzacji. Jednostki zmilitaryzowane podlegają właściwym miejscowo 
wojewodom, zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

94 Tamże, § 9 oraz § 11 ust. 1 pkt 6.
95 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jedno-
stek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa pań-
stwa (Dz.U. Nr 29 poz. 1612); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2009 r.  
w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmili-
taryzowanych (Dz.U. Nr 41, poz. 234); rozporządzenie RM z dnia 30 listopada 2004 r. 
w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2627); rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
nagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji 
(Dz.U. Nr 17, poz. 143.) oraz rozporządzenie RM z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przy-
dzielania jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 359).
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Przygotowania do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów znajdujących się 
we właściwości wojewody, uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach i w trybie określonym prze-
pisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony96. Wojewo-
dowie są organem właściwym do występowania do Rady Ministrów z wnioskiem 
o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności, w sto-
sunku do obiektów znajdujących się w ich właściwości, obiektów jednostek orga-
nizacyjnych im podporządkowanych lub przez nich nadzorowanych oraz obiek-
tów przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi, a także obiektów 
znajdujących się we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz utworzonych przez te organy jednostek organizacyjnych. Ponadto, wykonu-
jąc zadania w zakresie szczególnej ochrony obiektów, wojewodowie organizują 
szczególną ochronę obiektów, w tym: określają zakres prac związanych z przygo-
towaniem tej ochrony i osoby odpowiedzialne za ich realizację; koordynują i nad-
zorują prace związane z przygotowaniem szczególnej ochrony obiektów; realizują 
zadania związane z uzyskaniem limitów osobowych, środków finansowych oraz 
innych zasobów niezbędnych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów; or-
ganizują szkolenia w zakresie problematyki szczególnej ochrony obiektów oraz 
zapewniają sprawność, ciągłość i terminowość prowadzenia szczególnej ochrony 
obiektów, a także ujmują problematykę szczególnej ochrony obiektów w kwestio-
nariuszach, przeglądach, programach i innych dokumentach dotyczących przy-
gotowań obronnych państwa97; 

Organizowania szkolenia obronnego na zasadach i w trybie określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego98. Wojewodo-
wie i wicewojewodowie, jako osoby zajmujące kierownicze stanowiska w admini-
stracji publicznej, uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez jednostki nad-
rzędne. Wojewodowie są zobowiązani do organizowania szkolenia obronnego 
w województwie, prowadzonego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, re-
alizowanych w cyklu rocznym oraz ćwiczeń wojewódzkich obejmujących dwa lub 
więcej powiatów na obszarze województwa; opracowywania wieloletnich progra-

96 Zob. Rozporządzenie RM w 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). 
97 Tamże, § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5–7.
98 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego 
(Dz.U. Nr 16, poz. 150).
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mów szkolenia i corocznych planów szkolenia (uzgadnianych z ministrem obrony 
narodowej) oraz prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; kwalifikowania osób 
podlegających szkoleniu oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji pro-
cesu szkolenia; Szkolenie realizowane przez wojewodów finansuje się z tej części 
budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda99;

Prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych przez wojewodę 
na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów w spra-
wie kontroli wykonywania zadań obronnych100. Kontrolę prowadzi się w sto-
sunku do urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomoc-
niczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; komend, 
inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat po-
mocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 
jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez wojewo-
dów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych 
służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a zakres tej kontroli obejmuje wyko-
nywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na 
ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilnopraw-
nych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej. Woje-
wodowie planują i zarządzają przeprowadzenie kontroli problemowych i do-
raźnych, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, 
a także koordynują działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie 
planowania przez te organy kontroli problemowych101;

Świadczeń na rzecz obrony wynikających z przepisów działu VII ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzeń wykonawczych Rady 
Ministrów w sprawach świadczeń na rzecz obrony102. Wojewoda koordynu-
je na obszarze województwa działalność organów samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rze-
czowych, w tym: prowadzi zbiorczy wykaz świadczeń osobistych i rzeczowych 

99 Tamże, § 3 ust. 1; § 5 pkt 3; § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1. 
100 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywa-
nia zadań obronnych (Dz.U. Nr 16, poz. 151).
101 Tamże, § 2 pkt 5 i 7; § 3; § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 3.
102 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych 
na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz. 2307, z późn. zm.); rozporządzenie 
RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych realizowanych na rzecz obro-
ny w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181 poz. 1872) oraz rozporządzenie RM z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. Nr 203 poz., 2081).
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przewidzianych do realizacji na obszarze województwa; planuje wydatki fi-
nansowe związane z nakładaniem obowiązku tych świadczeń oraz analizuje 
potrzeby i możliwości realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych przez or-
gany gminy na obszarze województwa, a w razie potrzeby wskazuje wójta lub 
burmistrza (prezydenta miasta), który może zrealizować zadania nałożenia 
tych świadczeń. Ponadto wojewoda jest organem, który rozpatruje odwołania 
osób przeznaczonych do wykonywania świadczeń osobistych oraz posiada-
czy nieruchomości lub rzeczy ruchomej, a także wnioskodawców – od decyzji 
wydanych przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Decyzja ta może 
być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z na-
ruszeniem przepisów prawa.

Wojewodowie organizują wykonywanie wymienionych zadań przez urzę-
dy wojewódzkie, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne 
oraz przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi, a ponadto 
przez organy samorządu terytorialnego, organizacje społeczne oraz przedsię-
biorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi lub 
nadzorowanymi przez ministrów103. W celu realizacji zadań wojewoda może 
wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, 
a w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązujące również organy samorządu 
terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje 
właściwego ministra104. 

6.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne 
 w samorządach terytorialnych 

Władze samorządu terytorialnego odpowiadają za realizację zadań obronnych 
na administrowanym terenie, ich podstawy prawne są określone w ustawach105 
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, a także w wytycznych 
nadrzędnych organów administracji rządowej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zadania obronne w samorządach lokalnych szczebla powiatowego 
i gminnego są zadaniami zleconymi przez administrację rządową na zasadzie 

103 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony..., art. 18 ust. 4. 
104 Tamże, art. 25
105 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony...; ustawa o samorządzie powiato-
wym..., ustawa o samorządzie gminnym... oraz ustawa o samorządzie województwa...
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ustawy lub porozumienia106. Jeżeli zadania są przekazywane w formie ustawy, 
samorządy nie mają wyboru i muszą przyjąć je do realizacji. W tym wypadku 
administracja rządowa jest zobowiązana zapewnić samorządom niezbędną 
ilość środków na ich realizację. Zatem organy samorządu powinny otrzymać 
na wykonanie zleconych przez administrację rządową zadań obronnych od-
powiednią ilość środków finansowych, w formie subwencji lub dotacji celo-
wych, umożliwiających ich realizację. 

Realizowane obecnie przez samorządy terytorialne zadania obronne 
można ująć w trzy zasadnicze grupy zadaniowe (kategorie)107:

1) ochrona ludności i struktur państwa w warunkach wewnętrznego i ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno-militar-
nego i wojny;

2) zapewnienie informacyjnych, duchowych i materialnych podstaw egzy-
stencji ludności w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa, kryzysu polityczno-militarnego i wojny;

3) uzupełnianie zasobami ludzkimi sił zbrojnych oraz cywilne wsparcie 
wojsk własnych i sojuszniczych prowadzących operacje na terytorium nasze-
go państwa.

Szczegółowe zadania obronne związane z zapewnieniem ciągłości funk-
cjonowania i kierowania gminą, powiatem i województwem samorządowym, 
w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, zosta-
ły określone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony RP108. Wymienione rozporządzenia stworzyły ramy prawne 
udziału organów samorządu terytorialnego w obszarze pozamilitarnych przy-
gotowań obronnych państwa.

106 Konstytucja wprowadziła, podział zadań publicznych samorządu terytorialnego na 
zadania własne i zadania zlecone (art. 166 ust 1). Istnieje więc zasada, że zadania publicz-
ne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są realizowane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego jako zadania własne, a zadania zlecone są wykonywane przez 
samorząd, jeżeli wynika to wprost z przepisów ustawy lub zawartego porozumienia.
107 Zob. W. Kitler (kier. nauk), Zadania obronne samorządu..., s.120.
108 Wykaz tych rozporządzeń oraz ich zakres podmiotowo-przedmiotowy przedsta-
wiono w podrozdziale 2.1.2 (tabela 1).
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Zakres przedmiotowy pozamilitarnych przygotowań obronnych realizowanych 
przez samorządy terytorialne obejmuje w szczególności zadania dotyczące: 
• planowania obronnego, w tym planowania operacyjnego; 
• przygotowania stanowisk kierowania organów wykonawczych samorządu tery-

torialnego; 
• utrzymania stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenia warunków do jej 

podwyższania;
• przygotowania oraz wykorzystania transportu na potrzeby obronne;
• przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne państwa;
• przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;
• przygotowania do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów znajdujących się 

we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego;
• organizowania szkolenia obronnego;
• prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez organy samorządu tery-

torialnego;
• świadczeń na rzecz obrony.

Zakres wymienionych zadań obronnych realizowanych przez organy ad-
ministracji samorządowej na poziomie województwa, powiatu oraz gminy 
mieści się w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa109 
i dotyczy w szczególności:

Planowania obronnego wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań…110, dotyczą-
cego m.in. opracowania: planów operacyjnych funkcjonowania urzędów mar-
szałkowskich, które sporządzają marszałkowie województw w uzgodnieniu 
z właściwymi wojewodami; planów operacyjnych funkcjonowania powiatów 
i miast na prawach powiatów, które sporządzają starostowie i prezydenci miast 
w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami; „Planu operacyjnego funkcjono-
wania Miasta Stołecznego Warszawy”, który sporządza prezydent miasta sto-
łecznego Warszawy w uzgodnieniu z wojewodą mazowieckim oraz planów 
operacyjnych funkcjonowania gmin (gmin o statusie miasta), które sporządza-
ją wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w uzgodnieniu z właściwymi 
wojewodami111; 

109 Został przedstawiony w rozdziale 4.2 niniejszego podręcznika.
110 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
planowania i finansowania zadań...
111 Tamże: § 5 ust 1, pkt 5–8.
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Przygotowania stanowisk kierowania organów wykonawczych samorzą-
du terytorialnego (wójta lub burmistrza / prezydenta miasta oraz marszałka 
województwa) na zasadach i w trybie określonym przepisami z rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeń-
stwem…112. Obowiązkiem organów wykonawczych samorządu terytorialne-
go jest przygotowanie na własne potrzeby głównego stanowiska kierowania 
w swojej stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację 
uzgadniają z właściwym wojewodą113; 

Utrzymania stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenia warun-
ków do jej podwyższania przez organy samorządu terytorialnego (marszał-
ków województwa, starostów, wójtów lub burmistrzów / prezydentów miast) 
wytypowane do wykonania określonych zadań obronnych w systemie stałych 
dyżurów wojewody – na zasadach i w trybie określonym przepisami rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa…114; 

Przygotowania dróg i wykorzystania transportu na potrzeby obronne, na 
zasadach i w trybie określonym przepisami z rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na po-
trzeby obronne państwa…115. Organy samorządu terytorialnego oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez te organy, dla których są one 
organami założycielskimi, uwzględniają potrzeby obronne państwa w zakresie 
transportu, stosownie do zakresu działania116. Na poziomie samorządu woje-
wództwa, powiatu i gminy realizowane są również zadania dotyczące przygo-
towania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na potrzeby obronne, 
określonych w wykazie dróg o znaczeniu obronnym117;

Przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrze-
by obronne w zakresie planowania i realizacji zadań określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

112 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania sys-
temu kierowania...
113 Tamże, § 11 ust 1, pkt 6 i ust. 4. 
114 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej...
115 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania i wykorzystania transportu...
116 Tamże, § 3.
117 Zob. Ustawa z dnia 21 marca 2005 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086 z późn. zm.), art. 4a ust. 2.



224

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa…118, obej-
mujących w szczególności: zwiększenie liczby łóżek bazy szpitalnej i zmiany 
jej profilu; tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych; wykonywanie ambula-
toryjnych świadczeń zdrowotnych; określenie sposobu zaspokojenia potrzeb 
kadrowych oraz wskaźników zatrudnienia w podmiotach leczniczych; wyko-
rzystanie jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi; określenie sposo-
bu i zakresu prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warun-
kach masowego napływu poszkodowanych, rannych i chorych oraz określenie 
sposobu realizacji świadczeń na rzecz podmiotów leczniczych realizujących 
zadania obronne. Należy podkreślić, że przepisy przywołanego rozporządze-
nia określiły właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w za-
kresie organizowania, nakładania i nadzorowania oraz uruchamiania reali-
zacji wymienionych zadań, a także nałożyły na organy jednostek samorządu 
terytorialnego obowiązek tworzenia – w formie planów – warunków organi-
zacyjnych i technicznych realizacji tych zadań. 

Przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obron-
ne państwa, określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obron-
ne państwa119. Organy samorządu terytorialnego przy planowaniu, budowie, 
rozbudowie, eksploatacji lub łączeniu systemów łączności mają obowiązek 
uwzględniania potrzeb wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 
W ramach przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności 
wójt lub burmistrz / prezydent miasta oraz marszałek województwa, według 
swojej właściwości, zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania obron-
nych systemów łączności, w szczególności na stanowiskach kierowania120; 

Przygotowania do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów znajdują-
cych się we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego, uzna-
nych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa, na zasadach i w trybie określonym przepisami rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 

118 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).
119 Zob. Rozporządzenia RM dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wy-
korzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. Nr 180, poz. 1855 
z późn. zm.). 
120 Tamże, § 11 ust.1.
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i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony121. Organem właściwym do 
występowania do Rady Ministrów z wnioskiem o uznanie obiektów znajdu-
jących się we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego za 
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności jest właściwy terytorialnie 
wojewoda. Ponadto wojewodowie, wykonując zadania w zakresie szczególnej 
ochrony obiektów, określają m.in. zakres prac związanych z przygotowaniem 
tej ochrony oraz osoby z jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzial-
ne za ich realizację, a także koordynują i nadzorują prace z tym związane. 
Natomiast szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana przez organy, 
instytucje, formacje, przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne, w których 
właściwości znajdują się obiekty122; 

Szkolenia obronnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie szkolenia obronnego123 organy samorządowe wszystkich szcze-
bli (marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci miast oraz ich zastępcy) są zobowiązane do: udziału w szkoleniach 
prowadzonych przez jednostki nadrzędne; organizowania i prowadzenia 
szkolenia obronnego – w odniesieniu do szkolenia w samorządzie terytorial-
nym, odpowiednio: województwa, powiatowym i gminnym; opracowywania 
i uzgadnianie planów i programów szkolenia z wojewodą; kwalifikowania 
osób podlegających szkoleniu; zapewnienia właściwych warunków do reali-
zacji procesu szkolenia; prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Szkolenie 
realizowane przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast finansuje się z tej części budżetu państwa, której dyspo-
nentem jest wojewoda124;

Kontroli realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorial-
nego na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych125. Kontrolę prowadzi się 
w stosunku do urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałków 
województw oraz jednostek organizacyjnych, dla których organ samorządu 
terytorialnego jest organem założycielskim, a jej zakres obejmuje wykonywa-

121 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie 
ważnych dla bezpieczeństwa... 
122 Tamże, § 4 ust. 2, pkt 5b; § 5 ust. 4, pkt 5b oraz § 7 ust. 1, pkt 5b.
123 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia...
124 Tamże, § 3 ust. 1; § 5 pkt 4; § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 2. 
125 Zob. Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywa-
nia zadań...
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nie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich 
podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych 
oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej. Organy sa-
morządu terytorialnego planują i zarządzają przeprowadzenie kontroli proble-
mowych i doraźnych, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej 
i miejscowej, a wojewodowie koordynują działalność w zakresie planowania 
przez te organy kontroli problemowych126;

Planowania i realizacji świadczeń na rzecz obrony – świadczeń osobi-
stych i rzeczowych na okres pokoju i wojny oraz wydawania decyzji admini-
stracyjnych o nałożeniu obowiązku świadczeń, a także wzywania do ich wy-
konania (gmina); prowadzenia ewidencji nieruchomości i rzeczy ruchomych 
(gmina) mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych oraz udzielania 
informacji o ich stanie na żądanie wojskowych komendantów uzupełnień oraz 
właściwych organów obrony cywilnej oraz wykonywania w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny świadczeń rzeczowych (gmina), polegających na 
oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez 
siły zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organiza-
cyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa;

Ponadto do ważnych zadań obronnych realizowanych przez organy sa-
morządu terytorialnego należy zaliczyć przeprowadzanie czynności zwią-
zanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony127 oraz współ-
działanie z organami wojskowymi w zakresie: administrowania rezerwami 
osobowymi128; prowadzenia rejestracji (gmina) na potrzeby założenia ewi-
dencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej osób objętych re-
jestracją, a także wzywania ich do stawienia się do kwalifikacji wojskowej129; 
współudziału (powiat) w organizowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji woj-
skowej przez zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji130; prowadzenia 
spraw (gmina) związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym131; or-
ganizowania, w ramach akcji kurierskiej, (w gminach i powiatach) systemu 
doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadza-
nych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, 

126 Tamże, § 2 pkt 5 i 7; § 3; § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 3.
127 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony...
128 Tamże, art. 25 ust. 1.
129 Tamże, art. 31 ust. 4 i 5 oraz art. 32 ust. 5.
130 Tamże, art. 35 ust. 2.
131 Tamże, art. 53 ust. 3.



227

pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz czynnej służby 
wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny132; wy-
dawania decyzji (gmina) w sprawie przeznaczenia osób do funkcji kuriera 
(następuje z urzędu lub na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień)133; 
rozplakatowania obwieszczeń (gmina) o powołaniu osób do czynnej służby 
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny134.

Możliwość realizacji zadań obronnych przez samorządy terytorialne na-
leży rozpatrywać z uwzględnieniem szczebla lokalnego, który dotyczy gmi-
ny i powiatu oraz szczebla regionalnego, tj. samorządu województwa. Należy 
podkreślić, że zarówno ustawy ustrojowe, jak i obowiązujące przepisy w za-
kresie obronności nie określają jednoznacznie ustawowych zależności i relacji 
pomiędzy samorządem województwa a powiatem oraz samorządem powia-
towym a gminą. Natomiast kierowanie i koordynacja wykonywania zadań 
obronnych realizowanych przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego 
na terenie województwa należy do ustawowych kompetencji wojewody135. 

Pytania kontrolne:

1. Zdefiniuj pojęcie administracji publicznej oraz omów jej strukturę. 
2. Omów kompetencje Prezydenta RP oraz Rady Ministrów w zakresie pozamilitar-

nych przygotowań obronnych państwa.
3. Omów kompetencje ministra obrony narodowej w zakresie pozamilitarnych 

przygotowań obronnych państwa.
4. Omów zasady oraz zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych w działach 

administracji rządowej.
5. Omów zasady oraz zakres pozamilitarnych przygotowań obronnych w wojewódz-

twie.

132 Tamże, art. 60 ust. 4.
133 Tamże, art. 203 ust. 2.
134 Tamże, art. 60 ust. 6.
135 Zob. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony..., art. 18 ust. 4.
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7. Przedsiębiorcy w procesie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych państwa

7.1. Podstawy prawne oraz charakterystyka zadań obronnych 
realizowanych przez przedsiębiorców

Dokonujące się w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia dynamiczne prze-
kształcenia w gospodarce narodowej oraz jakościowo nowe zadania w dzie-
dzinie obronności i bezpieczeństwa, stojące przed gospodarką obronną, coraz 
bardziej uwidaczniały potrzebę usprawnienia nadzoru ze strony organów ad-
ministracji rządowej nad realizacją wcześniej nałożonych zadań, ale przede 
wszystkim ich bieżącej aktualizacji. Takich możliwości nie dawały, w obowią-
zującym wówczas stanie prawnym, ani o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ani usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych. Wprawdzie z przywołanych przepisów wynika obowiązek reali-
zacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez wszystkie or-
gany administracji oraz przedsiębiorców1, to jednak w rozpatrywanym okre-
sie brakowało regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny określałyby 
właściwość organów administracji rządowej w zakresie organizowania oraz 
nadzorowania zadań gospodarczo-obronnych w odniesieniu do spółek han-
dlowych. Dotyczyło to zwłaszcza tych spółek, w których Skarb Państwa zbył 
akcje lub udziały w ilości co najmniej 50%, a uprzednio, tj. przed komercja-
lizacją, organem założycielskim podmiotu gospodarczego jako przedsiębior-
stwa państwowego był organ administracji rządowej.2

W tych złożonych uwarunkowaniach została wypracowana przez rząd 
i przyjęta przez parlament ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności 

1 Przyjęte w ustawie rozwiązania w zasadzie odnoszą się do przedsiębiorstw pań-
stwowych i odpowiadają realiom, w jakich ustawę tworzono.
2 Zapis art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych w warunkach postępującej komercjalizacji okazał się być 
niewystarczający, gdyż w zasadzie umożliwiał on tylko sprawowanie nadzoru nad reali-
zacją wcześniej nałożonych zadań.
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państwa realizowanych przez przedsiębiorców.3 Ustawa ta wprowadziła zasa-
dy realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, w tym 
przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, okre-
śliła organy administracji rządowej właściwe w zakresie organizowania oraz 
sprawowania nadzoru nad realizacją wspomnianych zadań, a także sposób ich 
finansowania. Obecnie przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej usta-
wę z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców, którego zasadniczym celem jest 
usystematyzowanie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie opra-
cowywania „Programu mobilizacji gospodarki” (PMG). Projekt w tym zakresie 
przewiduje zawarcie w przepisach ustawowych upoważnienia do wydania roz-
porządzenia Rady Ministrów, które określiłoby zasady i tryb opracowywania 
PMG, a także precyzowałoby zadania i uprawnienia ministra obrony narodo-
wej jako organu administracji rządowej właściwego do organizacji i koordynacji 
wszystkich przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem mobilizacji gospo-
darki w państwie oraz sprawowania nadzoru nad ich realizacją.

W świetle ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obron-
ności państwa realizowanych przez przedsiębiorców do zadań na rzecz obronności 
państwa należą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie:
•	mobilizacji	 gospodarki,	 obejmujące	 zadania	 wybranych	 działów	 gospodarki	 

w zakresie zaspokojenia potrzeb obronnych państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny,

•	militaryzacji,	 obejmujące	uzupełnienie	 potrzeb	 kadrowych	 i	 sprzętowych	wy-
nikających ze struktury jednostki zmilitaryzowanej oraz inne przedsięwzięcia 
w zakresie przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych, jeżeli na mocy odręb-
nych przepisów przedsiębiorca jest przewidziany do objęcia militaryzacją,

•	 planowania	 operacyjnego,	 obejmujące	 przedsięwzięcia	 planistyczne	 dotyczące	 
w szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

•	 szkolenia	obronnego,	obejmujące	działania	podejmowane	w	czasie	pokoju,	ma-
jące na celu przygotowanie załogi do realizowania zadań obronnych,

•	 wynikającym	z	obowiązków	państwa	gospodarza,	obejmujące	przedsięwzięcia	
związane z udzieleniem wsparcia przybywającym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej wojskom sojuszniczym, w tym udostępnienie lokalnej infrastruktury, 
realizację zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony wojsk i obiektów.

3 Zob.: ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320 ze zm.)
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Zatem ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców usankcjonowała 
otwarty katalog przedsięwzięć zaliczanych do zadań na rzecz obronności 
państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, militaryzacji, planowania ope-
racyjnego i szkolenia obronnego oraz obowiązków państwa gospodarza, co 
oznacza, że organy administracji rządowej mogą nakładać na przedsiębiorców 
także inne zadania obronne, niezbędne do przygotowania i rozwinięcia syste-
mu obronnego państwa.

7.2. Przemysłowy potencjał obronny oraz przedsiębiorcy 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Poziom zaspokojenia potrzeb obronnych państwa zależy od możliwości pro-
dukcyjno-usługowych przedsiębiorców, a zwłaszcza spółek przemysłowego 
potencjału obronnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 
1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego 
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przemysło-
wy potencjał obronny stanowią zasoby materialne i niematerialne istnieją-
ce w przemyśle Rzeczypospolitej Polskiej, zaspokajające potrzeby obronne 
państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie uzbrojenia lub sprzętu 
wojskowego4. Do spółek przemysłowego potencjału obronnego ustawa zali-
cza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące 
działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, 
przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Mini-
ster Obrony Narodowej, oraz spółki powstałe w wyniku komercjalizacji tych 
przedsiębiorstw, jak również jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące 
działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa5. Szczegółowy 
wykaz spółek znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów6, 

4 Zob. art. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restruktu-
ryzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 83, poz. 932, ze zm.).
5 Tamże, art. 2 ust. 1.
6 Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku w sprawie wy-
kazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzą-
cych działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizu-
jących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
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wydanego na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i moderni-
zacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przemysłowy potencjał obronny (PPO) tworzy ponad 100 firm wytwarza-
jących wyroby, świadczących usługi lub zajmujących się handlem na potrzeby 
bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zajmujących się obrotem tego typu 
produktów. Z sektorem PPO kooperuje drugie tyle przedsiębiorstw zobowią-
zanych wypełniać specyficzne wymogi wynikające z prawa dotyczącego obro-
tu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa istotną rolę odgrywają 
przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Artykuł 3 usta-
wy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców ustanawia dwa kryteria kwalifikowania tego 
rodzaju przedsiębiorców, tj. obszar działania i przedmiot wykonywanej działalno-
ści gospodarczej. 

Wspomniany wyżej przepis ustawy stanowi, iż w rozumieniu ustawy przed-
siębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest przedsiębiorca 
realizujący zadania rzecz obronności państwa, którego terenem działania jest 
obszar większy niż jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej 
działalności gospodarczej jest: (1) eksploatacja lotnisk i portów morskich; (2) 
kolportaż; (3) nadawanie programów radiowych i telewizyjnych; (4) produkcja, 
transport i magazynowanie produktów naftowych; (5) produkcja, remont lub 
modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego; (6) realizacja obrotu specjalne-
go; (7) transport; (8) usługi pocztowe; (9) usługi telekomunikacyjne; (10) wy-
twarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii 
elektrycznej.

Z kolei art. 6 ustawy dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców określa tryb ustalania 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wskazując 
Radę Ministrów jako organ właściwy do określania stosownego wykazu – ze wska-
zaniem organów organizujących i nadzorujących wykonywanie przez rozpatrywa-
nych przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa.

bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
(Dz.U. Nr 198, poz. 1313).
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W świetle rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębior-
ców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym7 organami organizujący-
mi i nadzorującymi wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa są: 

•	 minister właściwy do spraw gospodarki – w odniesieniu do 18 przedsię-
biorców wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w odniesieniu do  
11 przedsiębiorców wymienionych w części II załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do  
11 przedsiębiorców wymienionych w części III załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw transportu – w odniesieniu do 27 przedsię-
biorców wymienionych w części IV załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw łączności – w odniesieniu do 10 przedsię-
biorców wymienionych w części V załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister obrony narodowej – w odniesieniu do 43 przedsiębiorców wy-
mienionych w części VI załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw zdrowia – w odniesieniu do 32 przedsię-
biorców wymienionych w części VII załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw informatyzacji – w odniesieniu do 9 przed-
siębiorców wymienionych w części VIII załącznika do rozporządzenia; 

•	 minister właściwy do spraw energii – w odniesieniu do 34 przedsiębior-
ców wymienionych w części IX załącznika do rozporządzenia;

•	 minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin – w odniesie-
niu do 7 przedsiębiorców wymienionych w części X załącznika do rozporzą-
dzenia.

Powyższy wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
-obronnym, ze wskazaniem organów organizujących i nadzorujących wyko-
nywanie przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, jest okre-
sowo modyfikowany przez Radę Ministrów.

7 Zob. § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wy-
kazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1871 ze zm.).
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7.3. Zasady organizowania i finansowania zadań obronnych 
realizowanych przez przedsiębiorców oraz właściwość organów 

w zakresie nakładania tych zadań oraz sprawowania nadzoru 
nad ich realizacją

Zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez 
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP,  
w tym przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obron-
nym, organy administracji rządowej właściwe w zakresie organizowania oraz 
sprawowania nadzoru nad realizacją zadań, a także sposób finansowania tych 
zadań określa ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa re-
alizowanych przez przedsiębiorców8. Zadania na rzecz obronności państwa są 
nakładane na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez 
właściwy organ administracji rządowej. Natomiast wykonywanie omawianych 
zadań następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez organ, 
który wydał decyzję nakładającą obowiązek ich realizacji. W przedmiotowej 
umowie doprecyzowuje się sposób i terminy realizacji zadań na rzecz obronno-
ści państwa, a także kwestie dotyczące ich finansowania. Co do zasady, wykony-
wanie takich zadań jest finansowane z budżetu państwa oraz planowane w części 
budżetowej organu będącego stroną umowy. Omawiane przepisy stanowią jed-
nocześnie, iż prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter 
planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

Przepisom ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców podlegają wszystkie spółki 
handlowe prowadzące działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, niezależ-
nie od aktualnych stosunków własnościowych w danej spółce. Przywołana ustawa 
określa właściwość organów w zakresie organizowania i nadzorowania zadań na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w zależności od wielko-
ści akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Obowiązujące w tym zakresie 
rozwiązania uwzględniają jednocześnie założenie, iż ze względu na interes obron-
ności i bezpieczeństwa państwa celowe jest, aby podmioty gospodarcze realizujące 
szczególnie ważne zadania, niezależnie od stosunków własnościowych, pozostały 
w nadzorze centralnego organu administracji rządowej. 

8 Zob.: ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Dz.U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.
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Zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych 
przez przedsiębiorców:
1. Zadania na rzecz obronności państwa są nakładane na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ administracji rządowej.
2. Wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa następuje na podstawie 

umowy zawartej z przedsiębiorcą przez organ, który wydał decyzję nakładającą 
obowiązek ich realizacji.

3. Zadania na rzecz obronności państwa są finansowane z budżetu państwa oraz 
planowane w części budżetowej organu będącego stroną umowy z tym, że pra-
ce związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obron-
ności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, 
są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 
2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców, organami administracji rządowej właściwymi do 
organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz 
obronności państwa, wykonywanych przez przedsiębiorców, są:

1) wobec spółek handlowych, w których Skarb Państwa posiada co naj-
mniej 50% akcji lub udziałów – minister wykonujący prawa z tytułu posiada-
nia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w uzgodnieniu jednak-
że z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki;

2) wobec pozostałych spółek – właściwy terytorialnie wojewoda, z wyłą-
czeniem jednakże spółek, które są przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym;

3) wobec przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obron-
nym – organy wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym9.

W warunkach postępującej prywatyzacji trafnym rozwiązaniem okazało 
się ustanowienie kategorii przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym, ponieważ zdecydowana większość podmiotów gospodar-
czych, szczególnie ważnych z punktu widzenia obronności, posiada swoją 
siedzibę na obszarze województwa mazowieckiego, a zasięg działania – ogólno-
polski. Jeśliby nie została ustanowiona omawiana kategoria przedsiębiorców, 

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przed-
siębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1871).
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to przekazywanie – w miarę postępu procesu komercjalizacji – tego rodzaju 
spółek wojewodzie mazowieckiemu znacznie skomplikowałoby organizowa-
nie zadań na rzecz obronności państwa i sprawowanie nadzoru nad ich re-
alizacją. Przyjęcie powyższego trójpodziału w zakresie właściwości organów 
do organizowania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego 
państwa zapewniło zarówno znacznie lepsze planowanie zadań gospodarczo-
-obronnych, nadzór nad ich realizacją, jak i bardziej efektywne wykorzystanie 
środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa na przygotowania 
obronne. 

Pytania kontrolne:

1. Wymień i scharakteryzuj zadania na rzecz obronności państwa, realizowane przez 
przedsiębiorców.

2. Przedstaw tryb ustalania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
-obronnym oraz kryteria kwalifikowania tego rodzaju przedsiębiorców.

3. Omów zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych 
przez przedsiębiorców.
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Zakończenie

Podręcznik akademicki jest opracowaniem, w którym prezentowana jest syn-
teza najnowszej wiedzy z danej dziedziny (dyscypliny) nauki, potrzebna i uży-
teczna ze względu na pracę naukową, zwłaszcza jednak – na pracę dydaktyczną 
ze studentami szkół wyższych. Należy też zauważyć, że niektóre treści zawarte 
w podręczniku mogą być mniej aktualne niż artykuły naukowe, ponieważ gro-
madzenie materiałów do podręcznika trwa z reguły kilka lat. Z drugiej strony, 
dobrze wykonane analizy i syntezy naukowe zamieszczone w podręczniku są 
względnie trwałe i aktualne przez wiele lat. Niekiedy podręczniki akademickie 
są wykorzystywane również przez kandydatów na studia1.

Zaprezentowane w niniejszym podręczniku treści są efektem dociekań ich 
autorów nad wybranymi problemami przygotowań obronnych w niemilitar-
nej części systemu obronnego państwa. Są one również rezultatem udziału 
autorów w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych organizowanych 
przez Akademię Sztuki Wojennej oraz inne uczelnie. Ważnym źródłem wie-
dzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych w przedmiotowym zakresie była 
praca autorów podręcznika w Departamencie Strategii i Planowania Obron-
nego MON. 

Uwzględniając charakter pozamilitarnych przygotowań obronnych, na-
leży pamiętać, że ich zakres stanowi rozległy interdyscyplinarny obszar po-
znania. Autorzy musieli zatem przyjąć pewne ograniczenia, zasygnalizowane 
w tytule, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych prioryte-
tów. Pozwoliło to na przygotowanie spójnego tematycznie podręcznika, który 
przeznaczony jest dla osób studiujących na kierunkach: bezpieczeństwo naro-
dowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja, a także dla tych, których 
interesuje problematyka przygotowań obronnych państwa, realizowanych 
w niemilitarnej części systemu obronnego państwa. 

1 J. Pawłowski, Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Podręcznik akade-
micki, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2016. 
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pieczeństwa państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1309). 

42. 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 te-
rytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599).

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygoto-
wania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 180, poz. 1855).

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872).

45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny (Dz.U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).

46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości 
obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218).

47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świad-
czeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307).

48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoły-
wania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. 
Nr 264, poz. 2627).

49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagro-
dzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do military-
zacji (Dz.U. Nr 17, poz. 143).

50. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie military-
zacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub 
bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 29, poz. 1612).
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51. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawa-
nia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych 
(Dz.U. Nr 41, poz. 234).

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyka-
zu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, pro-
wadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także 
spółek realizujących obrót z zagranicą, towarami technologiami i usługami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 198, poz. 1313).

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania 
jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 359).

54. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i spo-
sobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741).

55. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie sys-
temów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkole-
nia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829).

57. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1871).

58. Wytyczne Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej na lata 2017–2026.

59. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przy-
gotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I.

60. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu zabezpieczenia potrzeb w zakresie rezerw osobowych, uzbro-
jenia, sprzętu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służ-
by wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczegółowej 
ochrony obiektów (Dz.Urz. MON z 2005 r. Nr 3, poz.17).

61. Ogólne wymagania przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów 
kategorii II, oraz procedura opracowywania, uzgadniania i aktualizowania pla-
nów szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

62. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr Z-8/MON z dnia 30 lipca 2008 r., zmie-
niająca decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr Z-12/MON z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej 
ochronie obiektów.

63. Decyzja nr 462/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 
roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojsko-
we zadań w zakresie militaryzacji (Dz.Urz. MON z 2015 r. Nr 462, poz. 330).
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64. Ustalenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 
2007 r. dotyczące udziału Policji, Państwowej Straży Pożarnej i formacji obrony 
cywilnej w szczególnej ochronie obiektów.

65. Ustalenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 
2010 r. dotyczące udziału Policji, Państwowej Straży Pożarnej i formacji obrony 
cywilnej w szczególnej ochronie obiektów.

C. Dokumenty strategiczne

1. Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w la-
tach 2007–2012 z dnia 31 sierpnia 2007 r. 

2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 z dnia 25 września 2012 r.
3. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022 –przyjęta uchwałą Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. (MP 
z 2013 r. poz. 377).

4. Strategia Sprawne Państwo 2020 z dnia 12 lutego 2013 r.
5. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 

2014 r.
6. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2009 r. – Strate-

gia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
– utraciła moc.

7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wyda-
niu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (MP 
z 2015 r. poz. 697).

D. Dokumenty normalizacji obronnej

1. Norma obronna NO-02-A060 – System obronny państwa, plany obronne, klasyfi-
kacja (Dz.Urz. MON z 2008 r. nr 13, poz.166).

2. Norma Obronna NO-02-A077 – Militaryzacja, Numery identyfikacyjne jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji (Dz.Urz. MON. z 2010 nr 10, poz.110).

3. Norma Obronna NO-02-A078 – Szczególna ochrona obiektów, Oznacze-
nie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa  
(Dz.Urz. MON z 2008, nr 13, poz. 166).

4. Podręcznik normalizacji obronnej: Planowanie obronne – Struktura i redago-
wanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej (PdNO–02–
A075:2008).

5. Podręcznik normalizacji obronnej: Planowanie obronne – Struktura i redagowa-
nie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych (PdNO–02–A074:2010).

6. Podręcznik normalizacji obronnej: Planowanie obronne – Struktura i redago-
wanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 
(PdNO–02–A071:2010).
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E. Inne dokumenty

1. Encyklopedia popularna PWN, Wyd. PWN, wydanie piętnaste, Warszawa 1985.
2. Encyklopedia powszechna, Wydawnictwa Gutenberga, Warszawa 1994.
3. Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Wyd. 

AON, Warszawa 1994.
4. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Zdrodowski B. (kier. 

nauk.), Wyd. 6, Wyd. AON, Warszawa 2008.
5. Uniwersalny słownik języka polskiego (online); http://sjp.pwn.pl/haslo.

php?id=4125.
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