
Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) kategorie zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´ oraz
wzór wniosku o obj´cie poszczególnych jednostek
organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji,

2) tryb ustalania:

a) istniejàcych i specjalnie tworzonych jednostek
organizacyjnych, które przewiduje si´ objàç mi-
litaryzacjà, oraz jednostek organizacyjnych sta-
nowiàcych baz´ formowania specjalnie tworzo-
nych jednostek zmilitaryzowanych,

b) limitów osób, które przewiduje si´ powo∏aç do
s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych,

3) zadania zwiàzane z przygotowaniem jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich mili-
taryzacjà oraz organy zobowiàzane do realizacji
tych zadaƒ,

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

5) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przy-
gotowania jednostek organizacyjnych przewidzia-
nych do obj´cia ich militaryzacjà oraz organy w∏a-
Êciwe w tych sprawach.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) ministrowie — organy, o których mowa w art. 22
pkt 1 ustawy,

3) Si∏y Zbrojne — Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) rezerwy paƒstwowe lub rezerwy mobilizacyjne —
rezerwy, o których mowa w ustawie z dnia 30 ma-
ja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach
obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404
i Nr 156, poz. 775,  z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

5) zestawienie zadaƒ — zestawienie zadaƒ w zakresie
militaryzacji,

6) baza formowania — jednostk´ organizacyjnà sta-
nowiàcà baz´ formowania specjalnie tworzonej
jednostki zmilitaryzowanej,

7) limit osób — liczb´ osób podlegajàcych powo∏aniu
do s∏u˝by w przypadku istniejàcej jednostki organi-
zacyjnej przewidzianej do militaryzacji albo liczb´
osób okreÊlonà w etacie specjalnie tworzonej jed-
nostki zmilitaryzowanej.

Rozdzia∏ 2

Kategorie zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´ oraz
wzór wniosku o obj´cie poszczególnych jednostek 

organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji

§ 3. Militaryzacji podlegajà jednostki organizacyj-
ne, które w warunkach zewn´trznego zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny b´dà wykony-
waç zadania zwiàzane z rozwini´ciem systemu obron-
noÊci i jego funkcjonowaniem, w tym:

1) uruchamianiem i wykorzystywaniem zdolnoÊci
produkcyjnych, remontowych, us∏ugowych i za-
opatrzeniowych niezb´dnych do rozwini´cia ele-
mentów systemu obronnoÊci paƒstwa, w tym
z mobilizacyjnym rozwini´ciem Si∏ Zbrojnych,

2) wsparciem Si∏ Zbrojnych, w tym z pracami wdro˝e-
niowymi i ekspertyzami dotyczàcymi uzbrojenia
i sprz´tu wojskowego oraz wsparciem sojuszni-
czych si∏ wzmocnienia na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, wynikajàcym z obowiàzków paƒstwa
— gospodarza,

3) zapewnieniem warunków funkcjonowania systemu
kierowania obronnoÊcià paƒstwa i dowodzenia Si-
∏ami Zbrojnymi, a tak˝e systemów ∏àcznoÊci, trans-
portu, energetyki i monitoringu ska˝eƒ oraz ga-
zownictwa i sektora paliwowego,

4) przygotowaniem i utrzymywaniem niezb´dnych li-
mitów rezerw paƒstwowych oraz budowy, rozbu-
dowy i odtwarzania infrastruktury obronnej,

5) informacyjnym zabezpieczeniem funkcjonowania
systemu obronnoÊci paƒstwa,

6) utrzymaniem bezpieczeƒstwa i porzàdku we-
wn´trznego,

7) szczególnà ochronà obiektów wa˝nych dla obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

§ 4. 1. Z wnioskiem o obj´cie jednostek organiza-
cyjnych przygotowaniami do militaryzacji wyst´pujà
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ministrowie i wojewodowie wykonujàcy zadania okre-
Êlone w operacyjno-strategicznym planie obrony paƒ-
stwa.

2. Wnioski organów, o których mowa w ust. 1, pod-
legajà rozpatrzeniu przez Rad´ Ministrów w trybie
przewidzianym do opracowywania, uzgadniania
i wnoszenia projektów dokumentów rzàdowych, o któ-
rych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.  z 1999 r. Nr 82,
poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800).

3. Wniosek sporzàdza si´ z zachowaniem przepi-
sów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247,
Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800).

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Tryb ustalania jednostek przewidzianych do military-
zacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiàcych
baz´ formowania specjalnie tworzonych jednostek
zmilitaryzowanych, a tak˝e limitów osób, które prze-
widuje si´ powo∏aç do s∏u˝by w jednostkach zmilita-

ryzowanych

§ 5. 1. Jednostki przewidziane do militaryzacji oraz
jednostki organizacyjne stanowiàce baz´ formowania
specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych
ustala Rada Ministrów, na wniosek ministrów lub wo-
jewodów, po wyra˝eniu opinii przez Ministra Obrony
Narodowej. Opinia powinna zawieraç ocen´ limitów
osób, a tak˝e zgodnoÊci deklarowanego we wniosku
przeznaczenia poszczególnych jednostek organizacyj-
nych z zadaniami, o których mowa w § 3, oraz opera-
cyjno-strategicznym planem obrony paƒstwa.

2. W przypadku gdy o wykonywanie zadaƒ uzasad-
niajàcych militaryzacj´ ubiega si´ jednoczeÊnie kilka
podmiotów, we wniosku uwzgl´dnia si´ przedsi´bior-
ców o odpowiednim potencjale technicznym i ekono-
micznym oraz inne jednostki organizacyjne, z którymi
zawarto ju˝ umowy na wykonywanie zadaƒ obron-
nych.

3. Je˝eli wniosek dotyczy przedsi´biorców lub in-
nych jednostek organizacyjnych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà, wnioskodawca przed skierowa-
niem wniosku do zaopiniowania zamieszcza adnotacj´
o uzgodnieniu sprawowania nadzoru nad przygotowa-
niem do militaryzacji z organami, o których mowa
w art. 187 ust. 3 ustawy, oraz podleg∏oÊci tych jedno-
stek po zmilitaryzowaniu z organami, o których mowa
w art. 187 ust. 4 ustawy.

4. W stosunku do jednostek organizacyjnych b´dà-
cych przedsi´biorstwami paƒstwowymi lub przedsi´-
biorstwami utworzonymi w drodze ustaw — adnota-
cj´, o której mowa w ust. 3, zamieszcza organ za∏o˝y-

cielski oraz organ, wed∏ug ustaleƒ którego jednostka
organizacyjna b´dzie przygotowywana do militaryza-
cji.

§ 6. 1. Ustalenia Rady Ministrów dotyczàce ogólnej
liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz
baz formowania, a tak˝e limitów osób ujmuje si´
w zbiorczym zestawieniu zadaƒ, w którym zamieszcza
si´ nast´pujàce informacje i dane w stosunku do:

1) istniejàcych jednostek organizacyjnych przewidzia-
nych do militaryzacji:

a) organ, któremu podlega jednostka w sprawach
przygotowaƒ do militaryzacji,  

b) g∏ówne zadanie i przeznaczenie jednostki, ze
wskazaniem kategorii zadaƒ, o których mowa
w § 3,

c) nazwa, siedziba i adres jednostki,

d) numer identyfikacyjny jednostki,

e) organ, wed∏ug ustaleƒ którego przygotowuje si´
jednostk´ do militaryzacji,

f) limit osób,

g) organ, któremu b´dzie podlegaç jednostka po
jej zmilitaryzowaniu,

2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowa-
nych:

a) organ, któremu podlega baza formowania
w sprawach przygotowania do sformowania
jednostki specjalnie tworzonej, 

b) g∏ówne zadanie i przeznaczenie jednostki, ze
wskazaniem kategorii zadaƒ okreÊlonych w § 3,

c) nazwa, siedziba i adres bazy formowania,

d) numer indentyfikacyjny jednostki,

e) organ, wed∏ug ustaleƒ którego przygotowuje si´
jednostk´ do militaryzacji,

f) etat jednostki,

g) termin gotowoÊci do dzia∏ania,

h) podstawowe wyposa˝enie jednostki warunkujà-
ce zdolnoÊç jednostki do dzia∏ania,

i) mo˝liwoÊci operacyjne jednostki, w tym mo˝li-
woÊci wytwórcze, naprawcze, remontowe,
transportowe, prze∏adunkowe, zwiàzane z zasi´-
giem dzia∏ania i inne,

j) procent skompletowania stanu osobowego i eta-
towego wyposa˝enia jednostki,

k) organ, któremu b´dzie podlegaç jednostka po jej
sformowaniu.

2. Zmian w zbiorczym zestawieniu zadaƒ, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje si´ na podstawie rozpatrzo-
nych wniosków ministrów lub wojewodów.

§ 7. 1. Ministrowie i wojewodowie otrzymujà infor-
macje i dane zawarte w zbiorczym zestawieniu zadaƒ,
w formie wyciàgu — w cz´Êci ich dotyczàcej. Na pod-
stawie tych informacji i danych sporzàdzajà odpowied-
nio resortowe oraz wojewódzkie zestawienia zadaƒ.
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2. W∏aÊciwi terytorialnie szefowie wojewódzkich
sztabów wojskowych otrzymujà od ministrów i woje-
wodów informacje i dane niezb´dne do sprawowania
nadzoru nad uzupe∏nianiem potrzeb jednostek przewi-
dzianych do militaryzacji. Informacje i dane przesy∏a
si´, w formie wyciàgu z resortowych i wojewódzkich
zestawieƒ zadaƒ, niezw∏ocznie po wprowadzeniu
zmian dotyczàcych zadaƒ lub gotowoÊci do dzia∏ania
jednostek uj´tych w tych zestawieniach.

3. Aktualizacja informacji i danych zawartych w ze-
stawieniach zadaƒ, o których mowa w ust. 2, dotyczà-
cych gotowoÊci do dzia∏ania specjalnie tworzonych
jednostek zmilitaryzowanych nast´puje za pomocà
karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzowanej.

4. Wzór karty, o której mowa w ust. 3, okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyko-
nujàcych zadania szczególnie wa˝ne dla obronnoÊci
lub  bezpieczeƒstwa paƒstwa stajà si´ kierownikami
jednostek przewidzianych do militaryzacji w rozumie-
niu art. 187 ust. 1 ustawy z chwilà otrzymania wyciàgu
z resortowego lub wojewódzkiego zestawienia zadaƒ.

2. Zestawienie zadaƒ, o którym mowa w ust. 1, sta-
nowi podstaw´ dla ministrów lub wojewodów do za-
wierania umów na realizacj´ zadaƒ obronnych uzasad-
niajàcych militaryzacj´ z kierownikami jednostek prze-
widzianych do militaryzacji, prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
gospodarczà. W umowie okreÊla si´ zakres zadaƒ i wy-
magania dotyczàce przygotowania danej jednostki do
militaryzacji, a tak˝e sposób finansowania przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z przygotowaniami do militaryzacji.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, obowiàzuje stro-
ny w czasie pozostawania danej jednostki organizacyj-
nej w zestawieniu zadaƒ.

4. Wydatki na przygotowania do militaryzacji
w zwiàzku z:

1) dostosowaniem nieruchomoÊci i rzeczy rucho-
mych, a tak˝e przystosowaniem obiektów budow-
lanych i wytwarzanych rzeczy ruchomych, w spo-
sób niezmieniajàcy ich w∏aÊciwoÊci i przeznacze-
nia, do potrzeb wynikajàcych z zadaƒ okreÊlonych
dla jednostki zmilitaryzowanej,

2) powo∏ywaniem, zakwaterowaniem i wy˝ywieniem
stanu osobowego bioràcego udzia∏ w çwiczeniach
jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) zakupem i utrzymaniem sprz´tu na potrzeby jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji 

— sà finansowane z bud˝etu paƒstwa w ramach Êrod-
ków, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.

5. Przedsi´wzi´cia zwiàzane z prowadzeniem przy-
gotowaƒ w zakresie militaryzacji, majàce charakter pla-
nistyczno-organizacyjny i administracyjny, stanowià
dzia∏alnoÊç statutowà jednostek, o których mowa
w ust. 1, i sà finansowane  ze Êrodków przeznaczonych
na takà dzia∏alnoÊç.

Rozdzia∏ 4

Zakres zadaƒ zwiàzanych z przygotowaniem jedno-
stek organizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich
militaryzacjà oraz organy zobowiàzane do realizacji

tych zadaƒ

§ 9. W istniejàcych jednostkach organizacyjnych
przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formo-
wania prowadzi si´ przygotowania organizacyjno-mo-
bilizacyjne obejmujàce w szczególnoÊci:

1) opracowanie regulaminów organizacyjnych, a po-
nadto w bazach formowania planów formowania
specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowa-
nych,

2) nadawanie przydzia∏ów organizacyjno-mobilizacyj-
nych osobom, które przewiduje si´ powo∏aç do
s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych, szkole-
nie stanu osobowego jednostek przewidzianych do
militaryzacji, a tak˝e reklamowanie osób od obo-
wiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny,

3) wyposa˝anie w Êrodki transportowe, maszyny,
urzàdzenia i inne przedmioty oraz Êrodki materia-
∏owe, okreÊlone w dokumentach organizacyjnych
jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4) prowadzenie niezb´dnej dokumentacji, w tym aktu-
alizowanie dokumentów, o których mowa w pkt 1,
oraz innych informacji i danych dotyczàcych goto-
woÊci do dzia∏ania jednostek zmilitaryzowanych.

§ 10. 1. Ministrowie i wojewodowie w ramach przy-
gotowania jednostek organizacyjnych do obj´cia ich
militaryzacjà wykonujà nast´pujàce zadania:

1) okreÊlajà zakres przedsi´wzi´ç zwiàzanych z przy-
gotowaniem  do militaryzacji oraz szczegó∏owe za-
sady i tryb ich wykonywania w dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej i województwach, a tak˝e wyzna-
czajà podleg∏e i nadzorowane organy odpowie-
dzialne za realizacj´ poszczególnych przedsi´-
wzi´ç,

2) ustalajà sposób zabezpieczenia potrzeb sprz´to-
wych i materia∏owych jednostek przewidzianych
do militaryzacji, w szczególnoÊci w zakresie Êrod-
ków transportowych, maszyn i urzàdzeƒ, które nie
mogà byç przydzielone w ramach Êwiadczeƒ na
rzecz obrony, a tak˝e sprz´tu wojskowego i innego
sprz´tu specjalistycznego, je˝eli jest on przewidzia-
ny w etacie jednostki zmilitaryzowanej lub tabe-
lach nale˝noÊci,

3) uzgadniajà z Ministrem Obrony Narodowej zmiany
dotyczàce terminów osiàgania gotowoÊci do dzia-
∏ania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo-
wanych oraz informujà w∏aÊciwe organy o zmia-
nach wynikajàcych z aktualizacji odpowiednio re-
sortowych i wojewódzkich zestawieƒ zadaƒ,

4) zapewniajà Êrodki finansowe na realizacj´ zadaƒ
zwiàzanych z przygotowaniem do obj´cia military-
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zacjà ustalonych jednostek organizacyjnych oraz
dysponujà przydzielonymi Êrodkami finansowymi
i limitami osób.

2. Do zadaƒ ministrów i wojewodów oraz organów
wyznaczonych w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 1
nale˝y ponadto:

1) ustalanie struktur organizacyjnych i etatów jedno-
stek zmilitaryzowanych oraz tabel i norm nale˝no-
Êci sprz´tu, urzàdzeƒ oraz Êrodków materia∏owych
dla tych jednostek,

2) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych i pla-
nów formowania jednostek zmilitaryzowanych
oraz wyznaczanie osób na stanowiska, o których
mowa w art. 187 ust. 2 ustawy,

3) ustalanie, stosownie do specyfiki jednostek przewi-
dzianych do militaryzacji, szczegó∏owych warun-
ków i trybu prowadzenia przygotowaƒ, o których
mowa w § 9, a tak˝e sposobu zakwaterowania i wy-
˝ywienia stanów osobowych tych jednostek przy
zastosowaniu zasad zakwaterowania i wy˝ywienia
przewidzianych w art. 193 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

4) weryfikowanie informacji i danych dotyczàcych go-
towoÊci jednostek przewidzianych do militaryzacji,
przedstawianych przez kierowników baz formowa-
nia w formie karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzo-
wanej, a tak˝e prowadzenie kartoteki kart gotowo-
Êci, 

5) ustalanie programów szkolenia oraz organizowa-
nie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach prze-
widzianych do militaryzacji,

6) planowanie i organizowanie, z zastrze˝eniem § 17
ust. 4, kontroli stanu przygotowaƒ do obj´cia mili-
taryzacjà podleg∏ych jednostek przewidzianych do
militaryzacji,

7) okreÊlanie trybu wspó∏dzia∏ania z innymi jednost-
kami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadaƒ.

§ 11. 1. Ministrowie i wojewodowie, którym podle-
gajà jednostki organizacyjne w sprawach przygotowaƒ
do militaryzacji, po otrzymaniu wyciàgu ze zbiorczego
zestawienia zadaƒ wykonujà ponadto nast´pujàce za-
dania:

1) nadajà, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej, numery identyfikacyjne podleg∏ym jedno-
stkom przewidzianym do militaryzacji, a specjalnie
tworzonym jednostkom zmilitaryzowanym — tak-
˝e nazwy,

2) przesy∏ajà, w razie wprowadzenia zmian w resor-
towym lub wojewódzkim zestawieniu zadaƒ, do
w∏aÊciwych organów wyciàgi z tego zestawienia —
w zakresie ich bezpoÊrednio dotyczàcym, 

3) przedstawiajà Ministrowi Obrony Narodowej pro-
pozycje do rocznego planu szkolenia, z uwzgl´d-
nieniem liczby osób, wed∏ug odpowiednich kwali-
fikacji i specjalnoÊci, powo∏ywanych do odbycia
çwiczeƒ w jednostkach przewidzianych do military-

zacji, a tak˝e rodzaju oraz liczby nieruchomoÊci
i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach Êwiad-
czeƒ rzeczowych w zwiàzku z takimi çwiczeniami.

2. Je˝eli zadania zwiàzane z przygotowaniem do
militaryzacji dotyczà istniejàcych jednostek przewi-
dzianych do militaryzacji lub baz formowania, prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, to ich realizacja na-
st´puje wed∏ug ustaleƒ ministrów w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przedmiot tej dzia∏alnoÊci.

§ 12. 1. Do zadaƒ kierowników jednostek organiza-
cyjnych, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, na-
le˝y:

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jednost-
ki przewidzianej do militaryzacji, w którym ujmuje
si´ w szczególnoÊci:

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

b) zadania i obowiàzki kierownictwa jednostki,
a tak˝e innych osób funkcyjnych na wypadek ob-
j´cia jednostki militaryzacjà lub nakazu sformo-
wania jednostki zmilitaryzowanej,

c) sposób powo∏ania osób przeznaczonych do pe∏-
nienia s∏u˝by w jednostce zmilitaryzowanej,
a tak˝e szczegó∏owe obowiàzki i uprawnienia
tych osób, w tym dobowy wymiar i rozk∏ad cza-
su s∏u˝by,

d) terminy gotowoÊci do dzia∏ania jednostki zmili-
taryzowanej,

2) planowanie uzupe∏nienia potrzeb osobowych,
sprz´towych i materia∏owych jednostki przewidzia-
nej do militaryzacji,

3) planowanie Êwiadczeƒ osobistych i rzeczowych,
w tym Êwiadczeƒ osobistych polegajàcych na do-
starczeniu i obs∏udze przedmiotów Êwiadczeƒ rze-
czowych na potrzeby jednostki przewidzianej do
militaryzacji,

4) wspó∏dzia∏anie ze starostami, wójtami, burmistrza-
mi lub prezydentami miast oraz z wojskowymi ko-
mendantami uzupe∏nieƒ w zakresie:

a) przeznaczania osób do s∏u˝by w jednostce zmili-
taryzowanej,

b) przeznaczania Êrodków transportowych, ma-
szyn, urzàdzeƒ oraz innych przedmiotów Êwiad-
czeƒ rzeczowych na potrzeby jednostki przewi-
dzianej do militaryzacji,

c) ustalania sposobu uruchamiania Êwiadczeƒ i do-
starczania przedmiotów, o których mowa w
lit. b), oraz powo∏ywania osób do pe∏nienia s∏u˝-
by w jednostce zmilitaryzowanej, a tak˝e trybu
wzywania osób do odbycia çwiczeƒ w jednostce
przewidzianej do militaryzacji,

5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki przewi-
dzianej do militaryzacji, w szczególnoÊci przez pro-
wadzenie post´powania reklamacyjnego oraz
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nadawanie przydzia∏ów organizacyjno-mobiliza-
cyjnych pracownikom jednostki organizacyjnej
przewidzianym do s∏u˝by w jednostce zmilitaryzo-
wanej,

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczàcej zadaƒ jed-
nostki przewidzianej do militaryzacji,

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób prze-
znaczonych do s∏u˝by w jednostce przewidzianej
do militaryzacji,

8) wspó∏dzia∏anie z innymi jednostkami organizacyj-
nymi w zakresie przygotowania i realizacji zadaƒ
obronnych.

2. Do zadaƒ kierowników baz formowania nale˝y
ponadto:

1) opracowanie planu formowania jednostki zmilita-
ryzowanej, w którym ujmuje si´ w szczególnoÊci:

a) dane dotyczàce formowanej jednostki zmilitary-
zowanej, w tym miejsce formowania, nazw´
i adres bazy formowania, oraz innych jednostek
organizacyjnych uczestniczàcych w procesie for-
mowania, 

b) harmonogram osiàgania gotowoÊci do dzia∏ania
formowanej jednostki,

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

d) sk∏ad i rozmieszczenie elementów bazy formo-
wania, w tym punktów kontrolno-informacyj-
nych, wydawania wyposa˝enia, przyj´cia i roz-
dzia∏u transportu, oraz sposób rozwini´cia tych
elementów,

e) organizacj´ powo∏ania i przyj´cia stanu osobo-
wego oraz Êwiadczeƒ osobistych i rzeczowych,

f) zabezpieczenie logistyczne formowania jednost-
ki zmilitaryzowanej, w tym organizacja zakwate-
rowania, ˝ywienia, ∏àcznoÊci i ochrony miejsca
formowania jednostki,

2) przesy∏anie corocznie, wed∏ug stanu faktycznego
na dzieƒ 30 czerwca, do organu sprawujàcego nad-
zór nad przygotowaniem do militaryzacji wype∏-
nionej karty gotowoÊci jednostki zmilitaryzowanej,
a tak˝e, po dokonaniu czynnoÊci, o której mowa
w § 10 ust. 2 pkt 4, do wojskowej komendy uzupe∏-
nieƒ w∏aÊciwej ze wzgl´du na siedzib´ bazy formo-
wania.

§ 13. Minister Obrony Narodowej koordynuje
i sprawuje ogólny nadzór nad dzia∏alnoÊcià ministrów
i wojewodów w zakresie przygotowaƒ do militaryzacji,
a w szczególnoÊci:

1) prowadzi zbiorcze zestawienie zadaƒ, o których
mowa w § 6 ust. 1, oraz przygotowuje projekty de-
cyzji Rady Ministrów i aktów normatywnych doty-
czàcych przygotowania do militaryzacji,

2) przygotowuje wieloletnie i roczne plany szkolenia
jednostek przewidzianych do militaryzacji, a tak˝e

projekty dokumentów w sprawie çwiczeƒ jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji,

3) przedstawia corocznie Radzie Ministrów informa-
cje lub raporty dotyczàce stanu przygotowania jed-
nostek organizacyjnych do obj´cia ich militaryza-
cjà.

Rozdzia∏ 5

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

wojskowy

§ 14. 1. Jednostki przewidziane do militaryzacji wy-
posa˝a si´ w Êrodki transportowe, maszyny, urzàdze-
nia oraz sprz´t wojskowy:

1) znajdujàcy si´ w posiadaniu i wykorzystywany
w bie˝àcej dzia∏alnoÊci istniejàcych jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz
w bazach formowania,

2) nale˝àcy do innych posiadaczy i przeznaczony na
etatowe i doraêne potrzeby jednostek przewidzia-
nych do militaryzacji. 

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyj-
nej przewidzianej do militaryzacji, o którym mowa
w art. 187 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta planuje i przeznacza, stosownie do odr´bnych
przepisów, rzeczy ruchome, o których mowa w ust. 1,
oraz inne przedmioty Êwiadczeƒ rzeczowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, realizuje si´
po uzupe∏nieniu potrzeb Si∏ Zbrojnych.

4. Jednostki przewidziane do militaryzacji mogà
byç wyposa˝ane w sprz´t wojskowy:

1) znajdujàcy si´ w istniejàcych jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji oraz w bazach formowa-
nia, 

2) pozyskany w ramach Êrodków, o których mowa
w § 10 ust. 1 pkt 4.

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

6. Przedsi´wzi´cia polegajàce na budowie, przebu-
dowie, modernizacji lub remoncie nieruchomoÊci albo
rzeczy ruchomych, które s∏u˝à utrzymaniu etatowego
wyposa˝enia i sà jednoczeÊnie wykorzystywane do
bie˝àcej dzia∏alnoÊci jednostek przewidzianych do mi-
litaryzacji i baz formowania, finansuje si´ ze Êrodków
bud˝etowych i Êrodków w∏asnych tych jednostek —
stosownie do umowy, o której mowa w § 8 ust. 2.

7. Ministrowie i wojewodowie mogà, na wniosek
kierowników jednostek przewidzianych do militaryza-
cji i kierowników baz formowania, zaliczyç wyposa˝e-
nie tych jednostek do rezerw mobilizacyjnych, je˝eli ta-
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kie wyposa˝enie przewidujà dokumenty, o których mo-
wa w ust. 5.

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

Rozdzia∏ 6

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygo-
towania jednostek organizacyjnych przewidzianych
do obj´cia ich militaryzacjà oraz organy w∏aÊciwe 

w tych sprawach

§ 16. 1. Kontrol´ stanu przygotowania jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich military-
zacjà przeprowadza si´ w celu sprawdzenia poprawno-
Êci i terminowoÊci wykonania zadaƒ, o których mowa
w § 10 i § 11 ust. 1, a w szczególnoÊci sprawdzeniu pod-
lega ustalenie stanu faktycznego w zakresie:

1) wydania aktów normatywnych regulujàcych przy-
gotowanie jednostek organizacyjnych do obj´cia
ich militaryzacjà w poszczególnych resortach i wo-
jewództwach,

2) planowania i realizacji zadaƒ zwiàzanych ze szkole-
niem stanów osobowych jednostek przewidzia-
nych do militaryzacji,

3) planowania i organizacji przedsi´wzi´ç dotyczà-
cych:

a) uzupe∏niania potrzeb kadrowych jednostek prze-
widzianych do militaryzacji,

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

4) wykorzystania przydzielonych Êrodków finanso-
wych i limitów osób na przygotowanie jednostek
przewidzianych do militaryzacji,

5) wspó∏pracy kierowników jednostek organizacyj-
nych z organami cywilnymi i wojskowymi w spra-
wach nadawania przydzia∏ów organizacyjno-mobi-
lizacyjnych oraz przeznaczania Êrodków transpor-
towych, maszyn i urzàdzeƒ na potrzeby jednostek
przewidzianych do militaryzacji.

2. Minister Obrony Narodowej mo˝e okreÊliç do-
datkowy zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w od-
niesieniu do jednostek wykonujàcych zadania na rzecz
Si∏ Zbrojnych, w porozumieniu z organami, o których
mowa w art. 187 ust. 3 ustawy.

3. Kontrol´ stanu przygotowania ustalonych jedno-
stek organizacyjnych do obj´cia ich militaryzacjà prze-
prowadza si´ nie cz´Êciej ni˝:

1) raz na pi´ç lat — w resortach i województwach,

2) raz na dwa lata — w istniejàcych jednostkach prze-
widzianych do militaryzacji i bazach formowania.

§ 17. 1. Kontrol´ stanu przygotowania jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich military-
zacjà zarzàdza:

1) Prezes Rady Ministrów — w stosunku do ministrów
i wojewodów,

2) minister i wojewoda — w stosunku do kierowników
jednostek organizacyjnych podleg∏ych w sprawach
przygotowania tych jednostek do obj´cia military-
zacjà.

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogà za-
rzàdziç kontrol´ na wniosek organu, wed∏ug ustaleƒ
którego przygotowuje si´ jednostki organizacyjne do
obj´cia ich militaryzacjà.

3. Organ zarzàdzajàcy kontrol´ okreÊla zakres
przedmiotowy kontroli, termin jej przeprowadzenia
oraz sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego. Je˝eli kontrolowa-
ne jednostki sà przygotowywane wed∏ug ustaleƒ orga-
nu sprawujàcego merytoryczny nadzór nad tymi jed-
nostkami (organu, wed∏ug ustaleƒ którego sà przygo-
towywane jednostki przewidziane do militaryzacji), to
w sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego powinien wchodziç
przedstawiciel tego organu, a zakres przedmiotowy
i termin kontroli wymaga uzgodnienia.

4. Minister Obrony Narodowej, z upowa˝nienia
Prezesa Rady Ministrów, opracowuje plan kontroli,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, a tak˝e koordynuje plano-
wanie oraz organizowanie kontroli prowadzonych
przez ministrów i wojewodów.

§ 18. 1. Podstawà przeprowadzenia kontroli stanu
przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzia-
nych do obj´cia ich militaryzacjà jest zarzàdzenie wy-
dane przez organy, o których mowa w § 17 ust. 1.

2. Organ zarzàdzajàcy kontrol´ pokrywa koszty
zwiàzane bezpoÊrednio z organizacjà i przeprowadze-
niem kontroli.

3. Osobom w∏àczonym w sk∏ad zespo∏u kontrolujà-
cego lub indywidualnie uprawnionym do kontroli upo-
wa˝nienie wystawia organ zarzàdzajàcy kontrol´.

4. Wyniki kontroli przedstawia si´ organowi zarzà-
dzajàcemu kontrol´ oraz kierownikowi kontrolowanej
jednostki organizacyjnej. Kontrolowany po otrzymaniu
protoko∏u kontroli jest obowiàzany do niezw∏ocznej re-
alizacji zaleceƒ pokontrolnych.

5. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej przys∏uguje prawo wniesienia zastrze˝eƒ do
protoko∏u, o którym mowa w ust. 4, w ciàgu siedmiu
dni od dnia otrzymania protoko∏u.

6. Organy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, sà
obowiàzane rozpatrzyç zastrze˝enia w ciàgu czternastu
dni od dnia ich otrzymania.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 19. 1. Ministrowie i wojewodowie mogà ustalaç
sposób zagospodarowania sprz´tu, Êrodków materia-
∏owych i innego wyposa˝enia, zakupionych ze Êrod-
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ków bud˝etu paƒstwa, znajdujàcych si´ w jednostkach
organizacyjnych przygotowywanych do militaryzacji
na mocy przepisów obowiàzujàcych przed wejÊciem
w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Sprz´t, Êrodki i inne wyposa˝enie, o których mo-
wa w ust. 1, znajdujàce si´ w instytucjach paƒstwo-
wych i przedsi´biorstwach,  dla których organami za-
∏o˝ycielskimi sà ministrowie lub wojewodowie, oraz je-
go nadwy˝ki w pierwszej kolejnoÊci podlegajà przeka-
zaniu do jednostek przewidzianych do militaryzacji wy-
konujàcych zadania o znaczeniu ogólnokrajowym.

§ 20. W przypadku zaistnienia zmian w operacyjno-
-strategicznym planie obrony paƒstwa oraz zmian
w zakresie potrzeb obronnych, ministrowie i wojewo-
dowie, a za ich poÊrednictwem równie˝ inne organy
paƒstwowe realizujàce zadania wynikajàce z tego pla-
nu, mogà w trybie § 5 ust. 1 wyst´powaç o obj´cie wy-
typowanych jednostek organizacyjnych przygotowa-
niami do militaryzacji, a tak˝e o odstàpienie od prowa-
dzenia przygotowaƒ do militaryzacji okreÊlonych jed-
nostek organizacyjnych.

§ 21. 1. W razie wojny lub zarzàdzenia mobilizacji
jednostki przewidziane do militaryzacji, ustalone w try-
bie niniejszego rozporzàdzenia, obejmuje si´  military-
zacjà, z zastrze˝eniem ust. 2. Osoby przeznaczone na
podstawie karty przydzia∏u, o której mowa w art. 175
ust. 5 pkt 2 ustawy, do s∏u˝by w tych jednostkach pod-
legajà powo∏aniu w terminie i miejscu okreÊlonym
w wezwaniu.

2. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane
formuje si´ zgodnie z resortowymi i wojewódzkimi ze-
stawieniami zadaƒ oraz planami osiàgania gotowoÊci
do dzia∏ania tych jednostek.

3. Jednostki zmilitaryzowane realizujà zadania
okreÊlone przez organy, o których mowa w art. 187
ust. 4 ustawy.

§ 22. 1. Ministrowie i wojewodowie sà obowiàzani
do:

1) wykonania zadaƒ, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1—3  — w terminie do dzie-
wi´ciu miesi´cy od dnia ustalenia przez Rad´ Mini-
strów jednostek przewidzianych do militaryzacji, 

2) zapewnienia osiàgni´cia przez podleg∏e jednostki
przewidziane do militaryzacji gotowoÊci do dzia∏a-
nia — w terminie do szeÊciu miesi´cy od zakoƒcze-
nia realizacji zadaƒ, o których mowa w pkt 1.

2. Minister Obrony Narodowej zapewni gromadze-
nie i wymian´ informacji niezb´dnych do koordynacji
przygotowaƒ do militaryzacji oraz aktualizacj´ bazy da-
nych dotyczàcych gotowoÊci jednostek organizacyj-
nych ustalonych na mocy rozporzàdzenia, a tak˝e usta-
li na potrzeby ministrów i wojewodów numery identy-
fikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji
oraz nazwy jednostek zmilitaryzowanych.

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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