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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r.
Poz. 933

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 189, 852 i 932) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) wprowadza się następujące zmiany:
w § 1:
a)

w pkt 1:

w.
rcl

– lit. b–d otrzymują brzmienie:

„b)	przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie polityki obronnej oraz planów
obrony państwa,
c)	przygotowywanie projektów rozwiązań dotyczących zasad, norm i trybu utrzymywania i podwyższania
gotowości obronnej państwa oraz zasad organizowania i funkcjonowania wojennego systemu kierowania
obroną państwa,

d)	wypracowywanie zasad wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej, organy
jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f)	współuczestniczenie w opracowywaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej
Polskiej oraz innych dokumentów wykonawczych do strategii bezpieczeństwa narodowego,”,

b)

w pkt 2 lit. b–e otrzymują brzmienie:

„b)	koordynowanie realizacji zadań w zakresie obrony państwa przez organy administracji rządowej, organy
jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty,
c)	programowanie szkolenia obronnego oraz organizowanie ogólnokrajowych i regionalnych szkoleń obronnych,

ww

1)

d)	planowanie uczestnictwa organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego,
instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów w szkoleniu obronnym oraz w ćwiczeniach
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

e)	współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie przygotowań obronnych, a w szczególności w kształtowaniu infrastruktury obronnej i przemysłu obronnego oraz przygotowywaniu jednostek
przewidzianych do militaryzacji,”,

c)

w pkt 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„w dziedzinie sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty:”,
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– lit. a i b otrzymują brzmienie:

v.p
l

„a)	koordynowanie planowania obronnego przez organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu
terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty,
b)	koordynowanie przygotowań organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów do funkcjonowania w okresie
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,”,
d)

w pkt 4 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c)	ustalanie szczegółowych zasad udziału terenowych organów administracji wojskowej w przeprowadzaniu
kwalifikacji wojskowej,
d)
e)

udział w określaniu programów przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz organizacji jego odbywania,”,

w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

f)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

.go

„d)	sprawowanie nadzoru nad szkoleniem rezerw osobowych i przeszkoleniem wojskowym absolwentów szkół
wyższych oraz nadawaniem przydziałów kryzysowych, przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych
przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych i reklamowaniem od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także nad naborem
do szkół wojskowych,”,
„10) w dziedzinie określania celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego:

a)	ustalanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych oraz kształcenia językowego w resorcie obrony narodowej,
b)
g)

określanie wymagań programowych szkolenia wojskowego dla kandydatów na oficerów,”,

w pkt 11 lit. d otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

„d)	koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez organy administracji rządowej na rzecz polskich kontyngentów wojskowych wydzielanych do misji pokojowych, akcji humanitarnych i ćwiczeń wojskowych,
prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi,”,

h)

w pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

i)

ustalanie szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowej służby zdrowia,”,

w pkt 14:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

	„w dziedzinie wykonywania czynności, określonych w odrębnych przepisach i na zasadach ustalonych w tych
przepisach, w stosunku do szkół wojskowych, instytutów badawczych, przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, podmiotów leczniczych, agencji i fundacji,
a także kierowania terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej
administracji niezespolonej:”,
– lit. a otrzymuje brzmienie:

ww

„a)	przygotowywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji
uczelni wojskowych, w tym tworzenia, przekształcania i likwidacji wojskowych uczelni zawodowych,
a także tworzenia i znoszenia szkół podoficerskich oraz zakładania i prowadzenia publicznych szkół
i placówek, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,”,

– uchyla się lit. b i d,

– lit. e otrzymuje brzmienie:
„e)	tworzenie, przekształcanie i znoszenie oraz określanie szczegółowego zakresu działania terenowych
organów administracji wojskowej, a także określanie ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania,”,

j)

pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16)	wykonywanie uprawnień wynikających z nadrzędności służbowej nad działalnością Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia
9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 253 i 502).”;
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w § 2:
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
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a)

„3a) promowania obronności oraz kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa,”,
b)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)	określania szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie,”,
c)

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a)	określania szczegółowych zasad ochrony obiektów resortu obrony narodowej oraz obiektów szczególnie
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I, a także sprawowania nadzoru w tym zakresie,”,
d)

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej,”.

.go

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w.
rcl

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

ww

2)
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