
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) organizacj´ szkolenia obronnego w paƒstwie, zwa-
nego dalej „szkoleniem”;

2) podmioty podlegajàce szkoleniu;

3) zadania w zakresie planowania i realizacji szkole-
nia;

4) w∏aÊciwoÊç organów realizujàcych szkolenie.

§ 2. Szkolenie obejmuje:

1) przygotowanie osób, którym powierzono wykony-
wanie zadaƒ w ramach powszechnego obowiàzku
obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”,
a tak˝e osób uczestniczàcych w wykonywaniu tych
zadaƒ;
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2) kszta∏towanie umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania orga-
nów i jednostek organizacyjnych wykonujàcych
zadania obronne z odpowiednimi dowództwami
i jednostkami organizacyjnymi Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

3) przygotowanie elementów systemu obronnego
paƒstwa do dzia∏ania podczas podwy˝szania goto-
woÊci obronnej i w czasie wojny; 

4) kszta∏towanie ÊwiadomoÊci obronnej osób podle-
gajàcych szkoleniu.

§ 3. 1. W szkoleniu uczestniczà:

1) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska w admi-
nistracji publicznej, a w szczególnoÊci: 

a) ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze
stanu i dyrektorzy generalni ministerstw, osoby
pe∏niàce funkcje centralnych organów admini-
stracji rzàdowej i ich zast´pcy, kierownicy urz´-
dów centralnych i ich zast´pcy, kierownicy i ich
zast´pcy innych paƒstwowych jednostek orga-
nizacyjnych wykonujàcych zadania obronne,
a tak˝e wojewodowie i wicewojewodowie,

b) marsza∏kowie województw, starostowie, wójto-
wie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich
zast´pcy,

c) dyrektorzy departamentów i ich zast´pcy, kie-
rownicy biur i samodzielnych wydzia∏ów
w urz´dach obs∏ugujàcych ministrów, urz´dach
centralnych i innych paƒstwowych jednostkach
organizacyjnych wykonujàcych zadania obron-
ne, a tak˝e dyrektorzy wydzia∏ów w urz´dach
wojewódzkich i ich zast´pcy;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez osoby zajmujàce stanowi-
ska, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, oraz pracow-
nicy tych jednostek zatrudnieni na stanowiskach
zwiàzanych z obronnoÊcià lub prowadzàcy sprawy
zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ obronnych;

3) przedsi´biorcy wykonujàcy zadania obronne,
a tak˝e wyznaczeni przez nich pracownicy;

4) osoby, którym nadano przydzia∏y organizacyjno-
-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych prze-
widzianych do militaryzacji.

2. W szkoleniu mogà uczestniczyç:

1) pos∏owie i senatorowie — za ich zgodà;

2) inne osoby niewymienione w ust. 1:

a) skierowane przez organy w∏adzy publicznej —
za zgodà tych osób,

b) zg∏oszone do organu, o którym mowa w § 10
ust. 1, przez w∏adze zwiàzków zawodowych, sa-
morzàdów zawodowych, organizacji przedsi´-
biorców i pracodawców, partii politycznych,
stowarzyszeƒ i fundacji, a tak˝e przez redakto-
rów naczelnych dzienników i czasopism,
nadawców programów radiowych i telewizyj-
nych oraz oÊrodki opiniotwórcze i inne instytu-
cje. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczestni-
czà, a osoby, o których mowa w ust. 2, mogà uczestni-
czyç w szczególnoÊci w szkoleniu prowadzonym
w formie wy˝szych kursów obronnych.

§ 4. 1. Szkolenie prowadzi si´ w celu nabycia umie-
j´tnoÊci niezb´dnych do wykonywania zadaƒ obron-
nych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wyko-
nywania tych zadaƒ, a tak˝e poznania zasad i procedur
kierowania wykonywaniem zadaƒ obronnych podczas
podwy˝szania gotowoÊci obronnej paƒstwa i w czasie
wojny. 

2. Szkolenie prowadzi si´ w formie zaj´ç teoretycz-
nych i praktycznych oraz çwiczeƒ, w tym treningów
i gier, o zasi´gu terenowym, wojewódzkim, regional-
nym, dzia∏owym, krajowym i mi´dzynarodowym.
Szkolenie prowadzi si´ równie˝ w formie wy˝szych
kursów obronnych i innych form kszta∏cenia w paƒ-
stwowych szko∏ach wy˝szych, w tym w akademiach
wojskowych. 

§ 5. Organizatorami szkolenia sà:

1) Prezes Rady Ministrów — w odniesieniu do szko-
lenia prowadzonego w formie:

a) çwiczeƒ o zasi´gu mi´dzynarodowym i krajo-
wym, które przeprowadza si´ nie rzadziej ni˝ raz
na pi´ç lat,

b) çwiczeƒ regionalnych, obejmujàcych obszar
dwóch lub wi´cej województw, które przepro-
wadza si´ nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata,

c) wy˝szych kursów obronnych prowadzonych
w Akademii Obrony Narodowej;

2) w∏aÊciwy minister — w odniesieniu do szkolenia
organizowanego w ramach kierowanego przez
niego dzia∏u administracji rzàdowej, prowadzone-
go w formie:

a) zaj´ç teoretycznych i praktycznych realizowa-
nych w cyklu rocznym,

b) çwiczeƒ dzia∏owych, które przeprowadza si´ nie
rzadziej ni˝ raz na dwa lata;

3) wojewoda — w odniesieniu do szkolenia organizo-
wanego w województwie, prowadzonego w for-
mie: 

a) zaj´ç teoretycznych i praktycznych, realizowa-
nych w cyklu rocznym, 

b) çwiczeƒ wojewódzkich, obejmujàcych dwa lub
wi´cej powiatów na obszarze województwa,
które przeprowadza si´ nie rzadziej ni˝ raz na
dwa lata;

4) marsza∏ek województwa, starosta, wójt, burmistrz
i prezydent miasta — w odniesieniu do szkolenia
w samorzàdzie terytorialnym, odpowiednio woje-
wództwa, powiatowym i gminnym, prowadzone-
go w formie:

a) zaj´ç teoretycznych i praktycznych realizowa-
nych w cyklu rocznym,

b) çwiczeƒ terenowych lub wojewódzkich, które
przeprowadza si´ nie rzadziej ni˝ raz na dwa la-
ta. 
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§ 6. 1. Do obowiàzków organizatora szkolenia na-
le˝y:

1) opracowywanie planów szkolenia oraz uzgadnia-
nie tych planów w zakresie terminów i tematów
szkolenia z organem, o którym mowa w § 10
ust. 1; 

2) opracowywanie programów szkolenia;

3) kwalifikowanie osób podlegajàcych szkoleniu;

4) zapewnianie w∏aÊciwych warunków do realizacji
procesu szkolenia;

5) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

6) zapewnianie Êrodków finansowych na pokrycie
kosztów zwiàzanych z organizacjà i realizacjà szko-
lenia, z wyjàtkiem szkoleƒ, o których mowa w § 5
pkt 4, finansowanych na zasadach okreÊlonych
w § 9 ust. 2. 

2. Plan szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) tematy szkolenia;

2) form´ szkolenia;

3) termin i miejsce szkolenia;

4) uczestników szkolenia.

§ 7. Szkolenie realizuje si´ zgodnie z programem
szkolenia, w którym ujmuje si´ w szczególnoÊci pro-
blematyk´: 

1) mi´dzynarodowych i wewn´trznych uwarunko-
waƒ bezpieczeƒstwa paƒstwa;

2) procesów integracyjnych z mi´dzynarodowymi
strukturami bezpieczeƒstwa;

3) podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego i innych mi´dzy-
narodowych organizacji bezpieczeƒstwa;

4) polityki bezpieczeƒstwa, w tym strategii bezpie-
czeƒstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zasad funkcjonowania paƒstwa w czasie zewn´trz-
nego zagro˝enia jego bezpieczeƒstwa i w czasie
wojny;

6) organizacji i funkcjonowania systemu obronnego
paƒstwa i jego elementów;

7) utrzymywania sta∏ej gotowoÊci obronnej paƒstwa
i jej podwy˝szania;

8) planowania operacyjnego i programowania
obronnego;

9) przygotowaƒ gospodarczo-obronnych;

10) realizacji zadaƒ na rzecz Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

11) wspó∏pracy cywilno-wojskowej;

12) przygotowaƒ do militaryzacji;

13) ochrony ludnoÊci w warunkach prowadzonych
dzia∏aƒ obronnych;

14) ochrony obiektów szczególnie wa˝nych dla bez-
pieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa;

15) ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla
dziedzictwa narodowego;

16) ochrony informacji niejawnych w prowadzonych
przygotowaniach obronnych.

§ 8. 1. Szkolenie mo˝e byç prowadzone przy udzia-
le wy˝szych szkó∏ wojskowych, szkó∏ wy˝szych, wy˝-
szych szkó∏ zawodowych oraz oÊrodków szkolenia
dysponujàcych infrastrukturà i kadrà dydaktycznà nie-
zb´dnà do jego realizacji.

2. Do realizacji szkolenia prowadzonego w formie
çwiczeƒ w∏àcza si´ elementy infrastruktury paƒstwa
przewidywane do wykorzystania w czasie zewn´trzne-
go zagro˝enia bezpieczeƒstwa i w czasie wojny, a tak-
˝e etatowe lub doraênie tworzone zespo∏y funkcjonal-
ne przeznaczone do wykonywania zadaƒ obronnych.

§ 9. 1. Zadania zwiàzane z planowaniem i organi-
zacjà szkolenia sà finansowane przez dysponentów
cz´Êci bud˝etowych organizujàcych szkolenie.

2. Szkolenie realizowane przez marsza∏ków woje-
wództw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast finansuje si´ z bud˝etu paƒstwa, którego
dysponentem cz´Êci bud˝etowej jest wojewoda.

§ 10. 1. Koordynacj´ szkolenia sprawujà:

1) Prezes Rady Ministrów za poÊrednictwem Ministra
Obrony Narodowej — w odniesieniu do szkolenia
organizowanego przez ministrów i wojewodów;

2) ministrowie — w odniesieniu do szkolenia organi-
zowanego w kierowanych przez nich dzia∏ach ad-
ministracji rzàdowej oraz przez kierowników jed-
nostek organizacyjnych im podleg∏ych i przez nich
nadzorowanych;

3) wojewodowie — w odniesieniu do szkolenia orga-
nizowanego przez marsza∏ków województw, sta-
rostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast.

2. Do zadaƒ koordynatorów szkolenia, o których
mowa w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:

1) wytyczanie g∏ównych kierunków szkolenia, odpo-
wiednio dla ministrów i wojewodów raz na szeÊç
lat, a dla pozosta∏ych organów raz na rok;

2) uzgadnianie planów szkolenia w zakresie ich ter-
minów i tematów.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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