
 

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. 

Poz. 2 

Departament Prawny 

 

DECYZJA Nr 504/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw 

Utworzenia Obrony Terytorialnej 

 

 

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) i § 2 pkt 14 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933),     

w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 

sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250), ustala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony 

Terytorialnej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem". 

§ 2. Funkcję Pełnomocnika pełni Pan Grzegorz Kwaśniak. 

§ 3. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 1 maja 2016 r., 

opracowanej we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 



oraz uzgodnionej w resorcie obrony narodowej, koncepcji organizacji             

i funkcjonowania obrony terytorialnej; 

2) kierowanie pracami Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, zwanego 

dalej „Biurem”; 

3) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących utworzenia obrony terytorialnej 

realizowanych w resorcie obrony narodowej; 

4) inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony 

Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze 

przedsięwzięć związanych z utworzeniem obrony terytorialnej; 

5) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej kwartalnych meldunków            

z realizowanych przez Pełnomocnika przedsięwzięć i zadań; 

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej         

w zakresie obrony terytorialnej. 

§ 4. Pełnomocnik, w celu realizacji swoich zadań, może podejmować współpracę         

z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 

dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych 

resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, 

udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań. 

§ 6. Obsługę merytoryczną i administracyjną Pełnomocnika zapewnia Biuro utworzone 

odrębną decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

§ 7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 
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