
 

 
Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. 

 
Poz. 1 

 
Departament Prawny 

 
 

DECYZJA Nr 503/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej  

 

 

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra 
Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) ustala się,  
co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 18 stycznia 2016 r. tworzy się Biuro do Spraw Utworzenia Obrony 
Terytorialnej, zwane dalej „Biurem”. 

 

§ 2. Biuro stanowi jednostkę organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną 
Ministrowi Obrony Narodowej i osiągnie gotowość do działań do dnia 1 lipca 2016 r. 

 

§ 3. Stanowisko Dyrektora Biura zajmuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do 
Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej. 

 

§ 4. Do zadań Biura w szczególności należy: 

1) przygotowywanie propozycji kierunków realizacji zadań w zakresie tworzenia 
obrony terytorialnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wskazywanie kierunków zmian w przepisach prawa oraz przygotowywanie 
projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia obrony terytorialnej oraz systemu 
obronnego państwa; 

3) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii i rekomendacji w zakresie 
realizowanych zadań; 
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4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej 
w  zakresie obrony terytorialnej. 

 

§ 5. Realizowane przez Biuro zadania w zakresie obrony terytorialnej uwzględnia się 
w planach i programach rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 6. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony 
Terytorialnej, w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. przedstawi Szefowi Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący zadania,            
o którym mowa w § 1. 

 

§ 7. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie do dnia 15 stycznia     
2016 r. na podstawie wniosku, o którym mowa w  § 6, przedstawi Ministrowi Obrony 
Narodowej do akceptacji dokumenty organizacyjno-etatowe, umożliwiające realizację 
zadania, o którym mowa w § 1. 

 

§ 8. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódca Generalny Rodzajów 
Sił Zbrojnych współpracują z Dyrektorem Biura, w celu opracowania koncepcji organizacji 
i funkcjonowania obrony terytorialnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 9. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski, 
spowoduje korektę obowiązującego limitu zatrudnienia na potrzeby realizacji niniejszej 
decyzji. 

 

§ 10. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje uwzględnienie 
zmian wynikających z niniejszej decyzji w projekcie obwieszczenia Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w projekcie decyzji w sprawie 
bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. 

 

§ 11. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, 
dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, 
stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji przedsięwzięcia 
określonego w § 1. 

 

§ 12. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą 
prac Biura. 
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§ 13. Dowódca Garnizonu Warszawa, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.: 

1) przyjmie na zaopatrzenie logistyczne i finansowe Biuro oraz wystąpi z wnioskiem 
do Dyrektora Departamentu Budżetowego o korektę budżetu na realizację 
przedmiotowego zamierzenia; 

2) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, 
zapewni ochronę miejsc pracy oraz realizację obsługi kancelaryjnej dla potrzeb 
Biura; 

3) zapewni dla potrzeb Biura niezbędny sprzęt komputerowy i  oprogramowanie; 

4) wyposaży pomieszczenia wskazane na potrzeby siedziby Biura w niezbędny sprzęt 
kwaterunkowy oraz zapewni pozostałe wyposażenie i doraźnie środki 
transportowe, uwzględniając posiadane możliwości; 

5) przydzieli samochód funkcyjny z kartą drogową „B” do zabezpieczenia potrzeb 
transportowych Dyrektora Biura. 

 

§ 14. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest: 

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie realizacji zadania 
określonego w § 1, który w terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. przedstawi 
Ministrowi Obrony Narodowej informację w tej sprawie; 

2) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, 
Pan Grzegorz Kwaśniak, w zakresie realizacji zadania określonego w § 2, który       
w terminie do dnia 5 lipca 2016 r. przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej 
informację w tej sprawie. 

 

§ 15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 
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