
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla ogólne zasady wy-
konywania zadaƒ w ramach powszechnego obowiàzku
obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, przez
ministrów, wojewodów, marsza∏ków województw, sta-
rostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zwanych dalej „organami administracji publicznej”,
a tak˝e przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne
oraz organizacje spo∏eczne, obejmujàce:
1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicz-

nych planowania i realizacji zadaƒ obronnych;
2) koordynowanie planowania i realizacji zadaƒ

obronnych w ramach dzia∏ów administracji rzàdo-
wej i w województwach;

3) wspó∏dzia∏anie organów administracji publicznej,
przedsi´biorców, innych jednostek organizacyj-
nych oraz organizacji spo∏ecznych w planowaniu
i realizacji zadaƒ obronnych;

4) zapewnianie warunków przekazywania informacji
i decyzji dotyczàcych planowania i realizacji zadaƒ
obronnych.

2. Zadania obronne okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 2. W wykonywaniu zadaƒ obronnych organy ad-
ministracji publicznej, przedsi´biorcy i kierownicy in-
nych jednostek organizacyjnych oraz w∏adze organiza-
cji spo∏ecznych uwzgl´dniajà potrzeby obrony paƒ-
stwa, obejmujàce w szczególnoÊci:
1) utrzymywanie, przebudow´ i modernizacj´ syste-

mu obronnego paƒstwa, w tym Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej;

2) przygotowanie podleg∏ych i nadzorowanych jed-
nostek organizacyjnych do wykonywania na∏o˝o-
nych na nie zadaƒ obronnych podczas podwy˝sza-
nia gotowoÊci obronnej paƒstwa;

3) przygotowanie ludnoÊci i warunków jej ochrony
na wypadek wojny, a tak˝e ochrony mienia szcze-
gólnie cennego dla dziedzictwa narodowego.

§ 3. 1. Tworzenie  warunków  organizacyjnych
i technicznych planowania i realizacji zadaƒ obron-
nych nale˝y do:
1) ministrów — w stosunku do zadaƒ obronnych wy-

konywanych w dzia∏ach administracji rzàdowej
oraz przez kierowników podleg∏ych i nadzorowa-
nych jednostek organizacyjnych;

2) wojewodów — w stosunku do zadaƒ obronnych
wykonywanych w województwie przez:
a) kierowników podleg∏ych i nadzorowanych jed-

nostek organizacyjnych,
b) przedsi´biorców, dla których sà organami za∏o-

˝ycielskimi,
c) organy samorzàdu terytorialnego,
d) przedsi´biorców nieb´dàcych jednostkami or-

ganizacyjnymi podleg∏ymi lub nadzorowanymi
przez ministrów,

e) w∏adze organizacji spo∏ecznych.

2. Warunki organizacyjne i techniczne planowania
i realizacji zadaƒ obronnych tworzy si´, uwzgl´dniajàc
rodzaj zadaƒ, a tak˝e mo˝liwoÊci ich wykonawców.
W szczególnoÊci powinny one zapewniaç:
1) efektywnoÊç, ciàg∏oÊç i terminowoÊç dzia∏ania

w dziale administracji rzàdowej oraz w wojewódz-
twie podczas podwy˝szania gotowoÊci obronnej
paƒstwa;

2) wykonywanie zadaƒ obronnych, w tym ich urucha-
mianie oraz rozwijanie struktur i systemów two-
rzonych na potrzeby ich realizacji, a tak˝e ciàg∏oÊç
dzia∏ania organów i ich struktur wykonawczych;

3) wykonywanie zadaƒ na rzecz Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

4) bezpieczeƒstwo wykonywania zadaƒ obronnych,
w tym ochron´ gromadzenia i przesy∏ania infor-
macji oraz wykonywania dokumentów;

5) przygotowanie projektów podzia∏u zadaƒ obron-
nych wykonywanych w czasie pokoju oraz zwiàza-
nych z tym zakresów czynnoÊci, a tak˝e zmian
w strukturze podzia∏u zadaƒ obronnych na podle-
g∏e i nadzorowane komórki i jednostki organiza-
cyjne podczas podwy˝szania gotowoÊci obronnej
paƒstwa.

§ 4. 1. Planowanie i realizacj´ zadaƒ obronnych ko-
ordynujà:

1) ministrowie — w stosunku do zadaƒ obronnych
wykonywanych w dzia∏ach administracji rzàdowej
oraz przez kierowników podleg∏ych i nadzorowa-
nych jednostek organizacyjnych;

2) wojewodowie — w stosunku do zadaƒ obronnych
wykonywanych w województwie przez:
a) kierowników podleg∏ych i nadzorowanych jed-

nostek organizacyjnych,
b) przedsi´biorców, dla których sà organami za∏o-

˝ycielskimi, 
c) organy samorzàdu terytorialnego,
d) przedsi´biorców nieb´dàcych jednostkami or-

ganizacyjnymi podleg∏ymi lub nadzorowanymi
przez ministrów, 

e) w∏adze organizacji spo∏ecznych.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadaƒ w ramach powszechnego obowiàzku obrony

———————
1) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301,
Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679
i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844,
Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750,
Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.



2. Koordynowanie, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje:
1) podzia∏ zadaƒ obronnych, a tak˝e ustalanie organu

wiodàcego i organów wspó∏uczestniczàcych
w wykonywaniu tych zadaƒ, stosownie do ich
mo˝liwoÊci wykonawczych;

2) okreÊlanie procedur wykonywania zadaƒ obron-
nych;

3) uzgadnianie i akceptowanie planów i harmonogra-
mów wykonywania zadaƒ obronnych;

4) bilansowanie potrzeb niezb´dnych do wykonania
zadaƒ obronnych, w szczególnoÊci uwzgl´dniajàc
ich skutki ekonomiczne, spo∏eczne i mi´dzynaro-
dowe;

5) inicjowanie wspó∏dzia∏ania przy wykonywaniu za-
daƒ obronnych;

6) okreÊlanie priorytetów wykonywania zadaƒ obron-
nych.

§ 5. Wspó∏dzia∏anie organów administracji pu-
blicznej, przedsi´biorców i kierowników innych jedno-
stek organizacyjnych oraz w∏adz organizacji spo∏ecz-
nych w planowaniu i realizacji zadaƒ obronnych ma
na celu zapewnienie optymalnych warunków ich wy-
konywania i obejmuje w szczególnoÊci:
1) wymian´ doÊwiadczeƒ i informacji dotyczàcych

planowania i realizacji zadaƒ obronnych;
2) uzgadnianie dzia∏aƒ dotyczàcych planowania i re-

alizacji zadaƒ obronnych na tym samym poziomie
decyzyjnym;

3) inicjowanie i podejmowanie wspó∏pracy mi´dzy-
dzia∏owej lub regionalnej;

4) integrowanie wysi∏ków i wspó∏prac´ w zakresie
wykorzystania bazy materia∏owej, us∏ugowej
i szkoleniowej.

§ 6. Zapewnianie warunków przekazywania infor-
macji i decyzji dotyczàcych planowania i realizacji za-
daƒ obronnych obejmuje w szczególnoÊci:
1) przygotowanie ∏àcznoÊci na potrzeby kierowania

bezpieczeƒstwem narodowym, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem podwy˝szania gotowoÊci obron-
nej paƒstwa, odpowiednio w ramach dzia∏u admi-
nistracji rzàdowej, w województwie, powiecie
i gminie;

2) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie in-
formacji dotyczàcych planowania i realizacji zadaƒ
obronnych;

3) tworzenie systemów organizacyjnych i technicz-
nych na potrzeby informowania, ostrzegania i po-
wiadamiania, w tym tak˝e ludnoÊci cywilnej,
o zdarzeniach i podj´tych decyzjach dotyczàcych
systemu obronnego paƒstwa i jego elementów;

4) ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania in-
formacji i decyzji;

5) ustalanie procedur przekazywania informacji i de-
cyzji na potrzeby wykonywania zadaƒ obronnych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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