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WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 05 lutego 2019 r.
w sprawie realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowania jednostek
organizacyjnych do objęcia militaryzacją na terenie województwa mazowieckiego
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340) w związku
z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) oraz
§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa
państwa (Dz. U. poz. 1612) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)

jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji – należy przez to rozumieć
istniejącą

jednostkę

organizacyjną

wykonującą

zadania

dla

obronności

lub

bezpieczeństwa państwa lub jednostkę organizacyjną stanowiącą bazę formowania
specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, ustalone w trybie określonym
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji
jednostek

organizacyjnych

wykonujących

zadania

na

rzecz

obronności

lub

bezpieczeństwa państwa;
2)

decyzji administracyjnej - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, o której
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców;

3)

umowie o wykonanie zadań na rzecz obronności państwa – należy przez to rozumieć
umowę o wykonanie zadań na rzecz obronności państwa, o której mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców.
§ 2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckiem

Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwany dalej „Dyrektorem Wydziału”, zapewnia
realizację zadań Wojewody Mazowieckiego związanych z przygotowaniem jednostek
organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie:
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1)

typowania w województwie mazowieckim jednostek organizacyjnych, które mogą
spełnić kryteria uznania za jednostki przewidziane do militaryzacji;

2)

występowania z wnioskiem o objęcie jednostki organizacyjnej przygotowaniami do
militaryzacji, w tym na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów,
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast realizujących zadania wynikające z planów
operacyjnych funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny;

3)

nakładania na kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji
zadań na rzecz obronności państwa w drodze decyzji administracyjnej;

4)

zawierania umów o wykonanie zadań na rzecz obronności państwa;

5)

ustalania struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz tabel
należności i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych
jednostek;

6)

uzgadniania regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej, zwanego dalej
„regulaminem organizacyjnym”, lub planu formowania specjalnie tworzonej jednostki
zmilitaryzowanej, zwanego dalej „planem formowania”;

7)

weryfikowania

informacji

i

danych

dotyczących

stanu

gotowości

jednostek

organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz prowadzenia kartoteki kart
gotowości;
8)

organizowania i nadzorowania szkoleń oraz ustalania programów szkoleń w jednostkach
organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

9)

planowania i organizowania kontroli jednostek organizacyjnych przewidzianych do
militaryzacji;

10) planowania w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa
mazowieckiego

środków

finansowych

na

realizację

zadań

związanych

z przygotowaniami do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych oraz
dysponowania przydzielonymi środkami finansowymi.
§ 3. 1.Wojewoda Mazowiecki wydaje wytyczne w sprawie sposobu realizacji zadań
w zakresie militaryzacji na terenie województwa mazowieckiego, w których określa:
1)

zasady i tryb wykonywania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji
ustalonych jednostek organizacyjnych na terenie województwa mazowieckiego;

2)

sposób realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji
ustalonych jednostek organizacyjnych;
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3)

tryb i sposób opracowania oraz zatwierdzania regulaminów organizacyjnych i planów
formowania, w tym wzory tych dokumentów planistycznych;

4)

sposób i tryb ustalania struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych
stosownie do specyfiki realizowanych przez te jednostki zadań w czasie mobilizacji lub
wojny;

5)

sposób zabezpieczenia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostek organizacyjnych
przewidzianych do militaryzacji, w szczególności sprzętu, który nie może być
przydzielony w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego
przewidzianego w etacie jednostki zmilitaryzowanej;

6)

sposób zakwaterowania i wyżywienia stanów osobowych jednostek organizacyjnych
przewidzianych do militaryzacji;

7)

tryb weryfikacji informacji i danych zawartych w kartach gotowości jednostki
zmilitaryzowanej;

8)

tryb współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań
dotyczących przygotowań do militaryzacji;

9)

system kierowania podległymi jednostkami zmilitaryzowanymi w razie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. Projekt wytycznych, o których mowa w ust. 1, opracowuje i udostępnia na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Dyrektor Wydziału.
§ 4. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji opracowuje
regulamin organizacyjny według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w terminie 60 dni
od podpisania umowy o wykonanie zadań na rzecz obronności państwa.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej opracowuje plan formowania według wzoru, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy o wykonanie zadań na
rzecz obronności państwa.
§ 5. „Regulamin organizacyjny

jednostki

zmilitaryzowanej”,

„Plan

formowania

specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej”, „Normy należności sprzętu, urządzeń oraz
środków materiałowych”, „Strukturę organizacyjną i etat jednostki zmilitaryzowanej”, „Tabelę
należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla jednostki zmilitaryzowanej”
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sporządza się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669).
§ 6. Szkolenie w jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji jest realizowane
na podstawie:
1)

systemu szkolenia obronnego opartego na określonych na dany rok wytycznych
Wojewody Mazowieckiego do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne;

2)

planu obronnego województwa mazowieckiego;

3)

programu szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na obowiązujący okres
szkoleniowy.
§ 7. Kierownik jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji przedstawia

Wojewodzie Mazowieckiemu corocznie, w terminie do dnia 30 lipca, potrzeby finansowe na
realizację zadań w roku następnym, w szczególności uwzględniając środki na:
1)

wydatki związane z dostosowaniem nieruchomości i rzeczy ruchomych, a także
przystosowaniem obiektów budowlanych do potrzeb wynikających z zadań określonych
dla jednostki zmilitaryzowanej;

2)

zakup i utrzymanie sprzętu na potrzeby jednostek organizacyjnych przewidzianych do
militaryzacji;

3)

powoływanie, zakwaterowanie i wyżywienie stanu osobowego biorącego udział
w ćwiczeniach jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

4)

organizację i prowadzenie szkoleń, o których mowa w § 6.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA MAZOWIECKI
wz.
Sylwester Dąbrowski
I Wicewojewoda Mazowiecki

