
Warszawa, dnia 12 maja 2021 r. 

Poz. 42 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia 10 maja 2021 r. 

w sprawie przygotowania jednostek organizacyjnych do militaryzacji 

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych 

do objęcia militaryzacją oraz sposób realizacji tych zadań. 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o: 

1) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; 

2) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Klimatu i Środowiska;  

3) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to: 

a) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 

b) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, 

c) Państwową Agencję Atomistyki, 

d) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku; 

4) jednostkach militaryzowanych – rozumie się przez to jednostki organizacyjne, specjalnie 

tworzone jednostki zmilitaryzowane oraz bazy formowania tych jednostek, wobec 

których Minister wystąpił z wnioskiem do Rady Ministrów o objęcie ich militaryzacją;  

5) specjalnie tworzonych jednostkach zmilitaryzowanych – rozumie się przez to nowo 

sformowane jednostki militaryzowane do wykonywania zadań szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa;  

 
1) Minister Klimatu i Środowiska  kieruje działami administracji rządowej – energia, klimat i środowisko, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska  (Dz. U. poz. 1720 i 2004). 
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6) resortowym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji – rozumie się przez to zestawienie 

zadań w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych, sporządzane na podstawie 

wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji prowadzonego przez 

Ministra Obrony Narodowej; 

7) planach operacyjnych funkcjonowania – rozumie się przez to plany operacyjne 

funkcjonowania działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko oraz plany 

operacyjne funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach zewnętrznego  

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie  wojny. 

§ 3. 1. Przygotowania do militaryzacji jednostek militaryzowanych prowadzi się 

w Ministerstwie oraz w tych jednostkach. 

2. Przygotowania do militaryzacji prowadzone w Ministerstwie obejmują zadania, 

o których mowa w § 9 i 10 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), oraz zadania polegające na: 

1) kwalifikowaniu jednostek organizacyjnych do objęcia lub odstąpienia od objęcia 

militaryzacją; 

2) opracowywaniu koncepcji organizacji, przygotowania i funkcjonowania jednostek 

militaryzowanych w czasie pokoju oraz ich użycia w czasie wojny;  

3) opracowywaniu koncepcji kierowania jednostkami w przypadku ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny;  

4) prowadzeniu resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, w tym:  

a) sporządzaniu wyciągów z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji,  

b) aktualizacji danych zawartych w resortowym zestawieniu zadań w zakresie 

militaryzacji; 

5) ustalaniu terminów osiągania gotowości do działania jednostek militaryzowanych. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, realizuje kierujący komórką ds. obronnych 

Ministerstwa, przy współpracy z: 

1) kierującymi komórek organizacyjnych Ministerstwa, nadzorującymi jednostki 

militaryzowane;  

2) kierownikami jednostek militaryzowanych.  

§ 4. 1. Wnioski Ministra do Rady Ministrów o objęcie jednostek organizacyjnych, a także 

specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych i baz formowania tych jednostek, 
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przygotowaniami do militaryzacji oraz wnioski w sprawie aktualizacji danych tych jednostek, 

sporządza kierujący komórką ds. obronnych Ministerstwa.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na podstawie: 

1) analizy zadań uzasadniających militaryzację; 

2) analizy potrzeb osobowych jednostki militaryzowanej, z zaznaczeniem stanowisk 

służbowych;  

3) analizy potrzeb dotyczących docelowego wyposażenia jednostki militaryzowanej;  

4) wskazania organu, któremu jednostka militaryzowana, będzie podlegać w sprawach 

przygotowań do militaryzacji, oraz organu, któremu będzie podlegać po 

zmilitaryzowaniu.  

3. Wniosek o odstąpienie od militaryzacji jednostek militaryzowanych w związku z ich 

likwidacją lub zaprzestaniem działalności uzasadniającej ich militaryzację sporządza kierujący 

komórką ds. obronnych Ministerstwa.  

§ 5. 1 Jednostkę militaryzowaną formuje się na podstawie decyzji Ministra, w której 

określa się: 

1) strukturę organizacyjną i etat oraz tabelę należności i normy należności sprzętu, urządzeń 

oraz środków materiałowych; 

2) organ wojskowy, któremu jednostka militaryzowana podlega w sprawach prowadzenia 

przygotowań do militaryzacji; 

3) nazwę, siedzibę i adres jednostki militaryzowanej;  

4) numer identyfikacyjny jednostki militaryzowanej; 

5) sposób realizacji zaopatrzenia logistycznego i finansowego jednostki militaryzowanej;  

6) organ, któremu jednostka militaryzowana będzie podlegać po jej zmilitaryzowaniu.  

2. Jednostkę militaryzowaną rozformowuje się na podstawie decyzji Ministra, w której 

określa się:  

1) numer i datę uchwały Rady Ministrów będącej podstawą odstąpienia od militaryzacji;  

2) nazwę i numer identyfikacyjny jednostki militaryzowanej;  

3) sposób zagospodarowania sprzętu wojskowego i środków materiałowych jednostki 

militaryzowanej; 

4) sposób postępowania z dokumentacją rozformowanej jednostki militaryzowanej. 

3. Decyzje Ministra, o której mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się w dokumentacji jednostki 

militaryzowanej. 
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§ 6. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach przygotowań do objęcia 

militaryzacją kierowanych przez nich jednostek oprócz wykonywania zadań, o których mowa 

w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa 

państwa: 

1) sporządzają, na podstawie resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, 

zestawienie zadań w zakresie militaryzacji;  

2) przedstawiają Ministrowi wnioski w sprawie formowania jednostek militaryzowanych 

lub ich przeorganizowania albo rozformowania;  

3) biorą udział w kontroli stanu przygotowań do militaryzacji;   

4) zatwierdzają plany szkolenia obronnego, w których uwzględniają przedsięwzięcia 

szkoleniowe dotyczące jednostek militaryzowanych, oraz organizują to szkolenie;  

5) zgłaszają potrzeby do Ministra w zakresie określenia liczby osób powoływanych w roku 

kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach militaryzowanych. 

2. Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych należy ponadto weryfikowanie 

informacji i danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek 

zmilitaryzowanych oraz przesyłanie Ministrowi kart gotowości tych jednostek. 

§ 7. 1. W ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych kierownicy jednostek 

militaryzowanych opracowują i prowadzą w tym zakresie dokumentację jednostki 

militaryzowanej:  

2. Dokumentację jednostki militaryzowanej stanowi:  

1) wyciąg z resortowego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji;  

2) regulamin organizacyjny jednostki militaryzowanej;  

3) etat jednostki militaryzowanej;  

4) zbiorowa lista imienna osób przeznaczonych do służby w jednostce militaryzowanej;  

5) książka obsady etatowej jednostki militaryzowanej;  

6) karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;  

7) dokumentacja dotycząca procesu reklamowania; 

8) plan uzupełniania potrzeb kadrowych, sprzętowych i materiałowych. 

3. Dokumentację specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej stanowi ponadto:  

1) plan formowania jednostki militaryzowanej; 

2) karta gotowości jednostki militaryzowanej; 
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3. Kierownicy jednostek militaryzowanych są obowiązani posiadać druki karty 

przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych w liczbie zapewniającej niezwłoczne nadanie 

tych przydziałów osobom przeznaczonym do służby w danej jednostce militaryzowanej. 

§ 8. Kierownicy jednostek militaryzowanych przystępują do realizacji zadań w zakresie 

przygotowań do militaryzacji po otrzymaniu wyciągu z resortowego zestawienia zadań 

w zakresie militaryzacji. 

§ 9. Zapewnienie obsady kadrowej jednostki militaryzowanej realizowane jest poprzez: 

1) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom przeznaczonym  

do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji;  

2) reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny osób, dla których nie nadano przydziałów organizacyjno-

mobilizacyjnych do służby w tej jednostce.  

§ 10. 1. Planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych 

jednostki militaryzowanej polega na monitorowaniu stanu osobowego i wyposażenia  

tej jednostki oraz zgłaszaniu tych potrzeb: 

1) wojskowemu komendantowi uzupełnień - w odniesieniu do potrzeb osobowych oraz 

środków transportowych i maszyn pozyskiwanych w ramach świadczeń na rzecz obrony; 

2) Ministrowi Obrony Narodowej - w odniesieniu do sprzętu wojskowego i środków 

materiałowych. 

2. Przeznaczanie środków transportowych i maszyn na potrzeby jednostek 

militaryzowanych następuje przy zastosowaniu przepisów dotyczących uzupełniania 

mobilizacyjnego, z uwzględnieniem:  

1) sprzętu własnego wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych;  

2) przedmiotów świadczeń rzeczowych pozyskiwanych po wyczerpaniu możliwości,  

o których mowa w pkt 1.  

§ 11. 1. Organizacja szkolenia osób przeznaczonych do służby w jednostce 

militaryzowanej obejmuje: 

1) planowanie szkolenia; 

2) zapewnienie właściwych warunków do realizacji szkolenia; 

3) prowadzenie szkolenia; 

4) kontrolę poziomu wyszkolenia osób, które planuje  się przeznaczyć do służby w jednostce 

militaryzowanej. 
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2. Szkolenie osób przeznaczonych do służby w jednostkach militaryzowanych prowadzi 

się w formie zajęć teoretycznych, gier obronnych oraz w formie ćwiczeń. 

§ 12. 1. Kierownicy jednostek militaryzowanych, w ramach przygotowań organizacyjno-

mobilizacyjnych, współdziałają z: 

1) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według siedziby jednostki 

militaryzowanej w zakresie:  

a) nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom przeznaczonym  

do służby w jednostkach militaryzowanych, 

b) reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny osób, dla których nie nadano przydziałów 

organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tej jednostce, 

c) przeznaczania środków transportowych i maszyn na potrzeby jednostki 

militaryzowanej,  

d) wydawania kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,  

e) zaopatrywania w druki kart gotowości jednostki militaryzowanej, 

f) aktualizacji danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych 

jednostek militaryzowanych;  

2) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według miejsca zamieszkania osób 

zatrudnionych w jednostce militaryzowanej - w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit.  

a i b;  

3) kierownikami powiatowych urzędów pracy właściwymi według siedziby jednostki 

militaryzowanej - w zakresie kwalifikowania osób w celu ich przeznaczenia do służby 

w jednostce militaryzowanej;  

4) podmiotami zatrudniającymi osoby posiadające kwalifikacje wymagane do pełnienia 

służby na stanowiskach w jednostkach militaryzowanych - w zakresie uzupełnienia 

potrzeb kadrowych jednostek militaryzowanych.  

§ 13. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny jednostki militaryzowane 

przechodzą na struktury i etaty jednostek zmilitaryzowanych. 

2. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane formuje się zgodnie z etatami jednostek 

zmilitaryzowanych oraz planami formowania jednostek zmilitaryzowanych. 
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3. Liczba stanowisk służbowych w etacie jednostki zmilitaryzowanej nie może 

przekraczać limitu osób określonej dla danej jednostki w resortowym zestawieniu zadań 

w zakresie militaryzacji.  

§ 14. Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 

przygotowania jednostek organizacyjnych w działach administracji rządowej gospodarka 

wodna i środowisko do militaryzacji (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 38). 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER  

KLIMATU I ŚRODOWISKA 

                                                                                                        Michał Kurtyka 
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