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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 1058)

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230)

Art. 25.
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji

rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w
art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

<1a. Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1, są również sytuacje
kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).>

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy
załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności
operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania
wykroczeń.

3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1,
wydanych organom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do
Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko
w sprawie.

Art. 56.
1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej

podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji
rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w
województwie:
[1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,

wojskowi komendanci uzupełnień;]
<1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci

uzupełnień;>
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów

kontroli skarbowej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
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6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów
probierczych;

7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży

Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na
podstawie odrębnych ustaw.

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 13c.
1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy:

1) organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym
zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających
poza granicami państwa;

2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji
państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego;

3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony
przed bronią masowego rażenia;

4) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w
sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej[.] <,>

<5) dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi;

6) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych
związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;

7) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;

8) wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w
oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego;

9) zapewnianie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;
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10) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z
obronnością państwa.>

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania,
strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Art. 14.
1. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach

operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są:
[1) dowódcy okręgów wojskowych;]
2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;
3) wojskowi komendanci uzupełnień.

[2. Dowódcy okręgów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w
szczególności zadania z zakresu:
1) planowania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2) szkolenia bojowego i ogólnowojskowego podległych jednostek wojskowych;
3)  udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i

likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

4) koordynacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza;
5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;
6) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością

państwa.]
3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1,

wykonują w szczególności zadania z zakresu:
1) organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.
zm.), w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień;

2) zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
3) koordynacji rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby

zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;

[4) gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w
ramach obowiązków państwa-gospodarza;

5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;]
<4) gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w

ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych
sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;

5) zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych
jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa
państwa;>

5a) koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na
potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;

5b) udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;
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5c) koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji
zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków
ich rodzin (rekonwersji);

6) planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
7) administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony;
8) udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby

obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością

państwa.
4. Wojskowi komendanci uzupełnień w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w

szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2) administrowania rezerwami osobowymi;
3) świadczeń na rzecz obrony;
4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością

państwa;
5)  rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej

służby wojskowej i służby kandydackiej;
6)  udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego

zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
7)  promocji obronności i służby wojskowej.

[5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi okręgi wojskowe,
określa szczegółowe zadania ich dowódców, jako organów rządowej administracji
niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania okręgów wojskowych,
uwzględniając w szczególności podział terytorialny państwa.]

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi
wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe
zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów
uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i
terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend
uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. W
rozporządzeniu należy również określić stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Art. 35.
[1. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów

wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast).]

<1. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów
wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i
starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).>

2. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach
powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

3. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej
przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają
corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej
i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających
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obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie powinno w
szczególności uwzględniać osoby, które mają obowiązek zgłosić się przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską i wojskowym
komendantem uzupełnień, a także przewidywać, że termin lub terminy ogłoszenia
kwalifikacji wojskowej będą wyprzedzać, co najmniej o czternaście dni, dzień jej lub ich
rozpoczęcia.

Art. 69b.
1. Żołnierze, o których mowa w art. 69, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają
prawo wyboru:
1) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
3) lekarza dentysty,
4) szpitala
- w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej
utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku gdy żołnierze, o których mowa w ust. 1, nie mogą uzyskać świadczenia
opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego
świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

[3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia
wojskowe, kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz pełniącym służbę wojskową w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty
lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż
oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w
dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.]

<3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz pełniącym służbę
przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i
wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone
znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z  części pozostającej w dyspozycji
Ministra Obrony Narodowej.>

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem
OTC i wyrobów, o których mowa w ust. 3, wydawanych bezpłatnie, oraz sposób i tryb
finansowania ponoszonych kosztów, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania
środków publicznych.

Art. 99a.
1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły

Rezerwowe.
2. Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach

Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, wojskowy
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komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany
przydział kryzysowy.

3. Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak
nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczną z wycofaniem wniosku traktuje
się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w
określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni
psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia kontraktu.

4. Kontrakt powinien zawierać:
1) oznaczenie stron - stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska

służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko,
imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer
ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza rezerwy, który
ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych;

2) datę i miejsce podpisania;
3) określenie dnia przyjęcia obowiązków, wynikających z nadania przydziału

kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje;
4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa

- w przypadku powołania do niej, oraz prognozowanego okresu pełnienia służby i trybu
powołania do służby;

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń
wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa;

6) zobowiązanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do
nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach
tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

7) zobowiązanie żołnierza rezerwy do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym
terminie;

8) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza
granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.

5. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych
uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

6. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się
do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku

przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
2) nie był przeznaczony do służby zastępczej;
3) nie był karany za przestępstwo umyślne;
4) posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk

przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk
przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk
przeznaczonych dla oficerów;

5) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie
wojskowej;

6) zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez
dowódcę jednostki wojskowej;

7) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5, w
przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.
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<6a. Warunku wykształcenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, przewidzianego dla
stanowisk przeznaczonych dla danego korpusu nie stosuje się do żołnierzy rezerwy
posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy.>

7. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza
granicami państwa oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub
wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z
wnioskiem o wydanie przez odpowiedni organ poświadczenia bezpieczeństwa.

8. Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a
także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu
dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się
ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

Art. 132d.
1. Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień

wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej:
1) których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze

otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej - przysługuje w tym
czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i
uposażeniem;

[2) skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach
okresowej służby wojskowej - przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla
żołnierzy zawodowych, określone w art. 24 ust. 5-7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy;]

<2) skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w
ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i  świadczenia
przewidziane dla żołnierzy zawodowych, określone w art. 24 ust. 5–7 i art. 62 ust.
7a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy;>

3) zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu
kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby
wojskowej i z powrotem na zasadach określonych w art. 72;

4) okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy,
od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za
dany rok;

5) okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
dolicza się do wysługi emerytalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.);

6) przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub
specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych
kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na
przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych,
określonych w art. 54 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 tej
ustawy;

7) przysługuje prawo do:
a) odznaczeń, wyróżnień i nagród,
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b) wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i
lokalnych w mundurze, na zasadach określonych ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.),

c) używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom
wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań
służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

d) korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na
stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla
żołnierzy zawodowych, określonych w art. 119 ust. 1-1c ustawy z dnia 11 września
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy;

8) przysługują świadczenia obejmujące:
a) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, o których mowa w art. 68 ust. 1

pkt 1 - w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
b) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia

22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.) - w czasie pełnienia czynnej służby
wojskowej,

c) umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny,
o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 - w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,

d) oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
e) bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-

profilaktyczne - w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, na zasadach
przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w art. 67 ust. 2-6 ustawy z dnia 11
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach
wydanych na podstawie art. 67 ust. 7 tej ustawy.

2. Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy rezerwy z tytułu pozostawania na
przydziale kryzysowym pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i zakres oraz warunki
przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, żołnierzom rezerwy posiadającym
przydziały kryzysowe. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać, aby
warunki i zakres przyznania poszczególnych uprawnień uwzględniały potrzebę
różnicowania wysokości lub zakresu tych świadczeń w zależności od okresu posiadania
przydziału kryzysowego, a tryb prowadzonego postępowania zapewniały możliwość
udokumentowania zasadności przyznania tych świadczeń oraz rozpatrzenie sprawy bez
zbędnej zwłoki.
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USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. O UPOSAŻENIU ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.)

Art. 31.
[1. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania
ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.]

<1. Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym
żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień
trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.>

2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe
przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, na które
posiadają nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek
funkcyjny w wysokości do 15 % uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi
według stopnia wojskowego.

2a. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia,
uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
przewidziane dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

3. (skreślony).
4. Pobieranie uposażenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zawieszenie na ten czas prawa

do zasiłku dla bezrobotnych.
5. (skreślony).

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367)

Art. 74.
1. Postępowanie o odszkodowanie wszczyna się na wniosek poszkodowanego.
[2. Wniosek o odszkodowanie składa się do dowódcy jednostki wojskowej, która wyrządziła

szkodę, a jeżeli miejsce postoju tej jednostki nie jest znane - do dowódcy okręgu
wojskowego właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.]

<2. Wniosek o odszkodowanie składa się do dowódcy jednostki wojskowej, która
wyrządziła szkodę, a jeżeli miejsce postoju tej jednostki nie jest znane – do Szefa
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.>

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowódca jednostki wojskowej
zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

4. Z przebiegu postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który powinien w
szczególności zawierać:
1) opis stanu faktycznego z określeniem rodzaju, rozmiaru i wielkości szkody oraz miejsce

i datę jej powstania albo stwierdzenie, że szkoda nie powstała;
2) określenie wysokości proponowanego odszkodowania.

5. Protokół podpisuje osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające oraz poszkodowany.
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USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI
WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O
PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn.
zm.)

Art. 25a.
1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

zawiadamia się najbliższy urząd administracji rządowej lub samorządowej, jednostkę
organizacyjną Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

2. Materiały wybuchowe i niebezpieczne zlokalizowane w morskich wodach wewnętrznych i
w morzu terytorialnym podlegają zgłoszeniu właściwemu terytorialnie urzędowi
morskiemu.

[3. Wojewodowie, w porozumieniu z dowódcami właściwych okręgów wojskowych, wyznaczą
miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych.]

<3. Wojewodowie, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
wyznaczą miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych.>

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. O ŚWIADCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH
PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W
ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.)

Art. 22.
1. Prawo do świadczenia odszkodowawczego i jego wysokość ustala, w drodze decyzji, szef

właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
[2. Jeżeli wypadkowi uległ:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca - decyzję, o której mowa w
ust. 1, wydaje szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wyznaczony przez dowódcę
właściwego okręgu wojskowego;

2) dowódca okręgu wojskowego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
lub Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo ich zastępcy - decyzję, o której
mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej.]

<2. Jeżeli wypadkowi uległ:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca – decyzję, o której
mowa w ust. 1, wydaje szef innego wojewódzkiego sztabu wojskowego
wyznaczony przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódca (szef) jednostki organizacyjnej
bezpośrednio podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub
nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej albo ich zastępcy – decyzję, o
której mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej.>
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3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie, w której pomimo dołożenia najwyższej staranności
nie można ustalić okoliczności wypadku, któremu żołnierz uległ w warunkach zbliżonych
do działań wojennych, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozstrzyga
wątpliwości na korzyść poszkodowanego.

[4. Od decyzji organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sprawach odszkodowań przysługuje
osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach i
w terminach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.]

<4. Od decyzji i postanowień organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sprawach
odszkodowań przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych, na zasadach i w terminach określonych w przepisach
Kodeku postępowania cywilnego.>

5. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje także w razie niewydania
decyzji przez właściwy organ w terminie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania
orzeczenia o ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

6. Od decyzji wydanej w trybie art. 16 oraz od decyzji odmownej wydanej w tym trybie
odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie przysługuje.

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr
127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 44.
1. Organami właściwymi do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych

stanowisk żołnierzy zawodowych są:
1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach

etatowych pułkownika (komandora) i generała (admirała) oraz na które wyznacza na
podstawie przepisów odrębnych ustaw;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca
Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant
Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - w
odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkownika
(komandora porucznika) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z
zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

[3) dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, rektor - komendant wojskowej
uczelni akademickiej, dowódca dywizji, flotylli, Dowódca Garnizonu Warszawa - w
odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora
podporucznika) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dowódca brygady, skrzydła, rektor - komendant wojskowej uczelni zawodowej,
dowódca pułku, batalionu oraz dowódca zajmujący stanowisko służbowe
zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (komandora
porucznika) - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana
(kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem
pkt 5;]
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<3) dowódca korpusu, rektor – komendant wojskowej uczelni akademickiej, dowódca
dywizji, dowódca flotylli, Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do
stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika)
włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dowódca brygady, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, dowódca skrzydła,
rektor – komendant wojskowej uczelni zawodowej, dowódca pułku, dowódca
batalionu oraz dowódca zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia
etatowego co najmniej podpułkownika (komandora porucznika) – w odniesieniu
do stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki)
włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5;>

5) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - w
odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkownika
(komandora porucznika) włącznie w pozostałych, niewymienionych w pkt 2-4,
jednostkach wojskowych.

2. Zwolnienia żołnierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego w
jednostce wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyznaczenia na stanowisko
służbowe w innej jednostce wojskowej dokonuje właściwy organ, któremu podlegają obie
te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnień do wyznaczania na stanowiska
służbowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwolnienie żołnierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego w
jednostce wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyznaczenie na stanowisko
służbowe w innej jednostce wojskowej może nastąpić również na podstawie porozumienia
organu, który zwalnia ze stanowiska, oraz organu, który wyznacza na stanowisko, jeżeli
posiadają równorzędne uprawnienia do wyznaczania i zwalniania ze stanowisk
służbowych.

Art. 143.
1. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wyznacza się w razie

ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na stanowisko
służbowe stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od kwalifikacji, predyspozycji
i opinii służbowej.

2. Organami właściwymi do wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w
razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny i zwalniania z
tych stanowisk są:
1) Minister Obrony Narodowej - na wszystkie stanowiska służbowe do stopnia etatowego

generała (admirała) włącznie oraz których wyznaczenie wynika z postanowień
odrębnych ustaw, z wyjątkiem stanowisk służbowych, na które wyznacza i z których
zwalnia Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych;

2) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych - na wszystkie stanowiska służbowe do stopnia
etatowego generała (admirała) włącznie w podległych mu jednostkach wojskowych, z
zastrzeżeniem pkt 3-7;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca
Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia
etatowego pułkownika (komandora) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z
zastrzeżeniem pkt 4-7;

[4) dowódca korpusu, dowódca okręgu wojskowego, Dowódca Garnizonu Warszawa i
komendant wojskowej uczelni akademickiej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do
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stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych
jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5-7;

5) dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzącej w skład dywizji oraz komendant
uczelni wojskowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego
majora (komandora podporucznika) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z
zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6) dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji i dowódca pułku - w odniesieniu do
stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w
podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 7;]

<4) dowódca korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa i rektor – komendant
wojskowej uczelni akademickiej – w odniesieniu do stanowisk służbowych do
stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych
jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5 – 7;

5) dowódca dywizji, dowódca flotylli i dowódca brygady niewchodzącej w skład
dywizji, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i rektor – komendant wojskowej
uczelni zawodowej – w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego
majora (komandora podporucznika) włącznie w podległych jednostkach
wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6) dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji i dowódca pułku oraz wojskowy
komendant uzupełnień – w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia
etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach
wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 7;>

7) pozostali niewymienieni w pkt 2-6 dowódcy jednostek wojskowych - w odniesieniu do
stanowisk służbowych do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego
chorążego sztabowego marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych;

8) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - w
odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego pułkownika (komandora)
włącznie w pozostałych niewymienionych w pkt 2-7 jednostkach organizacyjnych.

3. Do przenoszenia żołnierza zawodowego z jednostki wojskowej, w której zajmował
stanowisko służbowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony organ, któremu
podlegają obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnień do wyznaczania na
stanowiska.

4. Jeżeli właściwy organ nie ma możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego lub
żołnierza pełniącego służbę kandydacką na stanowisko służbowe, kieruje tego żołnierza do
stanu zmiennego pododdziału uzupełnienia kadrowego bezpośredniego przełożonego.

5. Dowódcy jednostek wojskowych wykonujący na podstawie przepisów ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa zadania poza granicami państwa posiadają uprawnienia do
wyznaczania żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 2, na stanowiska służbowe w
razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, przysługujące
ich bezpośrednim przełożonym.

6. Warunkiem objęcia stanowiska służbowego jest posiadanie lub mianowanie na stopień
wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska, na jakie żołnierz zawodowy
ma być wyznaczony.
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.)

Art. 10.
1. SKW i SWW przy realizacji swoich zadań współdziałają:

[1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, okręgów
wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;]

<1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, Dowódcą
Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
dowódcami garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;>

2) odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych;

3) odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych;

4) odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu
do spraw zagranicznych;

5) innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych.

[2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu,
zakres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i
innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami
rodzajów SZ RP, okręgów wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych.]

<2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego
ogłoszeniu, zakres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Sztabem Generalnym
Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych,
Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i
jednostek wojskowych.>

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw zagranicznych określą, w drodze
zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, formy i tryb współdziałania SKW i SWW z
organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i instytucji.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formy i tryb współdziałania
SKW i SWW z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, z odpowiednimi organami i jednostkami
organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a
także z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i
instytucji.
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USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89,
poz. 590, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest

wojewoda.
2. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagrożeń na terenie województwa;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do

spraw wewnętrznych wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego

4) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;

5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych
wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;

6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;

6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;

7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
8) (uchylony).

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum,
wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania
kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.

5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wojewoda we współpracy z właściwymi
organami administracji publicznej.

6. Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w
urzędzie wojewódzkim należy w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze

województwa;
2) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze

województwa;
3) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla

wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego
działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych
oraz Centrum;

4) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
5) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym

dokumentowanie jego prac;
6) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
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7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
8) przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń

wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
9) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów

zarządzania kryzysowego;
10) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury

krytycznej;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania

kryzysowego;
12) planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;
13) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania

kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej
"zespołem wojewódzkim".

8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim
planie zarządzania kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
5) (uchylony).

9. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda jako przewodniczący, kierownik
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie
wojewódzkim jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez
przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród:
1) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
2) osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb,

inspekcji i straży wojewódzkich;
3) osób zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich

zarządach melioracji i urządzeń wodnych oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.

[10. Przewodniczący może postanowić o włączeniu w skład zespołu wojewódzkiego Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub jego przedstawiciela.]

<10. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzi również szef wojewódzkiego sztabu
wojskowego lub jego przedstawiciel.>

11. W skład zespołu wojewódzkiego może wchodzić przedstawiciel samorządu
województwa, wyznaczony przez marszałka województwa.

12. W skład zespołu wojewódzkiego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego.


