
UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974). Przepisy 

określają podmioty objęte szkoleniem obronnym w państwie, zadania w zakresie planowania i 

realizacji szkolenia obronnego w państwie, właściwość organów w zakresie planowania i 

realizacji szkolenia obronnego w państwie.  

Szkolenie obronne podzielono na:  

1) kursy obronne (KO) – prowadzone jako zajęcia teoretyczne, w formie asynchronicznego e-

learningu na platformie „szkolenie obronne”, skierowane do osób kierujących 

wykonywaniem zadań obronnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację, a także 

faktycznie je realizujących. Wprowadzono regułę uczestnictwa w KO w szczególności 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw obronnych, co umożliwi zapoznanie 

się z zagadnieniami pozamilitarnych przygotowań obronnych na poziomie zgodnym 

z zajmowanym stanowiskiem. Udział w KO pozwoli na zapoznanie uczestnika z ogólnymi 

uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, organizacją 

funkcjonowania systemu obronnego państwa oraz sposobem realizacji zadań obronnych, 

w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ustalonych stosownie do roli uczestników 

w systemie obronnym państwa; 

2) wyższe kursy obronne obejmujące kursy obronne i zajęcia praktyczne prowadzone w formie 

mieszanej: asynchronicznego e-learningu (analogicznie jak KO) oraz stacjonarnej m.in. 

konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów/studiów przypadku. Skierowane będą do grupy osób 

odpowiedzialnych za kierowanie i organizowanie zadań obronnych. Zakłada się, 

że ukończenie kursu umożliwi znajomość szerszego niż na poziomie KO spektrum 

zagadnień, co pozwoli na formułowanie opinii i wniosków, nabycie praktycznych 

umiejętności współpracy (na różnych poziomach) oraz zastosowanie teoretycznych modeli 

rozwiązań w praktyce; 

3) ćwiczenia obronne – organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji 

publicznej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznym systemem ich 

koordynacji. Polegają na zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego na 

poszczególnych szczeblach administracji publicznej, w tym nabywaniu przez ćwiczących 

praktycznych umiejętności realizacji zadań obronnych oraz kształtowaniu zdolności 

współdziałania 

Rolę organizatora szkolenia teoretycznego prowadzonego w ramach KO oraz szkolenia 

w ramach WKO pełnić będzie Minister Obrony Narodowej. W umowie zawartej z uczelnią 

wojskową określi m.in. sposób i formę prowadzenia kursów, w tym podział na grupy 

szkoleniowe oraz tematy dostosowane do zakresu przedmiotowego kursów, a także roli 

uczestników w systemie obronnym.  

Zdefiniowano nazwy ćwiczeń obronnych dostosowując je do zakresu zadań wykonywanych 

obronnych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Przyjęto, że ćwiczenia będą 

organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji publicznej. Wskazano 

organizatora oraz koordynatora ćwiczeń, określając ich rolę oraz zadania stosownie do 

ustalonej funkcji.  

Wprowadzono regulacje dotyczące organizowania i prowadzenia ćwiczeń w oparciu o podległe 

organizatorom ćwiczeń komórki właściwe w sprawach obronnych, działające we współpracy z 

innymi komórkami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez organizatora ćwiczeń. 

Ponadto wskazano możliwość udziału podmiotów niepodlegających organizatorowi ćwiczeń 

(w tym przedsiębiorców, na których nałożono realizację zadań obronnych). 

Zapisano wymóg organizacji przez ministra i wojewodę ćwiczenia kompleksowego w terminie 

planowanej do przeprowadzenia w dziale administracji rządowej lub województwie kontroli 

realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 

11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974).  



W celu zapewnienia prawidłowej realizacji prowadzonych ćwiczeń organizator ćwiczenia 

będzie zobowiązany przesłać do właściwego koordynatora informacje, zgodnie z ustalonym 

zakresem informacyjnym, dotyczące planowanych do przeprowadzenia ćwiczeń oraz 

wniosków z ćwiczeń zrealizowanych w poprzednim okresie planistycznym wraz 

z omówieniem sposobu ich wdrożenia.  

W projektowanym rozporządzeniu ujęto także regulacje dotyczące finansowania zadań 

związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego.  

Zakres zaproponowanych zmian nie spowoduje powstania skutków finansowych. 

Projekt nie wywołuje skutków społecznych i gospodarczych. 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), oraz zgodnie z art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 

r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Ocena Skutków Regulacji projektu nie była dokonywana w trybie § 32 – Uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348), lecz w trybie § 42 ust. 1 Regulaminu.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji 

albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym.  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  

 

Za zgodność pod względem 

prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym 


