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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie stanowisk pracy zwiàzanych z obronnoÊcià kraju

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze-
Ênia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stanowiska pracy
zwiàzane z obronnoÊcià kraju, na które w pierwszej
kolejnoÊci wyznacza si´ by∏ych ˝o∏nierzy zawodo-
wych, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych.

§ 2. 1. Stanowiskami pracy zwiàzanymi z obronno-
Êcià kraju sà stanowiska, na których zakres czynnoÊci
pracownika obejmuje realizacj´ zadaƒ obronnych wy-
nikajàcych z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1))
oraz innych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych. 

2. Stanowiskami, o których mowa w ust. 1, sà sta-
nowiska od inspektora, referenta (równorz´dnego) do
dyrektora departamentu lub innej komórki organiza-
cyjnej (równorz´dnego) w∏àcznie, wyst´pujàce w na-
st´pujàcych instytucjach:

1) w administracji publicznej, a w szczególnoÊci w: 

a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) urz´dach obs∏ugujàcych ministrów, przewodni-
czàcych komitetów, którzy wchodzà w sk∏ad Ra-
dy Ministrów, oraz urz´dach centralnych orga-
nów administracji rzàdowej,

———————
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. 



c) urz´dach wojewódzkich oraz urz´dach stano-
wiàcych aparat pomocniczy terenowych orga-
nów niezespolonej administracji rzàdowej,

d) komendach, inspektoratach i innych jednost-
kach organizacyjnych stanowiàcych aparat po-
mocniczy kierowników zespolonych s∏u˝b, in-
spekcji i stra˝y wojewódzkich oraz powiato-
wych, chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià ina-
czej,

e) urz´dach gmin, starostwach powiatowych
i urz´dach marsza∏kowskich,

f) jednostkach organizacyjnych podleg∏ych albo
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
ministrów, przewodniczàcych komitetów, którzy
wchodzà w sk∏ad Rady Ministrów, centralne or-
gany administracji rzàdowej, wojewodów, or-
gany niezespolonej administracji rzàdowej, kie-
rowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz powiatowych, a tak˝e orga-
ny samorzàdu terytorialnego,

g) jednostkach organizacyjnych, dla których organ
administracji rzàdowej lub organ samorzàdu te-
rytorialnego jest organem za∏o˝ycielskim; 

2) w innych ni˝ wymienione w pkt 1 instytucjach —
stanowiska b´dàce samodzielnymi stanowiskami
pracy do spraw obronnych oraz inne stanowiska
pracy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià na rzecz obronno-
Êci, w tym równie˝ stanowiska:

a) specjalistów do spraw lotniskowych i kierowa-
nia ruchem lotniczym — w jednostkach organi-
zacyjnych lotnictwa cywilnego,

b) w wojewódzkich, powiatowych i gminnych ko-
mórkach do spraw zarzàdzania kryzysowego,

c) w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej —
zwiàzane z utrzymaniem rezerw artyku∏ów sani-

tarnych i dzia∏alnoÊcià na rzecz obronnoÊci kra-
ju,

d) w sàdach powszechnych, prokuraturze i S∏u˝bie
Wi´ziennej,

e) u przedsi´biorców realizujàcych zadania obron-
ne, na∏o˝one na nich na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;

3) w jednostkach organizacyjnych podporzàdkowa-
nych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-
go nadzorowanych, w przedsi´biorstwach paƒ-
stwowych, dla których jest on organem za∏o˝yciel-
skim, oraz w komórkach organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, z wyjàtkiem stano-
wisk pomocniczych, robotniczych i obs∏ugi.

§ 3. 1. Szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych w celu zagwarantowania zatrudnienia by∏ym
˝o∏nierzom zawodowym, o których mowa w § 1, pro-
wadzà wykazy stanowisk pracy zwiàzanych z obronno-
Êcià kraju, na podstawie informacji otrzymanych od
instytucji, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W informacji powinny byç zawarte dane doty-
czàce charakteru stanowiska, wymagaƒ w stosunku
do kandydata — by∏ego ˝o∏nierza zawodowego —
w zakresie jego wykszta∏cenia, doÊwiadczenia wojsko-
wego i wiedzy specjalistycznej, a tak˝e procedury ob-
sady tego stanowiska. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie okreÊlenia stanowisk pracy zwiàzanych
z obronnoÊcià kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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