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Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Tworzy si´ garnizony okreÊlone w za∏àczni-
ku do rozporzàdzenia.

2. Siedziby dowódców garnizonów i terytorialny
zasi´g w∏aÊciwoÊci okreÊla za∏àcznik, o którym mowa
w ust. 1.

§ 2. 1. Do zadaƒ dowódców garnizonów nale˝y:

1) koordynowanie procesu osiàgania gotowoÊci do
podj´cia dzia∏aƒ i przedsi´wzi´ç mobilizacyjnych
realizowanych przez jednostki (instytucje) wojsko-
we rozmieszczone w garnizonie oraz ustalanie
sposobu organizacji ich alarmowania  i powiada-
miania, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) koordynowanie realizacji przez wojskowe organy
porzàdkowe garnizonu zadaƒ zwiàzanych z za-
pewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej
i porzàdku publicznego w garnizonie we wspó∏-
dzia∏aniu z ˚andarmerià Wojskowà oraz wspó∏pra-
ca w tym zakresie ze S∏u˝bà Kontrwywiadu Woj-
skowego, Policjà, Stra˝à Granicznà, stra˝à gminnà
(miejskà), stra˝à ochrony kolei i innymi organami
porzàdkowymi;

3) koordynowanie na terenie garnizonu przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z procedurà wcielania do zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej oraz zwalniania ˝o∏nierzy
z tej s∏u˝by, w okresie trwania obowiàzku odbywa-
nia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, w porozumie-
niu z dowódcami jednostek wojskowych stacjonu-
jàcych na terenie garnizonu;

4) wspó∏uczestniczenie w organizowaniu przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z udzia∏em pododdzia∏ów lub
oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w realizacji zadaƒ z zakresu zarzàdzania kryzyso-
wego oraz zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych i likwi-
dacji ich skutków;

5) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami admini-
stracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego w za-
kresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogi∏
˝o∏nierskich oraz miejsc pami´ci narodowej;

6) kierowanie ca∏okszta∏tem zadaƒ zwiàzanych
z udzia∏em wojskowej asysty honorowej w czasie
przygotowywania i przeprowadzania uroczystoÊci
paƒstwowych, wojskowych oraz patriotyczno-reli-
gijnych i uroczystoÊci pogrzebowych;

7) wspó∏dzia∏anie z organami wojskowymi w∏aÊci-
wymi w zakresie wytypowania oraz przydzielenia
jednostkom (instytucjom) wojskowym nierucho-
moÊci w garnizonie, uznawanych za niezb´dne na
cele obronnoÊci paƒstwa oraz typowania zb´dne-
go zasobu infrastruktury do przekazania zgodnie
z przepisami o gospodarowaniu niektórymi sk∏ad-
nikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz Agencji Mie-
nia Wojskowego oraz przepisami w sprawie szcze-
gó∏owego trybu przekazywania mienia Skarbu
Paƒstwa Agencji Mienia Wojskowego;

8) opracowywanie planów i koncepcji rozwoju garni-
zonu, z uwzgl´dnieniem dyslokacji jednostek woj-
skowych oraz wykorzystania zasobu infrastruktury
wojskowej;

9) podejmowanie decyzji, po zasi´gni´ciu opinii w∏a-
Êciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ˚an-
darmerii Wojskowej, o scentralizowanym prze-
chowywaniu broni i Êrodków bojowych w wyzna-
czonej jednostce wojskowej na terenie garnizonu;

10) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami admini-
stracji publicznej w realizacji zadaƒ wynikajàcych
z obowiàzków paƒstwa-gospodarza;

11) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi komórkami organi-
zacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg∏ymi Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowany-
mi oraz operatorami publicznej sieci telekomuni-
kacyjnej w zakresie wykorzystania potencja∏u tele-
komunikacyjnego na potrzeby garnizonu;

12) koordynowanie i organizowanie dzia∏alnoÊci us∏u-
gowej oraz socjalno-bytowej, a tak˝e sposobu ko-
rzystania z garnizonowych obiektów logistycz-
nych dla jednostek wojskowych garnizonu, jedno-
stek wojskowych spoza garnizonu i ˝o∏nierzy prze-
bywajàcych czasowo na jego terenie;

13) koordynowanie wykorzystywania infrastruktury
transportowej oraz sprz´tu transportowo-prze∏a-
dunkowego na terenie garnizonu; 

14) koordynowanie procesu organizowania systemu
wymiany przesy∏ek pocztowych  z jednostek i do
jednostek (instytucji) wojskowych stacjonujàcych
na terenie garnizonu, w porozumieniu z wojskowà
pocztà polowà, operatorami pocztowymi oraz
pocztà specjalnà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie utworzenia garnizonów oraz okreÊlenia zadaƒ, siedzib i terytorialnego zasi´gu
w∏aÊciwoÊci ich dowódców

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.
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15) koordynowanie wykorzystywania infrastruktury
szkoleniowej i kulturalno-oÊwiatowej na terenie
garnizonu;

16) ustalanie zakresów obowiàzków osób funkcyjnych
w garnizonie oraz nadzorowanie ich dzia∏alnoÊci;

17) organizowanie pomocy jednostkom wojskowym
i ˝o∏nierzom przebywajàcym czasowo na terenie
garnizonu w zakresie logistycznym, medycznym
i socjalno-bytowym;

18) ustalanie rodzaju umundurowania noszonego
przez ˝o∏nierzy podczas Êwiàt paƒstwowych oraz
podczas przedsi´wzi´ç wynikajàcych z Ceremo-
nia∏u Wojskowego realizowanych wspólnie przez
˝o∏nierzy jednostek wojskowych garnizonu;

19) wspó∏praca na rzecz obronnoÊci paƒstwa z orga-
nizacjami pozarzàdowymi i innymi partnerami
spo∏ecznymi;

20) wydawanie poleceƒ dowódcom jednostek woj-
skowych dyslokowanych w garnizonie w spra-
wach dotyczàcych realizacji zadaƒ garnizono-
wych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do Dowód-
cy Garnizonu Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

3. Do zadaƒ Dowódcy Garnizonu Miasta Sto∏ecz-
nego Warszawy nale˝y dodatkowo:

1) organizowanie ochrony i obrony obiektów woj-
skowych, w których sà rozmieszczone komórki or-
ganizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej,
oraz czuwanie nad nale˝ytym funkcjonowaniem
ochrony;

2) kierowanie, wed∏ug ustaleƒ z przedstawicielami
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w poro-
zumieniu z sekretarzem stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej, przygotowaniem, organizacjà
i przebiegiem uroczystoÊci centralnych;

3) realizowanie zadaƒ reprezentacyjnych przy siedzi-
bie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej —
Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz podczas wizyt oficjalnych sk∏adanych
Prezesowi Rady Ministrów.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 21 paêdziernika 2004 r. w sprawie
utworzenia garnizonów oraz okreÊlenia zadaƒ, siedzib
i terytorialnego zasi´gu w∏aÊciwoÊci ich dowódców
(Dz. U. Nr 242, poz. 2423 oraz z 2005 r. Nr 142,
poz. 1192 i Nr 233, poz. 1984).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 2 ust. 1 pkt 3,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1592)

ZESTAWIENIE GARNIZONÓW WOJSKOWYCH ORAZ SIEDZIB I TERYTORIALNEGO ZASI¢GU W¸AÂCIWOÂCI
ICH DOWÓDCÓW
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