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Wstęp
Si vis pacem para bellum

W tworzeniu podstaw 

bezpieczeństwa 

współczesnej Polski 

jednym z podstawowych i pilnych 

zadań jest odbudowa Krajowego Sys-

temu Obrony Narodowej /KSON/. Sys-

tem ten pozwoli odtworzyć konieczny 

komponent terytorialny Sił Zbrojnych 

Rzeczpospolitej Polskiej /SZRP/. W tym 

kontekście niezbędne jest przygo-

towanie odpowiednich uregulowań 

prawnych, odnoszących się do:

• struktury Systemu Obrony Naro-

dowej, 

• jej funkcjonowania (jako formacji 

samodzielnej – komplementarnej 

z wojskami operacyjnymi), 

• udziału istniejących i nowych orga-

nizacji proobronnych w budowie 

i utrzymaniu stałej gotowości tego 

systemu

• popularyzowania idei służby 

w obronie terytorialnej i wspierania 

obywateli chcących służyć w KSON. 

Oparcie koncepcji o wykorzystanie 

potencjału proobronnych organi-

zacji pozarządowych minimalizuje 

koszty i maksymalizuje efektywność 

Stowarzyszenie 
ObronaNarodowa.pl  

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej 

zostało zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod nr 0000394881 

w dniu 31 sierpnia 2011 r.

www.ObronaNarodowa.pl

przedsięwzięcia. Mając na względzie 

możliwość dywersyfikacji źródeł 

finansowania tych organizacji, obcią-

żenie budżetu państwa, wynikające 

z powstania i dalszego utrzymywania 

tego systemu będzie ograniczone do 

minimum (koszty stałe to utrzymanie 

odpowiedniego poziomu wyszkolenia 

oraz wyposażenia poszczególnych 

jednostek KSON).

W dalszej części tego dokumentu 

przedstawiamy szczegółowo propono-

wane rozwiązania, które pozwolą na 

sprawne stworzenie i działanie KSON. 

Dzielimy się naszym wieloletnim 

doświadczeniem akcentując kluczowe 

elementy niezbędne do prawidłowego 

działania obrony terytorialnej. 

Stworzenie i włączenie KSON do 

systemu obronności kraju w sposób 

zasadniczy zwiększy bezpieczeństwo 

Polski, będąc jednocześnie miej-

scem budowania właściwych postaw 

obywatelskich.  

kpr. pchor. (r) mgr Stanisław Drosio
por. (r) mgr Grzegorz Matyasik
r. pr. Wiktor Powiłajtis
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz 

Obrony Narodowej

OBRONANARODOWA.PL
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Historia Obrony Terytorialnej  RP

2001
Odstąpienie MON od realizacji 

KSOT
MON stopniowo rezygnuje z progra-

mu tworzenia systemu obrony teryto-

rialnej, mimo stworzenia 7 brygad OT

2007
 Likwidacja wojsk OT

W ciągu pierwszego roku rządów ko-

alicji PO-PSL zlikwidowano ostatecznie 

pozostałe jednostki OT

 ObronaNarodowa.pl 
Powstaje Stowarzyszenie ObronaNa-

rodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony 

Terytorialnej

2003

Proces likwidacji jednostek OT
Następuje stopniowa likwidacja kolej-

nych brygad OT

2014

Odbudujmy AK
Rusza kampania społeczna  

„Odbudujmy Armię Krajową!”

Prezydent RP 
Prezydent  RP Andrzej Duda deklaruje 

potrzebę stworzenia OT jako części 

systemu bezpieczeństwa państwa

2015

2014
Rozwój organizacji proobronych

Natępuje dynamiczny rozwój 

pozarządowych organizacji 

proobronnych i paramilitarnych

2012

ObronaNarodowa.pl - LPOT
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl 

wysiłkiem społecznym rozpoczyna 

proces formowania oddziałów Lekkiej 

Piechoty brony Terytorialnej /LPOT/

2010

Powstaje ROMB
Powstaje Ruch Obywatelski Miłośni-

ków Broni /ROMB/, który wpływa 

na zmiany legislacyjne poszerzające 

możliwości obywateli do posiadania 

broni i treningu strzeleckiego

2000
Przedstawienie dokumentu 

KSOT
Przedstawienie dokumentu parlamen-

tarnym komisjom obrony

Koncepcja Systemu Obrony  
Terytorialnej /KSOT/ 

Powołanie za rządu AWS - przez komisję 

sejmową - zespołu ds. OT, który rozpo-

czyna prace nad dokumentem „Koncep-

cja systemu obrony terytorialnej”

1998

2010
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Profesjonalizm
Warunkiem wypełniania zadań przez 

wojska Obrony Narodowej

jest ich profesjonalne wyszkolenie 

i wyposażenie. Tylko rzeczywiste 

umiejętności i odpowiedni sprzęt 

pozwolą  jednostkom OT skutecznie 

reagować na współczesne zagrożenia. 

Małopolska Obrona Terytorialna, fot.: http://malopolska.obronanarodowa.pl
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Obrona Terytorialna na świecie
Przykłady Państw z rozbudowaną strukturą ON

PROCENTOWY UDZIAŁ OBRONY TERYTORIALNEJ W SIŁACH ZBROJNYCH DANEGO PAŃSTWA

Kraje NATO 
graniczące z Rosją

Zdecydowaną część całości sił zbrojnych krajów 

nadbałtyckich stanowi obrona terytorialna. O kon-

sekwencjach jej braku dotkliwie przekonuje się 

Ukraina podczas trwającej wojny z Rosją.

SZWECJA

40%
ESTONIA

68%
DANIA

50%

NORWEGIA

50%
FINLANDIA

80%

ŁOTWA

70%
LITWA

57%

POLSKA

0%
WIELKA 

BRYTANIA

23%USA 

25%
SZWAJCARIA

75%



Szwajcaria

360 tys.

co 22 obywatel

Wielka Brytania

35 tys.

co 1800 obywatel

Estonia

15 tys.

co 86 obywatel

Łotwa

8 tys.

co 250 obywatel

litwa

15 tys.

co 200 obywatel

Szwecja

22 tys.

co 430 obywatel

Dania

55 tys.

co 100 obywatel

Norwegia

50 tys.

co 100 obywatel

Finlandia

300 tys.

co 18 obywatel
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Obrona Terytorialna W Europie
Przykłady PańStw z rozbudowaną strukturą ON

LICZBA ŻOŁNIERZY OBRONY TERYTORIALNEJ W DANYM PAŃSTWIE

Szwajcaria
ZIVILSCHUTZ

Każdy młody obywatel musi przejść 

specjalne przeszkolenie wojskowe. 

Następnie corocznie odbywa miesięcz-

ną służbę wojskową (do 34 roku życia). 

Mężczyźni są zobowiązani do stałego 

treningu strzeleckiego. Strzelnice znaj-

dują się w niemal każdej miejscowości.

Szwecja
HEMVARNET

Podstawowe szkolenie OT w jest skie-

rowane do ochotników, którzy nie 

posiadają żadnego przygotowania 

wojskowego i trwa 3 miesiące. Mimo 

koncepcji ochotniczej, członkowie 

szwedzkiej Gwardii Krajowej za swoją 

służbę i udział w ćwiczeniach są obję-

ci szerokim zakresem świadczeń, od 

diet, poprzez wynagrodzenia funkcyj-

ne po świadczenia dodatkowe.

Wielka Brytania
TERRITORIAL ARMY

Podstawowe szkolenie OT w ramach 

Territorial Army trwa około 1 roku. 

Poza podstawowym wynagrodze-

niem armia refunduje szereg kosz-

tów, które może ponieść członek 

jednostki terytorialnej. Jednym z klu-

czowych elementów sukcesu TA jest 

wsparcie i zachęty dla pracodawców 

i żołnierzy.

Estonia
KAITSELIIT

Przeznaczona jest do wykonywa-

nia typowych zadań o charakterze 

defensywnym i kryzysowym. Jest 

organizacją ochotniczą współpracu-

jącą w szerokim zakresie ze społecz-

nością lokalną.

Łotwa
ZEMESSARDZE

Łotweskia OT kładziony nacisk na 

przygotowanie do prowadzenia dzia-

łań nieregularnych na tyłach prze-

ciwnika. Do zadań transportowych 

Humvee oraz ciężarówek Volvo.

Litwa
KASP I „STRZELEC”

Ochotnicze Siły Obrony Narodowej 

„KASP”  podzielone na pięć teryto-

rialnych batalionów są wspierana 

przez paramilitarną organizację 

„Strzelec”.



Dane z wielu państw wskazują na 30 - 40 razy mniejsze koszty tworzenia i funk-
cjonowania jednostek OT w porównaniu do formacji zmechanizowanych i pan-
cernych. Nieunikniona konieczność ekonomizacji polskich nakładów na obron-
ność wskazuje na wojska OT. Jednostek OT nie można użyć do działań poza 
granicami kraju (rejonu rozmieszczenia) - tak jak wojsk operacyjnych. Jednak 
w przypadku obrony „tanie” siły OT są bardzo skuteczne i nie ustępują wiele 
„drogim” jednostkom pancernym czy zmechanizowanym.
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Założenia, cele, zadania 
i sposób organizacji 

Krajowego Systemu Obrony Narodowej

Wprowadzenie

K rajowy System Obrony Narodowej powinien 

skupiać powiązane ze sobą podmioty admini-

stracji rządowej, samorządowej oraz pozarządo-

wej tak, aby skutecznie podnieść potencjał odstraszający 

Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Należy dołączyć do 

wojsk Operacyjnych Obywatelski Komponent Sił Zbroj-

nych. Lokalne formacje terytorialne powinny opierać się na 

już tworzonych - na wzór wojsk Obrony Narodowej /ON/ 

- organizacjach proobronnych. Powinno temu towarzyszyć 

przejście stosownej certyfikacji - zarówno organizacji, jak 

też obywateli, którzy chcą funkcjonować w strukturach 

tych wojsk. Miejscem wykonywania zadań na rzecz odbu-

dowywanych wojsk Obrony Narodowej i ich późniejszego 

funkcjonowania, muszą być miejsca zamieszkania żoł-

nierzy ON. Możliwość realizacji powyższych założeń dają 

działające na terenie Polski pododdziały ogólnopolskich 

stowarzyszeń, lub lokalne stowarzyszenia, które w swoim 

statucie zapisały chęć wspierania strategicznej odporności 

kraju. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl już drugi rok, 

w ramach projektu Odbudujmy Armię Krajową, prowadzi 

siłami swoich wolontariuszy rejestr organizacji trzeciego 

sektora, które potencjalnie mogą wejść w skład propo-

nowanego systemu. Obecnie na mapie Polski znajduje 

się ponad 100 stowarzyszeń oraz oddziałów terenowych 

organizacji, deklarujących działalność w tym zakresie. Ich 

rozkład przedstawia poniższa mapa.

„Panowie, ja widzę rzeczywistość taką, jaka ona jest. Wśród was kogoś takiego nie ma. Jeśli taki ktoś 
nie znajdzie się, Polski za 10 lat może nie być.”

Józef Piłsudski

Wykorzystanie potencjału
 

Obrona Narodowa powinna oprzeć się przede 

wszystkim na już istniejących organizacjach poza-

rządowych i proobronnych inicjatywach obywa-

telskich, ujednolicając system szkolenia i tworząc 

z tych organizacji poszczególne pododdziały

I

http://ObronaNarodowa.pl
http://Odbudujmy Armię Krajową


Organizacje 
proobronne

Ocenia się, że istnieją i działają bardzo prężnie na 

ternie naszego kraju organizacje proobronne, 

których liczebność jest szacowana po-

między 10 tys., a 60 tys. osób

>60 000 
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RATOWNICZE
zajmujące się ochroną ludności; 

działające w ramach zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej

PARAMILITARNE
które mogą być włączone w system 

rezerw mobilizacyjnych państwa 

i tworzyć Wojska Obrony Narodowej

Ocenia się, że istnieją i działają bardzo prężnie na terenie naszego kraju organizacje proobronne, których liczeb-

ność jest szacowana pomiędzy 10 tys., a 60 tys. osób. Organizacje te, można podzielić - za ekspertami Instytutu 

Sobieskiego1 - na dwa typy:

1 http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Soloch-Dryblak-%C5%BBurawski-Organizacje-proobronne-PDF.pdf, str.7 i dalsze

Jednostka Strzelecka Związku Strzeleckiego „Strzelec”, fot:. CC BY-SA 3.0  http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kkic 

http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Soloch-Dryblak-%C5%BBurawski-Organizacje-proobronne-PDF.pdf


Istniejące Przykłady 
organizacyjne

Przede wszystkim powinniśmy oprzeć się  
na własnych siłach, nie oglądając się na pomoc...

Jerzy Giedroyć

W procesie 

formowania 

systemu ON, 

jako nowej struktury SZRP 
proponujemy wykorzystać 

doświadczenia i rozwiązania 

Krajowego Systemu Ratowni-

czo – Gaśniczego /KSRG/, który 

wykorzystuje zasoby Ochot-

niczych Straży Pożarnych /

OSP/ do wzmacniania swoich 

działań realizowanych głownie 

przez Państwową Straż Pożar-

ną /PSP/, gdzie po weryfikacji 

kwalifikuje się część zaso-

bów OSP do współdziałania 

w ramach KSRG. Certyfikacja 

obejmuje min. poziom wiedzy 

i umiejętności jednostek OSP, 

możliwości ich wykorzysta-

nia w czasie realizacji zadań 

ratowniczych i gaśniczych.

Innym przykładem są po-

zarządowe ochotnicze or-

ganizacje ratownicze, takie 

jak GOPR, TOPR czy POPR, 

które skutecznie udzelają 

pomocy ofiarom wypadków 

czy zajmują się poszuki-

waniem osób zaginionych. 

W ramach swoich zadań 

współpracują ze służbami 

państwowymi, wyróżnia-

jąc się niejednokrotnie 

skutecznością i stopniem 

zaangażowania. Wyznacz-

nikiem jakości i wymogiem 

do weryfikacji w ramach 

proponowanego systemu 

KSON, będzie certyfikacja 

według norm określonych 

przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej dla Wojsk Obro-

ny Narodowej.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP zrzesza ochotnicze straże pożarne 
w celu realizowania zadania ochrony 
przeciwpożarowej. Władzami Związ-
ku są władze naczelne i władze od-
działów: wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych.
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Małopolska Obrona Terytorialna, fot.: http://malopolska.obronanarodowa.pl

fot.: olsztyn.wm.pl, autor: Paweł Kicowski
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Opinia Instytutu Sobieskiego2

Najważniejszym problemem jest powiązanie organizacji paramilitarnych z systemem mobilizacyjnym 
wojska i obrony Narodowej

Tylko część organizacji proobronnych rzeczywiście została włączona do syste-

mu bezpieczeństwa państwa. Są to organizacje ratownicze […]. Poza systemem 

bezpieczeństwa znajdują się organizacje paramilitarne. Ich powstanie jest 

efektem oddolnych inicjatyw obywatelskich, w większości wynikających z głę-

bokich pobudek ideowych, często wprost nawiązujących do wielkich tradycji 

patriotycznych, tak jak w wypadku odbudowy drużyn strzeleckich. Organizacje 

te wraz z uczniami z klas mundurowych skupiają około 60 tysięcy ludzi, a ich 

liczebność najprawdopodobniej uległaby istotnemu zwiększeniu, gdyby stały 

się przedmiotem rzeczywistego zainteresowania ze strony państwa. Do tej pory 

działania władz miały głównie wymiar propagandowy. Organizacje paramili-

tarne mają w relacjach z Ministerstwem Obrony formalnie taki sam status jak 

pozostałe „organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni” współpracujące 

z ministerstwem. MON wszystkim tym organizacjom udziela wsparcia w wy-

sokości 8,5 miliona złotych. Dla porównania ochotnicze straże pożarne otrzy-

mują ze środków budżetowych około 100 milionów plus idące w dziesiątkach 

milionów złotych wsparcie ze strony samorządów. Minister Obrony Narodowej 

poprzez powołanie Pełnomocnika ds. społecznych Inicjatyw Proobronnych 

w osobie doradcy Ministra gen. rez. Bogusława Packa oraz poprzez zainicjowa-

nie Federacji Organizacji Proobronnych próbował pokazać jakąś zmianę w tej 

materii, ale bardziej jest to chyba zamarkowanie działań – jak stwierdzili eksper-

ci Instytutu Sobieskiego: Utworzono Federację Organizacji Proobronnych, lecz 

jej funkcjonowanie nie zostało określone żadnym osobnym aktem prawnym, 

nadającym jej członkom specjalne uprawnienia, strukturę, pozycję w systemie 

bezpieczeństwa, oddzielne finansowanie, definiującym obszary działania, obo-

wiązujące ich członków normy oraz obowiązki […].

[…] bez wprowadzenia do systemu organizacji paramilitarnych i skoordyno-

wania ich pracy z innymi elementami obrony państwa potencjał tych struktur 

nie będzie mógł być należycie wykorzystany. Należy przyznać, że poza rozpo-

częciem rejestracji FOP oraz dopuszczeniem możliwości wejścia do systemu 

szkolenia przygotowującego do służby wojskowej (przy czym trudno ocenić 

praktyczne możliwości zrealizowania takiego zamysłu)

MON nie podjął żadnych poważniejszych decyzji w sprawie organizacji parami-

litarnych.

2 http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Soloch-Dryblak-Żurawski-Organizacje-proobronne-PDF.pdf

http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Soloch-Dryblak-Żurawski-Organizacje-proobronne-PDF.pdf


cele
KSON ma stanowić integralną część Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Główne zadania KSON to obrona, ochrona, 

ratowanie życia i zdrowia obywateli, mienia, dziedzictwa kultury oraz środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Celem syste-

mu jest szkolenie i utrzymywanie w gotowości rezerw osobowych komponentu terytorialnego SZRP, przeznaczonych do 

rozwinięcia mobilizacyjnego.

Ogólne cele KSON to3:

1. Zapewnienie wiarygodnego, skutecznego odstraszania i obrony wynikającego z niepokonalności powszech-

nej Obrony Narodowej.

2. Stworzenie warunków koniecznych dla pełnego wykorzystania zdolności manewrowych i uderzeniowych 

(ofensywnych) wojsk operacyjnych własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO.

3. Zapewnienie możliwości niezwłocznego wsparcia wojskowego władz i społeczeństwa w sytuacji zagrożeń 

niemilitarnych (kryzysowych) w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

4. Stworzenie silnych więzi społecznych i narodowych poprzez powszechne włączenie społeczeństwa w system 

bezpieczeństwa i obronę narodową – co jest podstawą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

5. Stworzenie w świadomości innych państw (przede wszystkim sąsiadów) wizerunku zorganizowanego i odpo-

wiedzialnego za swe bezpieczeństwo społeczeństwa.

Powyższe cele będą realizowane poprzez ścisłą współpracę z administracją rządową, samorządową, oraz poprzez akty-

wizację obywateli zrzeszonych w różnorodnych organizacjach pozarządowych, w których statutach znajdują się zapisy 

o działalności na rzecz obronności RP. Prezentowany projekt zaangażowania organizacji pozarządowych, również tych 

o charakterze proobronnym, w proces wzmacniania bezpieczeństwa państwa wpisuje się w postulaty przyjętej przez 

Radę Ministrów w 2013 r. opisane w dokumencie: Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022.

4 Marczak J., Założenia strategiczne budowy (odbudowy) terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP,  

serwis ObronaNarodowa.pl, na: http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html, 9.06.2015 r.

strona 13

Pomorska Obrona Terytorialna

http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html
http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html


Założenia

Główne założenia, niezbędne przy budowie systemu Obrony Terytorialnej:

1. Własna struktura dowodzenia.

2. Główne zadanie żołnierzy OT to obrona rejonu ich zamieszkania, zgodnie z planem obrony danego terytorium.

3. Spójny, jednolity system szkolenia, z naciskiem na obronę infrastruktury miejskiej i działania patrolowe 

i nieregularne. 

4. Szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów opartą o Wojska Specjalne.  

5. Organizacja szkoleń w systemie weekendowym i urlopowym. Należy zastąpić metodykę czteromiesięcznych 

skoszarowanych szkoleń systemem kilumiesięcznych szkoleń wieczorowych i weekendowych. 

6. Posiadanie przez każdego żołnierza OT prywatnego, indywidualnego, skutecznego wyposażenia, w tym bro-

ni palnej, w oparciu o wytyczne KSON. 

7. Dostosowanie przepisów prawa w celu umożliwienia używania broni prywatnej w ramach służby w OT. 

8. Zapewnienie cyklicznych szkoleń poligonowych. W ramach współpracy MON z pododdziałami OT każdy 

żołnierz musiałby odbyć minimum raz w roku szkolenie poligonowe, gdzie potwierdziłby swoją gotowość 

i nabył doswiadczenie.

9. Wprowadzenie nowej kategorii pozwolenia na broń (np. ,,do celów Obrony Narodowej”), która będzie mini-

malizować procedury biurokratyczne i koszty formalne, oraz będzie umożliwiać żołnierzom OT wykonywanie 

szkoleń i obowiązków na wymaganym poziomie. 
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“Kraj wraz ze swym obszarem i zaludnieniem jest nie tylko źródłem właściwych sił zbrojnych, ale 
również i sam przez się stanowi nieodłączną część sił działających w wojnie, a mianowicie tę jego część, 

która tworzy teatr wojny albo wywiera nań znaczny wpływ” 
Carl von Clausewitz

 
KAMPANIA „ODBUDUJMY ARMIĘ KRAJOWĄ”

Celem kampanii jest utworzenie powszechnego, terytorialnego i obywatelskiego komponentu struktur 
obronnych Rzeczpospolitej Polskiej, którego powiązanie z miejscowym społeczeństwem w sposób 

decydujący wpływa na skuteczność jego działania.

http://obronanarodowa.pl/content/odbudujmyak.html


WŁASNE 
WYPOSAŻENIE
Żołnierz OT musi być przystosowany 

do realizacji zadań na współcze-

snym polu walki oraz do działań 

w trudnych warunkach i sytuacjach 

kryzysowych. Nowoczesne obuwie, 

oporządzenie oraz ubrania to klucz 

do sprawnego wykonywania zadań 

obronnych. Stare oporządzenie 

używane w wojskach NSR nieste-

ty utrudnia, a wręcz uniemożliwia 

przenoszenie sprzętu czy bytowanie 

w złych warunkach atmosferycznych 

i terenowych. 

Wyposażenie używane w ramach ist-

niejących formacji ObronaNarodowa.

pl przedstawia kosztorys unitarny, 

który jest dostępny na naszej stronie 

internetowej.

POZWOLENIE 
DO CELÓW ON
Nowa kategoria pozwolenia powinna 

zapewniać:

• możliwość używania amunicji 

„szczególnie niebezpiecznej“ w for-

mie amunicji smugowej  i z rdze-

niem  innym niż ołowiany

• możliwość jawnego noszenia broni 

w sytuacjach kryzysowych

• zapewnienie badań lekarskich 

przez struktury MON

• procedura złożenia wniosku po-

winna być bezpłatna

• osoby, które z jakichś powodów 

przestałyby służyć w OT, na wnio-

sek swoich przełożonych traciłyby 

pozwolenie do celów ON.

WŁASNA BROŃ
Broń długa jak i krótka są częścią 

wyposażenia osobistego i wyma-

ga stałego treningu, by zachować 

umiejętności strzeleckie. Dzięki 

możliwości wykorzystania broni 

prywatnej, która jest dostosowana 

do danego strzelca, skuteczność 

jej używania będzie o wiele więk-

sza. Dodatkowo właściciel może ją 

doposażyć w środki do walki w nocy 

oraz celowniki różnego rodzaju, jak 

też ergonomiczne dodatki takie jak 

chwyty czy zawieszenia.  Dla strzel-

ców leworęcznych jest to szczególnie 

ważny warunek. Broń przechowywa-

na w domu (w szafie pancernej klasy 

S1) pozwala żołnierzowi OT stawić 

się do wykonywania swoich zadań 

natychmiast po otrzymaniu rozkazu 

mobilizacyjnego.

SPRAWNE DOWODZENIE PROFESJONALIZM WYSZKOLENIE

WYCHOWANIE WSPÓŁPRACA GOTOWOŚĆ ZADANIOWA
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Zadania
Główne zadania KSON4:

1. Powszechne wychowanie i szkolenie wojskowe młodzieży i żołnierzy rezerwy.

2. Niezwłoczne wsparcie wojskowe miejscowych władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń (kryzysów) cza-

su pokoju, w okresie wojny i ewentualnej okupacji.

3. Przygotowanie i prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (miejscowości, infrastruktury krytycznej, infra-

struktury wojskowej, granic lądowych, obszarów leśnych, itp.).

4. Wsparcie własnych wojsk operacyjnych i ewentualnego wzmocnienia NATO w zadaniach ochrony i obrony 

obiektów (rejonów), ich dyslokowania, logistyki podczas manewru oraz uderzenia lub obrony.

5. Prowadzenie rozpoznania terytorialnego oraz przygotowanie do ochrony i obrony rejonów odpowiedzialno-

ści KSON.

6. Inspiracja przy tworzeniu i wspieranie istniejących organizacji patriotycznych i proobronnych.

7. Opieka nad narodowym dziedzictwem.

8. W sytuacji wtargnięcia, zajmowania bądź okupacji części lub całości terytorium kraju prowadzenie działań 

nieregularnych w masowej skali oraz ochrona i obrona przed agresorem ludności, mienia i środowiska.

4 Marczak J., Założenia strategiczne budowy (odbudowy) terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP,  

serwis ObronaNarodowa.pl, na: http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html, 9.06.2015 r.
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OCHRONA MIEJSCOWYCH WŁADZ

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY

SZKOLENIE

WSPARCIE WOJSK OPERACYJNYCH

WSPÓŁPRACA Z NATO POMOC KRYZYSOWA DZIAŁANIA NIEREGULARNE

PRACA SPOŁECZNA

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

SZERZENIE PATRIOTYZMU ORGANIZACJA PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

SABOTAŻ DZIAŁALNOŚCI PRZECIWNIKA  DYWERSJA 

PATROLOWANIE OCHRONA MIENIA I ŚRODOWISKA

ORGANIZACJA INICJATYW PROOBRONNYCH

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBRONA TERYTORIUM

ZBIERANIE INFORMACJI

OCHRONA LUDNOŚCI ROZPOZNANIE

WYCHOWANIE

http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html
http://www.obronanarodowa.pl/content/strategiczna-koncepcja-ak.html
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Obszary działania

Pokój
Zachowanie bezpieczeństwa 

na podległym terenie

Kryzys
Pomoc lokalnym władzom 

i obywatelom, zażegnanie 

kryzysu

okupacja
Działalność niepodległościowa, 

walka z okupantem, organizacja 

podziemia, sabotaż, dywersja

Wojna
Obrona terytorium, infrastruktury, 

władz i ludnościKSON

KSON musi być przygotowany do rozwinięcia i sprawnego działania w czasie pokoju, we wszystkich stanach obronno-

ści Państwa5 (stan stałej gotowości obronnej państwa, stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, stan gotowości 

obronnej państwa czasu wojny), a także w przypadku pojawienia się stanu nadzwyczajnego6 (stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej).

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa 

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78 poz. 483
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 PROPONOWANY 
STAN OSOBOWY 

     80 000
Skuteczność OT względem  

napastnika: 23:1

pluton 
kompania

Batalion

powiat 
Województwo

Centralny

Struktura 
organizacyjna

Podstawę funkcjonowania Krajowego Syste-

mu Obrony Narodowej powinien stanowić 

komponent terytorialny Sił Zbrojnych, będący 

autonomicznym podsystemem w ramach 

struktur MON (poza strukturami wojsk ope-

racyjnych). Stosownie do zmian, jakie zaszły 

w systemie dowodzenia SZRP element ten 

musiałby zostać umocowany w strukturach 

Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej naczelny 

organ dowodzenia – Dowództwo (Komenda) 

Obrony Narodowej – powinien mieć swoje do-

wództwa niższego szczebla w województwach 

na poziomie regionalnym, a na poziomie 

lokalnym dowództwa i jednostki lokalne w po-

wiatach oraz miastach na prawach powiatu. 

Proponowaną strukturę przedstawia sąsiedni 

schemat.

P odstawą do ilościowego określenia niezbędnych sił i środ-

ków w formowanych jednostkach OT (od plutonów do 

batalionów – na szczeblu lokalnym), powinna być ilość ist-

niejącej na danym terenie obiektów infrastruktury krytycznej, miast, 

węzłów drogowych, lotnisk i składów surowców strategicznych. 

Ten czynnik powinien determinować wielkości stanów osobowych 

jednostek (plutonów, kompanii i batalionów) OT – stosowanie do 

przewidywanych zadań. Jednocześnie należy dążyć do formowania 

możliwie licznych pododdziałów OT, aby angażować do służby spo-

łecznej możliwie każdego obywatela o odpowiednich motywacjach.

Schemat organizacyjny KSON

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
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WYDZIAŁY/DOWÓDZTWA WOJEWÓDZKIE OBRONY 
TERYTORIALNEJ (W RAMACH WOJEWÓDZKICH 

SZTABÓW WOJSKOWYCH)

WYDZIAŁY/DOWÓDZTWA REGIONALNE 
OBRONY TERYTORIALNEJ (W RAMACH 
WOJSKOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ)

POWIATOWE 
PLUTONY OT

(CERTYFIKOWANE)

DOWÓDCA GENERALNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT OBRONY TERYTORIALNEJ

Źródło: Opracowanie własne

W ON służą rówież kobiety



1. Powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ochronnych i obronnych na obszarze 

gmin i powiatu, gdzie powinna być realizowana współpraca pomiędzy Lokalnym Dowództwem OT (na bazie 

Wojskowej Komendy Uzupełnień lub Komendy Garnizonu /KG/) z powiatowym /miejskim/ Zespołem /Cen-

trum/ Zarządzania Kryzysowego.

2. Wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań obronnych na obszarze województwa, 

gdzie powinna być realizowana współpraca pomiędzy Dowództwem Wojewódzkim OT (na bazie Wojskowe-

go Sztabu Wojewódzkiego WSzW), a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań obronnych na obszarze kraju, gdzie powinna 

być realizowana współpraca pomiędzy Dowództwem OT, a Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(powstającym zgodnie z procedurami na bazie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa).
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Pionowa organizacja KSON

B azowy moduł organizacyjny powinien stanowić 

batalion. Jednakże jednostki wielkości brygad 

powinny znajdować się w miastach wojewódz-

kich oraz aglomeracjach (na poziomie regionalnym) i być 

ukierunkowane przede wszystkim na szkolenie specjali-

styczne żołnierzy wojsk terytorialnych na szczeblu lokal-

nym, a także wsparcie potencjałem ratunkowym i moż-

liwościami ochrony podczas operacji niesienia pomocy 

w sytuacjach kryzysowych. Na poziomie powiatowym na-

leży tworzyć lokalne Dowództwa OT będące równocześnie 

dowództwem kompanii (formowane z zasobów Wojsko-

wych Komend Uzupełnień) i pododdziały w sile kompani 

lub plutonów OT przeznaczone do wsparcia wojsk opera-

cyjnych, realizacji zadań ochrony i obrony na rzecz lokal-

nych społeczności oraz w razie konieczności prowadzenia 

działań nieregularnych.

Powstałą strukturę OT należy powiązać z organami admi-

nistracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami 

proobronnymi. Utworzony Krajowy System Obrony Naro-

dowej działałby na 3 poziomach:

POZIOM CENTRALNY 
Inspektorat Obrony Terytorialnej

Współpraca i koordynacja działań w ramach Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa

POZIOM WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) 
Wydział/Dowództwo Obrony Terytorialnej (WSzW)

Batalion/Brygada Obrony Terytorialnej (w zależności od 
infrastruktury krytycznej obszaru)

Współpraca i koordynacja w ramach Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania

POZIOM POWIATOWY (LOKALNY)
Wydział/Dowództwo Obrony Terytorialnej (WKU)

Pluton/Kompania Obrony Terytorialnej (w zależności od 
infrastruktury krytycznej regionu)

Współpraca i koordynacja w ramach
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Zasady funkcjonowania organizacji proobronnych 
w Krajowym Systemie Obrony Narodowej

O rganizacje proobronne spełniające określone 

przez Ministra Obrony Narodowej wymagania 

będą mogły w ramach bilateralnej umowy 

wchodzić w skład obywatelskiej (nieprofesjonalnej i nieeta-

towej) części Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Należy 

przyjąć, iż organizacje proobronne aspirujące do formal-

nego wsparcia wysiłku obronnego Rzeczpospolitej Polskiej, 

powinny kierować się podstawowymi zasadami:

• przestrzeganie prawa,

• transparentność działań,

• apartyjność,

• apolityczność.

Warunkiem włączenia organizacji w KSON jest uzyskanie 

certyfikacji MON. Proces ten proponujemy realizować 

w trzech etapach:

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto 
obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Konstytucja III Maja

1. Podpisanie porozumienia o współpracy z Mini-

sterstwem Obrony Narodowej – ten etap proce-

dury, umożliwi uprządkowanie strony formalnej 

działalność stowarzyszenia. Dzięki wymogom 

procedury podpisania umowy o współpracy 

organizacja będzie musiała uporządkować swoją 

dokumentację oraz organizację wewnętrzną. Na 

zakończenie tego etapu stowarzyszenie powinno 

realizować założenia czterech postulatów opisa-

nych powyżej.

2. Przeprowadzenie programu szkolenia unitarnego 

według zunifikowanego programu opracowanego 

przez KSON we współpracy z MON.

3. Certyfikacja poziomu wyszkolenia, sił i środków 

danej struktury Narodowej – na podstawie przygo-

towanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

procedur oraz wymagań. Pozytywne zakończenie 

egzaminu certyfikacyjnego będzie implikować 

przygotowanie przez lokalny organ administracji 

wojskowej odpowiednich kart mobilizacyjnych. 

Dzięki umiejscowieniu przydziałów mobilizacyj-

nych w strukturze terenowej administracji woj-

skowej będzie możliwe zatrzymanie rezerwistów 

na terenie ich zamieszkania, co wpływa na wzrost 

morale oraz efektywności całego systemu Obrony 

Narodowej.

PODPISANIE UMOWY DWUSTRONNEJ1

2

3

REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

CERTYFIKACJA

Etapy

II
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MON
KSON

współpraca             wsparcie

Realizacja przedstawionych zasad funk-

cjonowania organizacji proobronnych 

umożliwi nie tylko zachowanie porząd-

ku w procesie wprowadzania nowych 

organizacji w struktury KSON, jak rów-

nież zagwarantuje, iż stowarzyszenia 

ubiegające się o wejście do OT będą 

musiały osiągnąć odpowiedni poziom 

organizacyjno – prawny, co obecnie 

jest dość problematyczne patrząc na 

rozdrobnienie i brak kompetencji kadry 

zarządzającej. Taki stan rzeczy został 

również potwierdzony na Kongresie 

Organizacji Proobronnych i Szkół/Klas 

Mundurowych w czasie podsumowania 

przekazanego przez Pana płk. Witolda 

Gnieckiego7.

7 http://obronanarodowa.pl/news/display/376/

http://obronanarodowa.pl/news/display/376/
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Szacowane koszty powstania i utrzymania KSON

Finansowe i społeczne aspekty budowy KSON
“Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej 

charakteru politycznego. Mieliśmy imperializm carski; widzimy dzisiaj imperializm czerwony – sowiecki”
Józef Piłsudski

D la powodzenia realizacji 

prezentowanej koncepcji 

kluczowe znaczenie mają 

dwa aspekty:

1. koszty oraz metody finansowania 

(wyraźne korzyści z wykorzystania 

organizacji pozarządowych),

2. czynniki ekonomiczne oddziały-

wające na potencjalnych żołnierzy 

ON. 

Ostatni element, jest obecnie jednym 

z najczęściej poruszanych w trakcie 

analiz dotychczasowego funkcjonowa-

nia Narodowych Sił Rezerwowych.

Najważniejszym obecnie elementem 

ciążącym na systemie aktywnej rezer-

wy, jest brak wystarczającej moty-

wacji dla pracodawców, którzy mają 

zgadzać się na kilkudniowe nieobec-

Przygotowując prosty model przepły-

wu finansowego możliwego do zaim-

plementowania w trakcie tworzenia 

KSON, przyjęto, iż zgodnie z obecnym 

stanem administracyjno – prawnym, 

organizacje pozarządowe wchodzące 

w skład systemu Obrony Narodowej, 

będą posiadały dwa podstawowe 

źródła finansowania:

1. Dotacje wynikające bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Na-

rodowej. Kwoty te są niezbędne do podstawowego wyposażenia oraz 

utrzymania poziomu wyszkolenia.

2. Otwarte konkursy ofert i inne dotacje wynikające z Ustawy Prawo o Sto-
warzyszeniach. Ta część budżetu stowarzyszenia wchodzącego w skład 

KSON będzie umożliwiała sprawną realizację jego społecznych celów 

statutowych i umożliwiać pozyskiwanie nowych ochotników oraz uatrak-

cyjniać ofertę organizacji pozarządowych.

ności pracowników ze względu na 

ćwiczenia rezerwy. Analizy publikowa-

nych opracowań wykazują, że żołnie-

rzom rezerwy nie brakuje motywacji, 

jednakże problemem jest gwarancja 

bezpieczeństwa zatrudnienia. Ma to 

szczególne znaczenie przy dłuższych 

niż kilkudniowe szkoleniach lub przy 

realizacji działań w czasie kryzysu. 

Ustawowa gwarancja bezpieczeństwa 

zatrudnienia w opinii autorów może 

przynieść wręcz odwrotny skutek, czyli 

niechęć pracodawców do zatrudnia-

nia aktywnych rezerwistów. Brakuje 

zachęt dla pracodawców, które sku-

tecznie zrekompensują brak pracow-

nika w okresie szkolenia rezerwy lub 

podnoszenia kwalifikacji wojskowych.

Według obliczeń utrzymanie 

batalionu OT jest dwadzie-

ścia - trzydzieści razy tańsze 

od odpowiednika w wojskach 

operacyjnych. Na samym 

szkoleniu dałoby się zaoszczę-

dzić co najmniej trzecią część 

kosztów obecnych treningów 

w normalnej jednostce. 

 

Romuald Szeremietiew
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Poziom systemu
Ilość jednostek 

organizacyjnych 
danego poziomu

Roczna kwota z budżetu ON na rok 
(szacunkowo)

Poziom centralny 
Dowództwo ON

1 5 600 000 PLN

(budżet centralny KSON)

Poziom wojewódzki 
(regionalny) 

Regionalne Dowództwo ON (WSzW)
16 10 400 000 PLN

(650 000 na województwo)

Poziom powiatowy
Lokalne Dowództwo ON (WKU)

380 304 000 000 PLN

(800 000 na powiat)

Podział finansowania na poszczególne poziomy KSON

Dzięki takim rozwiązaniom minimalizujemy partycypację 

budżetu państwa w procesie utrzymania KSON. Głównym 

zadaniem MON będzie wyposażenie pododdziałów KSON 

w broń wsparcia i specjalistyczną (składowaną w odpo-

wiednio zabezpieczonych magazynach przy wybranych ko-

mórkach organizacyjnych MON) oraz zapewnienie dostępu 

do infrastruktury umożliwiającej szkolenie strzeleckie 

(obecne procedury praktycznie uniemożliwiają rozsądne 

wykorzystanie tych obiektów). 

Natomiast wyposażenie niezbędne do realizacji zadań 

płynących z rozporządzenia o KSON byłoby realizowane 

na zasadzie dodatku mundurowego. Każdy żołnierz będzie 

otrzymywał ekwiwalent na zakup umundurowania i wypo-

sażenia osobistego zgodnie z przyjętymi należnościami.

Poniższa tabela prezentuje symulowane kwoty kosztów, 

jakie będzie musiał ponieść budżet Ministerstwa Obrony 

Narodowej w celu stworzenia i utrzymania KSON. Przyjęli-

śmy założenie, że do budowy i utrzymania systemu będzie 

potrzeba około 1% wartości budżetu MON, co obecnie 

stanowi 320 000 000 PLN w skali kraju. Aby ubiec pytania 

o miejsce pozyskania tych kwot, wskazujemy na dotacje, 

których wartość obecnie stanowi 3,6% całego budżetu 

MON8. Taki wybór łatwo uzasadnić przyjmując, iż więk-

szość z organizacji proobronnych w jakiś sposób party-

cypuje w dotacjach MON. W związku powyższym zmniej-

szenie tych kwot będzie wyłącznie uporządkowaniem 

przepływów finansowych pomiędzy MON, a organizacjami 

pozarządowymi.

8 http://dbmon.wp.mil.pl/plik/file/podstawowe_informacje_o_budzecie_resortu_ON_na_2014_r..pdf

Szkolenie NSR a Szkolenie ON 

Obecne szkolenie podstawowe w ramach NSR 

to koszt około 22 tys. zł. Większość kosztów 

jest związana z zakwaterowaniem i biurokracją. 

W efekcie otrzymujemy żołnierza, który nie posia-

da żadnego wyposażenia i jedynie teoretycznie 

przeszedł przez wszystkie zagadnienia szkolenio-

we.  W ramach ON osoba wydając 10 tys. zł kończy 

szkolenie posiadając całe niezbędne oporządzenie 

i wyposażenie oraz broń kbk AK (w domu w szafie 

klasy S1). Mając pozwolenie na broń do celów 

sportowych stale podnosi swoje umiejętności 

strzeleckie. Posiadając pełne wyposażenie może 

wykonywać więcej zadań niż żołnierz NSR. Mając 

własne środki łączności może komunikować się 

z resztą pododdziału. Posiadając własny zestaw 

IPMED jest w stanie udzielić pomocy medycznej 

w strefie walki. 

Z całością kosztów szkolenia i wyposażenia można 

zapoznać się w dokumencie ,,Kosztorys unitarny”, 

dostępnym na naszej stronie internetowej.

Przeszkolenie i wyposażenie 
żołnierza Obrony terytorialnej to 

koszt około 10 000 PLN

http://dbmon.wp.mil.pl/plik/file/podstawowe_informacje_o_budzecie_resortu_ON_na_2014_r..pdf
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Podstawy prawne budowy KSON
Aktualny stan prawny

P odstawą prawną działania organizacji proobron-

nych są art. 58 Konstytucji RP oraz ustawa z dnia 

7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). W tym miejscu 

podkreślenia wymaga fakt, że art. 45 przedmiotowej usta-

wy, wprowadza obowiązek uzgodnienia statutu Stowarzy-

szenia prowadzącego działalność bezpośrednio związaną 

z obronnością albo bezpieczeństwem państwa z Ministrem 

Obrony Narodowej – w zakresie tej działalności. Podstawę 

do aktywnej działalności organizacji pozarządowych na 

rzecz obronności stanowi ponadto ustawa z dnia 21 listopa-

da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144 z póź. zm.). Przepis 

art. 2 przedmiotowej ustawy stanowi: ”Umacnianie obron-

ności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności 

i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie 

innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 

należy do (...) organizacji społecznych, a także do każdego 

System szkolenia rezerw reguluje obecnie kilkadziesiąt 

aktów prawnych różnej rangi – zarówno powszechnie 

obowiązujących (ustawy i rozporządzenia), jak i prawa 

wewnętrznego (zarządzenia i decyzje Ministra Obrony 

Narodowej). Taki stan rzeczy znacznie utrudnia ustalenie 

obowiązującego stanu prawnego. Sprawę dodatkowo 

pogarszają częste punktowe zmiany prawa. Jako przykład 

konsekwencji można wskazać uregulowania odnośnie 

ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. Zagadnienie jest 

przedmiotem zainteresowania kilkunastu aktów prawnych, 

przy czym obowiązują np. dwa różne rozporządzenia re-

gulujące jedną tylko kwestię – sposób, ilość i czas trwania 

ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

obywatela w zakresie ustalonym w ustawach”. Aktem praw-

nym regulującym zasady współpracy z organizacjami poza-

rządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r 

Nr 96 poz. 874 z póź. zm.). W resorcie obrony Narodowej 

przedmiotowe kwestie częściowo uszczegóławia decyzja 

Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 

2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu 

obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, 

z późn. zm.). Kwestię dostępu do broni przez organizacje 

proobronne reguluje obecnie art. 29 ust. 1 pkt. 4) ustawy 

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 576 z późn. zm.) przewidując, że stowarzyszeniom pro-

obronnym może zostać wydane świadectwo broni. Ponadto 

ust. 3 cytowanego przepisu przewiduje możliwość przeka-

zywania (wynajmowania) broni i amunicji stowarzyszeniom 

proobronnym przez Policję lub Siły Zbrojne RP.

Aby KSON stał się elementem systemu szkolenia rezerw, 

a nie kolejnym krokiem do potęgowania istniejącego 

chaosu legislacyjnego, należy równocześnie z jego wdro-

żeniem uporządkować obecny stan prawny. Spróbujemy 

nakreślić możliwe kierunki (warianty) zmian w prawie, 

zmierzające do wdrożenia KSON. Wspólnym rozwiązaniem 

dla wszystkich wariantów, koniecznym dla wdrożenia 

KSON, jest zmiana z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-

nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 144 z póź. zm.) poprzez dodanie nowego 

rodzaju wojsk wchodzących w skład Sił Zbrojnych – Wojsk 

Obrony Narodowej.

IV
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Wariant I – ustawa o KSON
Najbardziej pożądanym sposobem działania wydaje się uchwalenie ustawy o KSON, która będzie swoistą „konstytucją 

KSON” zawierającą regulacje fundamentalnych kwestii dla istnienia KSON, a więc w szczególności:

Kwestie szczegółowe powinny zostać uregulowane w rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji ustawowej.

1. Potwierdzała (oprócz wspomnianej wyżej zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospoli-

tej Polskiej) status Wojsk Obrony Narodowej jako odrębnego rodzaju (komponentu) od wojsk operacyjnych, 

z własnymi dowództwami.

2. Gwarantowała żołnierzom Wojsk Obrony Narodowej działanie wyłącznie w rejonach odpowiedzialności 

wyznaczonym odpowiednio lokalnie lub regionalnie do miejsca zamieszkania.

3. Gwarantowała możliwość szkolenia rezerw przez organizacje proobronne – na warunkach i zasadach okre-

ślonych w ustawie.

4. Gwarantowała tak szkolonym rezerwistom, w przypadku zaliczenia certyfikacji organizowanej przez MON, 

uzyskanie przydziału mobilizacyjnego w wybranym pododdziale Wojsk Obrony Narodowej zgodnym z miej-

scem zamieszkania rezerwisty.

5. Gwarantowała właściwe, ze względu na zadania, wyposażenie dla Wojsk Obrony Narodowej, tak aby nie 

stały się one rezerwuarem sprzętu niepotrzebnego w wojskach operacyjnych.

6. Gwarantowała odpowiednie środki na szkolenie oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury.

Mazowiecka Obrona Terytorialna
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Wariant II – rozporządzenie o KSON
Mniej pożądanym rozwiązaniem, bo nie gwarantującym takiej trwałości przyjętych rozwiązań, jest uregulowanie wyżej 

wymienionych kwestii w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej zwartej w dopisanym do ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przepisie. Dodatnią stroną takiego rozwiązania jest to, że na 

pewno przyśpieszyłoby to prace nad wdrożeniem KSON, ponieważ nie wymaga tworzenia nowej ustawy, a jedynie zmianę 

przepisów dotychczas obowiązujących.

Szczegółowego rozważenia będzie również wymagał wybór organu dowodzącego Wojskami Obrony Narodowej na pozio-

mie centralnym. W obecnych regulacjach prawnych można jedynie znaleźć, że obroną terytorialną „zarządza” Szef Inspek-

toratu Wsparcia (art. 13c ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Natomiast już w załączni-

kach do Zarządzenia Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 7, poz. 70) 

obrona terytorialna nie została w żaden sposób uwzględniona. Po zmianach dokonanych w wyniku tzw. reformy systemu 

dowodzenia, możliwe wydaje się umiejscowienie naczelnego organu dowodzącego Wojskami Obrony Narodowej jako:

Uregulowanie organów dowodzenia wojsk obrony Narodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym wymaga zmian w roz-

porządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojsko-

wych komend uzupełnień (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1433 z późn. zm.).

Aby zagwarantować możliwość szkolenia rezerw przez organizacje proobronne konieczne wydaje się również wpro-

wadzenie przepisów regulujących rozdział dotacji przyznawanych z budżetu MON, tak żeby środki trafiały w pierwszej 

kolejności do podmiotów, które prowadzą rzeczywiste szkolenie proobronne, a nie zajmują się np. organizacją imprez 

sportowych, jak to obecnie ma miejsce. Obecnie sprawę reguluje wyłącznie ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r Nr 96 poz. 874 z póź. zm.), a kwestie dotacji doprecyzowują 

„załączniki” do poszczególnych ogłoszeń.

Ponadto, celowa wydaje się zmiana przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 

576 z późn. zm.), aby wykluczyć uznaniowość w przyznawaniu świadectwa broni organizacjom prowadzącym szkolenia 

proobronne, na rzecz ustalenia jasnych i przejrzystych zasad wydawania przedmiotowych pozwoleń, tak jak ma to miej-

sce wobec osób fizycznych, a także zmianę organu wydającego takie pozwolenie z Policji na Żandarmerię Wojskową.

1. Podporządkowanego Dowódcy Generalnemu SZRP. Takie rozwiązanie nie wymagałoby żadnych zmian praw-

nych. Natomiast należy je odrzucić, ze względu na zasadę rozdziału dowodzenia komponentem profesjonal-

nym (wojskami operacyjnymi) od dowodzenia komponentem obywatelskim (Wojskami Obrony Narodowej).

2. Podporządkowanego Dowódcy Operacyjnemu SZRP. Taka zmiana wymagałaby wydania zarządzenia przez 

Ministra Obrony Narodowej. Natomiast wydaje się, że takie rozwiązanie również jest niecelowe, z uwagi na 

fakt, że Dowódcy Operacyjnemu SZRP obecnie podlega System Obrony Powietrznej RP, a więc stoją przed 

nim inne zadania.

3. Podporządkowanie bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej. Takie rozwiązanie wymaga wyłącznie 

wydania zarządzenia przez Ministra Obrony Narodowej – na podstawie art. 11a ust. 1 pkt. 1 ustawy o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Podporządkowanie bezpośrednio pod Prezydenta RP. Takie rozwiązanie wymagałoby zmiany Konstytucji RP, 

wobec kategorycznego brzmienia art. 134 ust. 2 i n. Kostytucji RP.



Niniejsza koncepcja określa możliwe obszary działania oraz ogólne założenia ochotniczego terytorialnego komponen-

tu Sił Zbrojnych RP. Zmierza ona do tworzenia nowego sposobu myślenia w zakresie działania rezerw Sił Zbrojnych RP 

– opartych na elemencie świadomego, ochotniczego, zaanagażowanego, a przede wszystkim obywatelskiego wojska 

obrony terytorialnej.

Komponent ten jest adekwatny do współczesnych zagrożeń i może być odpowiedzią na hybrydowe, podprogowe i asy-

metryczne działania przeciwnika – czyli cały wachlarz działań nieregularnych. Jest i będzie także odpowiedzią na zagro-

żenia klasyczne. Jego siłą jest to, że poprzez Krajowy System Obrony Narodowej możliwe jest spojenie elementu działań 

Sił Zbrojnych i elementu działań sił „cywilnych”, skupionych w Zarządzaniu Kryzysowym i Krajowym Systemie Ratowniczo 

–Gaśniczym.

Testowanie elementów tej koncepcji odbędzie się w dniach 17 – 18 października 2015 r. na terenie Siedlec jako 

„IV Ogólnopolskie ćwiczenie organizacji proobronnych Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych”, gdzie 

m.in. będzie można sprawdzić jak współdziałają ze sobą elementy wywodzące się z organizacji proobronnych z elemen-

tami KRSG, Zarządzania Kryzysowego, Policji, Wojska, Służby Więziennej. Wnioski z tego ćwiczenia będą podstawą do roz-

winięcia niniejszej koncepcji, a każdy z zasygnalizowanych w niniejszym opracowaniu problemów stanowi podstawę do 

szczegółowego opracowania poszczególnych obszarów systemu włączającego społeczeństwo do struktur obronnych RP.

Warunkiem koniecznym do zbudowania Krajowego Systemu Obrony Narodowej jest utworzenie komponentu terytorial-

nego Sił Zbrojnych RP – Obrony Narodowej.

V

Podkarpacka Obrona Terytorialna, fot.: http://podkarpacka.obronanarodowa.pl
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Koncepcja obrony Polski powinna być „... oparta na dwóch równorzędnych elementach: niewielkiej, 
ale mobilnej, dobrze uzbrojonej nowoczesnej armii, zdolnej do szybkiego operacyjnego współdziałania 

z NATO, oraz obronie terytorialnej opartej na powszecnej mobilizacji ludności wyszkolonej do sabotażu, 
w walkach ulicznych i partyzanckich”.

Zbigniew Brzeziński

Podsumowanie
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