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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej  
oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 390) 

 
 
USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. O URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 189) 

Art. 1. 
[1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w 

dziedzinie obronności Państwa.] 
<1. Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej obrona 

narodowa oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „Siłami Zbrojnymi”.> 

2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony 
Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem", w skład którego wchodzi Sztab Generalny 
Wojska Polskiego. 

 
Art. 2. 

Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy: 
[1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi";] 
<1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych;> 
2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących 

rozwoju i struktury Sił Zbrojnych; 
2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz 

nadawanie im etatów; 
3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie 

obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań; 
[4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru 

nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje 
państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty;] 

<4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego 
nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, 
organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, 
przedsiębiorców i inne podmioty;> 
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5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego 
obowiązku obrony; 

6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku 
obrony; 

6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale 
obrony narodowej; 

7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego; 
8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych; 
9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem 

żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych; 
10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i 

finansowych Sił Zbrojnych; 
11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej; 
12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej 

w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie 
wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów 
międzynarodowych; 

13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, 
dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych 
misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych 
prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi; 

14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw 
wojskowych za granicą; 

15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi 
organizacjami międzynarodowymi; 

15a) realizowanie celów oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z udziału 
Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej 
"Programem NSIP"; 

16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej; 
17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w 

posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także 
wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych 
jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie 
obrony narodowej; 

18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych; 
19) (uchylony); 
20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, 

wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla 
których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, 
agencji i fundacji; 

[21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku 
do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych;] 
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<21) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno-
obronnych i rządowej administracji niezespolonej;> 

22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu 
terytorialnego i organizacjami społecznymi; 

23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów. 
 

[Art. 3. 
1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych 

bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza 
lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. 

2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje w sprawach związanych ze strukturą, 
organizacją i działalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu 
lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra. 

Art. 4. 
Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego 
sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad: 

1) gospodarką finansową; 
2) polityką kadrową; 
3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej; 
4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych; 

4a) instytucją gospodarki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej jest 
organem założycielskim, powołaną w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP; 

5) działalnością obsługi prawnej; 
6) kontaktami międzynarodowymi; 
7) duszpasterstwami wojskowymi; 
8) (uchylony). 

Art. 5. 
1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: 

1) (uchylony); 
1a) Żandarmeria Wojskowa; 

2) Akademia Obrony Narodowej; 
3) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 

1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba 
Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 709, z późn. zm.). 

2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje 
nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego. 
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Art. 6. 
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony 

Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju. 
2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego.] 
<Art. 3. 

1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych 
bezpośrednio lub przy pomocy sekretarza stanu lub sekretarzy stanu 
i podsekretarzy stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowódcą Generalnym”, oraz 
Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowódcą 
Operacyjnym”. 

2. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni wyznaczony 
sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictw lub 
upoważnień udzielonych przez Ministra. 

Art. 4. 
Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub przy pomocy wyznaczonego 
sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad: 

1) gospodarką finansową; 
2) realizacją polityki kadrowej i personalnej; 
3) działalnością kontrolną; 
4) działalnością obsługi prawnej; 
5) realizacją polityki obronnej; 
6) kontaktami międzynarodowymi; 
7) planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań 

obronnych; 
8) realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych 

określonych w Programie NSIP; 
9) działalnością duszpasterstw wojskowych. 

Art. 5. 
1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: 

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 
2) Dowódca Generalny; 
3) Dowódca Operacyjny. 

2. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 
czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.) oraz Żandarmeria Wojskowa na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628). 



- 5 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 6. 
1. W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił 

Zbrojnych przy pomocy Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy Operacyjnego. 
2. Organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością Sił 

Zbrojnych w czasie pokoju jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.> 
 

[Art. 7. 
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony 

Narodowej. 
2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej 

funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 
3. W razie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni 

jeden z jego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.] 
 

[Art. 8. 
1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 

1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i 
planowanie tego rozwoju; 

2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno-
operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych; 

3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej; 
4) określanie celów, kierunków i głównych zadań szkolenia, w tym działalności 

sportowej w Siłach Zbrojnych; 
5) (uchylony); 
6) kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach 

Zbrojnych; 
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz 

wynikających z ustaw i innych przepisów; 
8) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych na zasadach i w 

trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 
2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do 

działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych.] 

<Art. 8. 
1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 

1) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych; 
2) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych; 
3) nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych, w tym 

w szczególności nad planowaniem operacyjnym, gotowością mobilizacyjną 
i bojową, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych; 
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4) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach 
polityczno-wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita 
Polska jest członkiem; 

5) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotyczących ogólnej 
i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych; 

6) planowanie przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach 
kierowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 

7) przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia 
zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i 
centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady 
Ministrów. 

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.> 

 
[Art. 11. 

Zakres działania Ministra Obrony Narodowej w czasie wojny określa odrębna ustawa.] 
 

 

 

USTAWA z dnia 1 grudnia 1961 r. O IZBACH MORSKICH (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 

599, z późn. zm.) 

Art. 2. 
1. Izby morskie rozpoznają wypadki morskie: 

1) statków o polskiej przynależności; 
2) statków o obcej przynależności, jeżeli wypadek nastąpił na polskich morskich 

wodach wewnętrznych lub polskim morzu terytorialnym albo jeżeli z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania wystąpił armator lub kapitan takiego statku. 

1a. (uchylony). 
[2. Sprawy wypadków morskich, w których uczestniczyły jednostki pływające Marynarki 

Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, izby morskie rozpoznają, w odniesieniu do tych 
jednostek, za zgodą Dowódcy Marynarki Wojennej, Komendanta Głównego Straży 
Granicznej lub Komendanta Głównego Policji.] 

<2. Sprawy wypadków morskich, w których uczestniczyły jednostki pływające 
Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, izby morskie rozpoznają, 
w odniesieniu do tych jednostek, za zgodą odpowiednio Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub 
Komendanta Głównego Policji.> 
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USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i 

pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi". 
2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich 

skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach 
poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu 
terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz 
ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

2a. Siły Zbrojne, realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony niepodległości 
państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i 
nienaruszalności jego granic, mają prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
użycia broni i innego uzbrojenia, z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych 
zadań, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w 
wiążących Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz 
międzynarodowym prawie zwyczajowym. 

2b. Siły Zbrojne użyte w celu określonym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.) mają prawo stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia na warunkach określonych w 
tej ustawie, w granicach zasad określonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską 
ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz międzynarodowym prawie 
zwyczajowym, a także z uwzględnieniem celu użycia Sił Zbrojnych poza granicami 
państwa. 

3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: 
1) Wojska Lądowe; 
2) Siły Powietrzne; 
3) Marynarka Wojenna; 
4) Wojska Specjalne. 

4. Siły Zbrojne składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych. 
[4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są: Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił 

Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych.] 
<4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, zwany dalej „Dowódcą Generalnym”, i Dowódca Operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych, zwany dalej „Dowódcą Operacyjnym”.> 

5. Przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych, 
funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu 
określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk 
służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, 
środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się 
pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki. 
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6. Przez związek organizacyjny rozumie się jednostki wojskowe zorganizowane w określoną 
strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, funkcjonującą samodzielnie 
albo w składzie rodzaju Sił Zbrojnych. 

7. W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa, jako ich wyodrębniona 
i wyspecjalizowana służba. 

8. W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego stają się, z mocy prawa, 
częścią Sił Zbrojnych. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, tryb i sposób przygotowania 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego do włączenia w 
skład Sił Zbrojnych, w przypadku o którym mowa w ust. 8, mając na uwadze 
zapewnienie sprawnego włączenia tych służb w skład Sił Zbrojnych, w tym przebiegu 
operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz koniecznych 
rezerw osobowych dla tych służb. 

 
Art. 5. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, w 
szczególności: 

1) określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, główne kierunki rozwoju Sił 
Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa; 

<1a) wskazuje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, osobę przewidzianą do 
mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;> 

2) może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Sił Zbrojnych. 

 
Art. 11. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i 
obronności przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

2. Do pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Przewidziane w tych przepisach 
uprawnienia właściwych organów przysługują odpowiednio Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kieruje sekretarz stanu wyznaczony przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest finansowana ze środków 
budżetowych Kancelarii Prezydenta. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa organizację oraz zakres działania Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. 

 
<Art. 11a. 

1. Dowódca Generalny jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i 
związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub 
związków organizacyjnych Sił Zbrojnych: 
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1) bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej albo innym 
organom lub podmiotom; 

2) podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu. 
2. Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności należy: 

1) realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych; 
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek 

wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych; 
3) organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk; 
4) szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w 

razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia; 
5) realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i 

związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 
6) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych 

z obronnością państwa; 
7) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych 

i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 
185, poz. 1092). 

3. Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowództwem Generalnym”. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres 
działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Generalnego. 

Art. 11b. 
1. Dowódca Operacyjny jest właściwy w zakresie dowodzenia operacyjnego częścią Sił 

Zbrojnych podporządkowaną mu na podstawie decyzji Ministra Obrony 
Narodowej. 

2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego w szczególności należy: 
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji w ramach użycia Sił 

Zbrojnych w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny; 
2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy 

państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, 
w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny; 

3) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia organów dowodzenia Sił 
Zbrojnych, zgodnie z wojennym systemem dowodzenia, a także zapewnienie ich 
współdziałania z dowództwami jednostek wojskowych i związków 
organizacyjnych Sił Zbrojnych, które mają zostać mu podporządkowane; 

4) określanie wymagań operacyjnych dla Sił Zbrojnych w zakresie planowania 
operacyjnego oraz programowania rozwoju Sił Zbrojnych; 

5) przygotowanie stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; 
6) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych 

i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej; 
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7) przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 121 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. 
poz. 1068). 

3. Dowódca Operacyjny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowództwem 
Operacyjnym”. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres 
działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Operacyjnego.> 

 
[Art. 13a. 

1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy: 
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych 

niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk 

Lądowych; 
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 
4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w 

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach 
międzynarodowych; 

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 
administracji rządowej. 

2. Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy: 
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych 

niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił 

Powietrznych; 
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 
4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach 

przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych; 
5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 

jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 
administracji rządowej. 

3. Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy: 
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki 

Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił 
Zbrojnych; 

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki 
Wojennej; 

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 
4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w 

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach 
międzynarodowych; 
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5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 
administracji rządowej; 

6) przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 121 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368). 

4. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy: 
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk 

Specjalnych; 
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia 

Wojsk Specjalnych; 
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 
4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w 

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach 
międzynarodowych; 

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 
administracji rządowej. 

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 1-4, wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy 
Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki 
Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe zakresy działania, 
struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których mowa w ust. 5. 

Art. 13b. 
1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, 

równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych. 
2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy: 

1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych, wydzieloną z 
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i przekazaną w jego 
podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia 
operacji; 

2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy 
państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i 
jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie; 

4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z 
dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do 
wydzielenia w jego podporządkowanie; 

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 
administracji rządowej. 

3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa 
Operacyjnego Sił Zbrojnych. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, 
strukturę organizacyjną oraz siedzibę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.] 
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Art. 13c. 

1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
<1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega Dowódcy Generalnemu.> 

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) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwości na zasadach i w 
trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

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; 
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. 
 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) 

Art. 7. 
1. Minister Spraw Wewnętrznych odpowiada za ochronę granicy państwowej na lądzie i na 

morzu oraz kontrolę ruchu granicznego, w zakresie określonym w odrębnych przepisach. 
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2. Minister Obrony Narodowej odpowiada za ochronę granicy państwowej w przestrzeni 
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ust. 1, wykonuje Komendant 
Główny Straży Granicznej. 

[4. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Dowódca Operacyjny Sił 
Zbrojnych przy pomocy organu dowodzenia obroną powietrzną.] 

<4. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Dowódca Operacyjny 
Rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy organu dowodzenia obroną powietrzną.> 

 
Art. 18a. 

[1. Przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zezwolenia 
wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, udzielonego na wniosek 
zainteresowanego podmiotu. 

1a. Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, może, w 
drodze zarządzenia, upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w zakresie służby ruchu lotniczego do wydawania 
zezwoleń, o których mowa w ust. 1.] 

<1. Przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

1a. Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, może, w drodze zarządzenia, upoważnić kierownika jednostki 
organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w zakresie służby 
ruchu lotniczego do wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1.> 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga przekroczenie granicy państwowej i 
lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej obcych wojskowych statków 
powietrznych wykonujących zadania wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w 
ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane wobec obcego wojskowego 
statku powietrznego: 

1) na którego pokładzie znajduje się przedstawiciel obcego państwa, składający 
oficjalną wizytę w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) stanowiącego honorową eskortę statku powietrznego, o którym mowa w pkt 1; 
3) wykonującego lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) związany z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej w celu udzielenia 
pomocy ludziom albo statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu 
znajdującemu się w niebezpieczeństwie, 

b) związany z niesieniem pomocy medycznej lub technicznej albo pomocy w razie 
klęski żywiołowej lub zagrożenia środowiska, 
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c) związany z wykonywaniem zadań wynikających z umów międzynarodowych, 
którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, jeżeli obowiązek udostępnienia 
przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wynika z tych umów, 

d) w przypadku gdy ten statek znajduje się w niebezpieczeństwie lub gdy wykonuje 
ten lot dla uniknięcia niebezpieczeństwa. 

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
transportu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania z wnioskiem o 
zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku 
powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór wniosku w 
tej sprawie, a także warunki wykonywania lotów przez taki statek w przestrzeni 
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie zapewnienie sprawności 
postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na wykonanie lotów w przestrzeni 
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obce wojskowe statki powietrzne oraz 
bezpieczeństwo ruchu lotniczego w tej przestrzeni. 

 
Art. 18b. 

1. Obcy wojskowy statek powietrzny, który przekroczył granicę państwową albo wykonuje 
lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia, o którym mowa 
w art. 18a ust. 1, lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia, oraz obcy cywilny statek 
powietrzny, który przekroczył granicę państwową niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze lub umowami międzynarodowymi, którymi 
Rzeczpospolita Polska jest związana, może być wezwany przez państwowy organ 
zarządzania ruchem lotniczym do: 

1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokości lotu; 
3) lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku; 
4) wykonania innych poleceń, mających na celu zaprzestanie naruszania przestrzeni 

powietrznej. 
2. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań i poleceń, o których 

mowa w ust. 1, obcy statek powietrzny może być przechwycony przez wojskowy statek 
powietrzny, zwany dalej "statkiem przechwytującym". Przechwycenie polega na 
identyfikacji statku powietrznego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu 
wzrokowego oraz naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo 
wymuszeniu lądowania na wskazanym lotnisku. 

2a. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań i poleceń, o których 
mowa w ust. 1 i 2, obcy wojskowy statek powietrzny może być: 

1) ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku 
dalszego niestosowania się do wezwania - zniszczony; 

2) zniszczony bez dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 i w pkt 1, w sytuacji: 
a) dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko celom położonym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) gdy na pokładzie nie ma żadnych osób, 
c) gdy jest użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym. 
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2b. W rozumieniu niniejszej ustawy atakiem o charakterze terrorystycznym jest czyn 
popełniony w celu: 

 1) poważnego zastraszenia wielu osób; 
 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 

państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania 
określonych czynności; 

 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba 
popełnienia takiego czynu. 

2c. Przepis ust. 2a stosuje się do obcego cywilnego statku powietrznego, który nie posiada 
żadnych osób na pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie osoby 
zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze 
terrorystycznym. 

[3. Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, 2a i 2c, podejmuje Dowódca 
Operacyjny Sił Zbrojnych.] 

<3. Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, 2a i 2c, podejmuje 
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.> 

4. Zmuszony do lądowania na lotnisku międzynarodowym obcy statek powietrzny, jego 
załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże, podmiot zarządzający lotniskiem 
przekazuje Straży Granicznej. 

5. Obcy statek powietrzny zmuszony do lądowania na lotnisku innym niż lotnisko 
międzynarodowe lub na lądowisku, jego załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże, 
podmiot zarządzający lotniskiem lub użytkownik lądowiska przekazuje właściwym 
organom, powiadamiając o tym zdarzeniu organ Straży Granicznej. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organ dowodzenia obroną powietrzną, 
o którym mowa w art. 7 ust. 4, oraz tryb postępowania przy stosowaniu środków, o 
których mowa w ust. 2, 2a i 2c, mając na względzie zapewnienie prawidłowego 
zastosowania tych środków tylko w przypadku braku możliwości innego wymuszenia 
przestrzegania prawa polskiego, a także sprawność i skuteczność współdziałania organu 
dowodzenia obroną powietrzną z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym 
oraz organami zapewniającymi bezpieczeństwo państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 września 1999 r. O ZASADACH POBYTU WOJSK OBCYCH NA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ PRZEZ TO TERYTORIUM (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. 

zm.) 

Art. 3. 
1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej 

"zgodą", wydają: 
1) Minister Obrony Narodowej: 
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a)  w przypadku wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, 
sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., wojsk pozostających 
pod dowództwem organów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo 
wojsk uczestniczących w szkoleniu w ramach Partnerstwa dla Pokoju, jeżeli 
okres ich pobytu nie przekracza trzech miesięcy, 

b) po zasięgnięciu opinii zainteresowanych ministrów - w przypadku wojsk państw 
obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem organów organizacji 
międzynarodowych innych niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że okres 
ich pobytu nie przekracza trzech miesięcy, liczebność - tysiąca osób, a pobyt ma 
na celu udział w szkoleniu wojskowym, o ile właściwe organy tych państw albo 
organizacji międzynarodowych uznają zasady pobytu (status) ich wojsk 
wynikające z ustawy oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska będą przestrzegały 
prawa polskiego; 

2) Rada Ministrów na czas określony: 
a)  w przypadku wojsk, o których mowa w pkt 1 lit. a), jeżeli okres ich pobytu 

przekracza trzy miesiące albo jeżeli jej przedmiotem jest przedłużenie pobytu, 
b) w przypadku wojsk państw obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem 

organów organizacji międzynarodowych innych niż wymienione w pkt 1 lit. a), 
w innych przypadkach niż te, o których mowa w pkt 1 lit. b), lub w przypadku 
przedłużenia pobytu, o ile właściwe organy tych państw albo organizacji 
międzynarodowych uznają zasady pobytu (status) ich wojsk wynikające z 
ustawy oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska będą przestrzegały prawa 
polskiego. 

1a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić w przypadkach, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. a): 

[1) Szefa Sztabu Generalnego do wyrażania zgody w sytuacji: 
a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków, 
b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, 
c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej, 
d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez 

Ministra Obrony Narodowej 
- jeżeli liczebność wojsk obcych nie przekracza pięciuset osób, a okres ich pobytu nie 
przekracza dwóch miesięcy,] 

[2) dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody w sytuacji: 

a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków, 
b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, 
c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej, 
d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez 

Ministra Obrony Narodowej 
- jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowiednio dowódcy 
rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych oraz Szefowi 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, którymi ten dowódca dowodzi, ich liczebność 
nie przekracza pięciuset osób, a okres pobytu nie przekracza dwóch miesięcy.] 
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<2) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do 
wyrażania zgody w sytuacji: 

a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków, 
b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, 
c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej, 
d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego 

przez Ministra Obrony Narodowej 
– jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowiednio 
Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu 
Rodzajów Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
którymi ten dowódca lub szef dowodzi, ich liczebność nie przekracza pięciuset 
osób, a okres pobytu nie przekracza dwóch miesięcy.> 

2. W zgodzie należy określić stronę wysyłającą, cel i okres pobytu oraz liczebność wojsk 
obcych, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wjazd, ilość i rodzaj wwożonego 
sprzętu wojskowego oraz broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych, trasy przejazdu i 
miejsce stacjonowania, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wyjazd, a także 
inne okoliczności mające znaczenie organizacyjno-techniczne. 

3.  Zgoda może być wyrażona również w porozumieniu zawartym z właściwymi organami 
państwa wysyłającego albo z organem organizacji międzynarodowej, pod którego 
dowództwem wojska te pozostają. 

4. O wyrażeniu zgody zawiadamia się niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej. 

 
Art. 4. 

1. Przepisy dotyczące pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 
się odpowiednio do przemieszczania się tych wojsk przez to terytorium, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej. 

2. Zgodę na przemieszczenie się wojsk obcych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wydaje Minister Obrony Narodowej. 

2a. [Minister Obrony Narodowej może upoważnić Szefa Sztabu Generalnego, dowódcę 
rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na przemieszczanie się przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:] <Minister Obrony Narodowej może upoważnić Dowódcę 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na 
przemieszczanie się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:> 

1) pojedynczych pojazdów, jednostek taboru pływającego, statków powietrznych, 
wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących 
ładunki tych wojsk, 

2) kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływającego lub 
statków powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia 
pojazdów, jednostek taboru pływającego lub statków powietrznych. 
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3. W przypadku gdy liczebność przemieszczających się wojsk obcych przekracza tysiąc 
osób, o wydaniu zgody Minister Obrony Narodowej informuje niezwłocznie Radę 
Ministrów. 

4. Przemieszczanie się obcego wojskowego statku powietrznego odbywa się na zasadach i w 
trybie przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.). 

 

 

 

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 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.] 

<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 Ministra Obrony Narodowej; 

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów 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.> 

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 i postanowień organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sprawach 
odszkodowań przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 
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społecznych, na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu 
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, z późn. zm.) 

 
Art. 10. 

Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej wydają, w przypadku 
powołania na stanowiska służbowe: 

1) o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generałów (admirałów) - Minister 
Obrony Narodowej; 

2) w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach etatowych niewymienionych w pkt 1, 
oraz w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych w 
jednostkach wojskowych niewymienionych w pkt 3 i 4 - dyrektor departamentu 
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr; 

[3) w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 
Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant 
Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w podległych 
jednostkach wojskowych;] 

<3) w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych – Szef 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i 
Dowódca Garnizonu Warszawa, w podległych jednostkach wojskowych;> 

4) w korpusie szeregowych zawodowych - dowódca jednostki wojskowej zajmujący 
stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika 
(komandora), w podległych jednostkach wojskowych. 

 
[Art. 43. 

1. Wyznaczenie na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i 
dowódców rodzajów Sił Zbrojnych następuje z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

2. Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i 
dowódców rodzajów Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na 
ponowną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego lub dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych może być zwolniony z zajmowanego 
stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 
porozumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jeżeli przemawiają za tym 
uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.] 

<Art. 43. 
1. Wyznaczenie na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych następuje z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

2. Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych może być zwolniony z zajmowanego 
stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli 
przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.> 

 
[Art. 43a. 

1. Na stanowisko służbowe Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych żołnierza zawodowego wyznacza Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

2. Kadencja na stanowisku służbowym Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na 
ponowną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Operacyjnego Sił 
Zbrojnych albo Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może być zwolniony z 
zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w porozumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jeżeli przemawiają 
za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.] 

 
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;] 
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<2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szef 
jednostki organizacyjnej właściwej do spraw uzbrojenia podległej Ministrowi 
Obrony Narodowej i szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia 
podległej Ministrowi Obrony Narodowej – w odniesieniu do stanowisk 
służbowych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) 
włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;> 

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. 111b. 

[1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, 
może określić inny termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy 
zawodowych posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) wyznaczanych na 
stanowiska służbowe w organizacji międzynarodowej albo międzynarodowej strukturze 
wojskowej albo na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych lub Szefa 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, którzy mieliby być zwolnieni ze służby na 
podstawie art. 111 pkt 5, za ich pisemną zgodą.] 

<1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił 
Zbrojnych, może określić inny termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dla 
żołnierzy zawodowych posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) 
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wyznaczanych na stanowiska służbowe w organizacji międzynarodowej albo 
międzynarodowej strukturze wojskowej albo na stanowiska służbowe Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub 
Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którzy mieliby być zwolnieni ze 
służby na podstawie art. 111 pkt 5, za ich pisemną zgodą.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin zwolnienia z zawodowej służby 
wojskowej nie może być późniejszy niż dzień osiągnięcia przez żołnierza zawodowego 
wieku sześćdziesięciu trzech lat. 

 
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;] 

<3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów 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 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; 
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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. 

 

 

 

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, Dowódcą 
Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
dowódcami garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;] 

<1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami 
organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą Generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 
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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, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych, dowódcami 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 Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą 
Operacyjnym Rodzajów 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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. O OCHRONIE ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1055) 

Art. 18. 
1. Dla każdego portu organ ochrony portu sporządza: 

1) ocenę stanu ochrony portu; 
2) plan ochrony portu - na podstawie tej oceny. 

2. Dokonując oceny stanu ochrony portu, uwzględnia się: 
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1) specyfikę różnych części portu, a także obszarów przyległych do nich, oraz 
2) ocenę stanu ochrony obiektów portowych znajdujących się w jego granicach. 

3. Elementy oceny stanu ochrony portu określa załącznik nr 1 do ustawy. 
4. Plan ochrony portu określa dla każdego z trzech poziomów ochrony: 

1) procedury, których należy przestrzegać; 
2) środki ochrony, które należy wprowadzić; 
3) działania, jakie należy podjąć. 

5. Elementy planu ochrony portu określa załącznik nr 2 do ustawy. 
6. Organ ochrony portu uzgadnia ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu z właściwym 

terytorialnie wojewodą, w zakresie zadań wynikających z art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z 
późn. zm.). 

[7. W przypadku gdy port graniczy z portem wojennym, plan ochrony portu wymaga również 
uzgodnienia z Dowódcą Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
wzajemnego funkcjonowania planów ochrony.] 

<7. W przypadku gdy port graniczy z portem wojennym, plan ochrony portu wymaga 
również uzgodnienia z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie 
wzajemnego funkcjonowania planów ochrony.> 

8. W przypadku gdy na obszarze portu został określony terytorialny zasięg morskiego 
przejścia granicznego, plan ochrony portu wymaga również uzgodnienia z właściwym 
terytorialnie komendantem oddziału Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania 
morskiego przejścia granicznego. 

9. Ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych, jeżeli zostały uwzględnione wymagania określone 
odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do ustawy. 

10. Ocena stanu ochrony portu i plan ochrony portu podlegają ochronie przed 
nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. Nr 228, 

poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) 

 
Art. 121. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej działa rada, będąca jego 
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach związanych z poszukiwaniem i 
ratowaniem życia na morzu, zwana dalej "Radą SAR". 

2. W skład Rady SAR wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych 
w art. 118 ust. 1, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 
dyrektor Służby SAR. 
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3. Członków Rady SAR, z wyjątkiem przewodniczącego, powołuje i odwołuje minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

[4. Radzie SAR przewodniczy Dowódca Marynarki Wojennej.] 
<4. Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.> 
5. Organizację i tryb działania Rady SAR określa regulamin ustalony przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej. 
6. Do zadań Rady SAR należy: 

1) opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji 
poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą 
SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR; 

2) opiniowanie planów rozwoju Służby SAR; 
3) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań 

Służby SAR. 
7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zapewnia środki na prowadzenie 

działalności Rady SAR, w tym na jej obsługę administracyjną. 
 

 


