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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

 

o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa 

 

(druk nr 633) 

 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) 

Art. 2. 

Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy: 

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 rządowej, organy 

jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne 

podmioty; 

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; 
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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) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno-

obronnych i rządowej administracji niezespolonej; 

22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu 

terytorialnego i organizacjami społecznymi; 

<22a) zawieranie i obsługa umów offsetowych, do których stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z 

realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa 

(Dz. U. … poz. …);> 

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

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 743 i 984 oraz z 2014 r. poz. 496) 

 

Art. 9. 

[1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, 

współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, 

własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji 
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gospodarki polskiej w kraju i za granicą, umów offsetowych oraz współpracy z 

organizacjami samorządu gospodarczego.] 

<1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności 

gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, 

miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności 

gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, oraz współpracy z 

organizacjami samorządu gospodarczego.> 

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy: 

1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 

2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz 

innowacyjności gospodarki polskiej; 

3) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 

4) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz 

prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej 

Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej 

polityki handlowej Unii Europejskiej; 

5) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za 

granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

6) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w 

rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym; 

7) funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad 

racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

8) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-

gospodarcze kraju; 

9) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i 

zobowiązaniami międzynarodowymi; 

10) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a 

także sprawy przywozu i wywozu technologii. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego 

Urzędu Miar oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, 

Agencja Rezerw Materiałowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Art. 19. 

1. Dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:  

1) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 

"Siłami Zbrojnymi",  
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2) udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji 

międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, 

wynikających z umów międzynarodowych<,> 

<3) umów offsetowych> 

- chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań i 

kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub innych organów państwowych. 

2. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje zadania i kompetencje Ministra 

Obrony Narodowej określone w art. 134 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Mienia 

Wojskowego. 

 


