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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

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

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Projekty aktów wykonawczych zostaną przekazane niezwłocznie po 
zakończeniu prac nad ich przygotowaniem. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony 
Narodowej. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych 

ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno- 

-obronnych i rządowej administracji niezespolonej,”; 

3) art. 3–6 otrzymują brzmienie: 

„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, dyrektora 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej, ustawę z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 października 1990 r. 
o ochronie granicy państwowej, ustawę z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawę 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób 
pozostających w związku ze służbą wojskową, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz ustawę 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 
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generalnego Ministerstwa, 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.2)). 

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

rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy 

Operacyjnego. 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, 

poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 
i Nr 84, poz. 455 oraz z 2012 r. poz. 707. 
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2. Organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością 

Sił Zbrojnych w czasie pokoju jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”; 

4) uchyla się art. 7; 

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

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.”; 

6) uchyla się art. 11. 

Art. 2. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, 

poz. 599, z późn. zm.3)) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, 

z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068. 
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Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta 

Głównego Policji.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.4)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„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”.”; 

2) w art. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wskazuje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, osobę przewidzianą do 

mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;”; 

3) po art. 11 dodaje się art. 11a i art. 11b w brzmieniu: 

„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: 

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 podległych jednostkach 

wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 

6) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych 

z obronnością państwa; 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445. 
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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) 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) 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; 

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 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.”; 
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4) uchyla się art. 13a i art. 13b. 

Art. 4. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 18a ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

3) w art. 18b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, 2a i 2c, podejmuje 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.”. 

Art. 5. W ustawie 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.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz 

z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280. 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, 

z 2004 r. Nr 172, poz. 1805, z 2010 r. Nr 122, poz. 825 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 
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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 art. 4 w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister Obrony Narodowej może upoważnić Szefa Sztabu Generalnego, 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:”. 

Art. 6. W ustawie 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.7)) w art. 22 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów 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.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 

                                                 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, 

poz. 1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 

Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, 
Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396. 
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Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu 

Warszawa, w podległych jednostkach wojskowych;”; 

2) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) w art. 44 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 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;”; 

4) w art. 111b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił 
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Zbrojnych, którzy mieliby być zwolnieni ze służby na podstawie art. 111 pkt 5, za ich 

pisemną zgodą.”; 

5) w art. 143 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”. 

Art. 8. 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.9)) w art. 10 wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 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;”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1055) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

                                                 
9) Zmiany wymienione w odnośniku 2. 
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Art. 10. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 

Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) w art. 121 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.”. 

Art. 11. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Dowództwo Wojsk Lądowych, 

Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo Wojsk 

Specjalnych. 

Art. 12. Z dniem wejścia w życie ustawy Minister Obrony Narodowej utworzy 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Art. 13. Z dniem wejścia w życie ustawy Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych staje 

się Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Art. 14. Z dniem wejścia w życie ustawy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 

wstępuje w prawa i obowiązki Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, 

Dowódcy Marynarki Wojennej i Dowódcy Wojsk Specjalnych, a Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych wstępuje w prawa i obowiązki Dowódcy Operacyjnego Sił 

Zbrojnych. 

Art. 15. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 

prowadzone przez: 

1) Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Marynarki Wojennej 

i Dowódcę Wojsk Specjalnych przejmuje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych; 

2) Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych przejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 

Zbrojnych. 

Art. 16. Z dniem wejścia w życie ustawy część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

podporządkowana Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych na podstawie dotychczasowych 

przepisów staje się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowaną 

Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

08/03/EP 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy jest wynikiem analizy, która wykazała, że podstawową słabością 

obecnego systemu jest skupienie w rękach jednego organu – Szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego (z podległym mu Sztabem Generalnym WP) – różnych funkcji 

centralnego kierowania Siłami Zbrojnymi. Tymi funkcjami są: perspektywiczne, 

wieloletnie planowanie i programowanie strategiczne, dowodzenie ogólne oraz 

dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi. Za zasadnością opracowania projektu 

przemawia także potrzeba pełnego wdrożenia nowoczesnej idei „połączenia” (joint) do 

systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Obecnie tylko jeden organ 

dowodzenia, a mianowicie Dowództwo Operacyjne, ma charakter dowództwa 

połączonego. Kolejną przesłanką projektowanej reformy jest rozdzielenie funkcji 

planowania, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. 

Zmiany proponowane w projekcie zmierzają do uproszczenia struktury kierowania 

i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, a także wyraźnego rozdzielenia spraw polityczno- 

-strategicznych i administracyjnych (wchodzących w zakres działania Ministra Obrony 

Narodowej) od spraw ogólnego dowodzenia Siłami Zbrojnymi i dowodzenia 

operacyjnego. Szczególnie istotne jest to, że zmiany te mają zapewnić także 

odpowiednie warunki organizacyjne do przygotowania dowództw do wojennego 

systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi, z uwzględnieniem potrzeb dowodzenia 

w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. 

Celem projektowanych zmian jest takie zorganizowanie systemu kierowania 

i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, aby za każdą strategiczną funkcję tego dowodzenia 

odpowiadał odrębny organ podporządkowany bezpośrednio Ministrowi Obrony 

Narodowej. 

Aktualne struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi wyglądają następująco: 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony 

Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju. Do jego zadań należy perspektywiczne, 

wieloletnie planowanie i programowanie strategiczne, dowodzenie ogólne oraz 

dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi. 

Rodzajami Sił Zbrojnych dowodzą – podporządkowani Szefowi Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego – Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca 

Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych. 
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Zadaniem Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, który również jest podporządkowany 

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest dowodzenie operacyjne częścią Sił 

Zbrojnych, wydzieloną z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki 

Wojennej, i podporządkowaną mu decyzją Ministra Obrony Narodowej w celu 

przeprowadzenia operacji. W zakresie dotyczącym Wojsk Specjalnych uprawnienie to 

przysługuje Dowódcy Wojsk Specjalnych. 

Ponadto w strukturze Sił Zbrojnych funkcjonuje stanowisko Szefa Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, który odpowiada za organizowanie systemu wsparcia 

logistycznego Sił Zbrojnych i kierowanie tym systemem. Podlegają mu związki 

organizacyjne i jednostki wojskowe niewchodzące do struktur rodzajów Sił Zbrojnych. 

Projekt przewiduje połączenie odrębnych dziś dowództw rodzajów Sił Zbrojnych 

w Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, co ma na celu sprostanie 

wyzwaniom współczesnego środowiska bezpieczeństwa (praktycznie wszystkie 

współczesne operacje to operacje połączone, prowadzone z udziałem różnych rodzajów 

Sił Zbrojnych). 

W efekcie wprowadzonych zmian za planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, 

doradztwo strategiczne oraz nadzór strategiczny odpowiadałby Szef Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, za dowodzenie ogólne – Dowódca Generalny 

Rodzajów Sił Zbrojnych, a za dowodzenie operacyjne – Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Idea „połączenia” zakłada dowodzenie przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych formacjami różnych rodzajów Sił Zbrojnych w ramach ich ogólnego 

funkcjonowania, a przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – 

formacjami różnych rodzajów Sił Zbrojnych wydzielonych do jego dyspozycji do 

realizacji operacji wojennych, operacji dotyczących sytuacji kryzysowych oraz misji 

pokojowych. 

W sensie formalnoprawnym Dowódca Generalny oraz Dowódca Operacyjny będą 

dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej ich mianowanie, tak jak mianowanie Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, leży w kompetencjach Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Jest to jedno z uprawnień Prezydenta wynikających z tytułu sprawowania 

najwyższego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. 

Projekt przewiduje zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) oraz ustawie 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Zmiany te obejmują: 

1. Określenie organów, w tym organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, przy pomocy których Minister Obrony Narodowej 

wykonuje swoje zadania (art. 1 pkt 3 projektu). 

Projekt przewiduje rozdzielenie funkcji planistycznych, funkcji dowodzenia 

ogólnego i funkcji dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi. W rezultacie Sztab 

Generalny Wojska Polskiego zostanie przekształcony w organ planowania, 

doradztwa strategicznego i nadzoru, a obecne organy dowodzenia zostaną zastąpione 

dwoma dowództwami strategicznymi: jednym odpowiedzialnym za ogólne 

dowodzenie wojskami (Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych) i drugim 

odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, sytuacji kryzysowych 

i dowodzenie wojskami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych wydzielonymi do 

zagranicznych misji pokojowych (Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych). 

Ponieważ wymienione podmioty będą odpowiedzialne za znaczny zakres zadań 

Ministra Obrony Narodowej, konieczne jest właściwe ich umiejscowienie 

w systemie prawnym, obok wskazanych obecnie organów, przy pomocy których 

Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania. 

2. Powierzenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi dwóm organom, z uwzględnieniem 

rozdzielenia ich funkcji na dowodzenie ogólne i operacyjne oraz zasady „połączenia” 

(art. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 projektu). 

Minister Obrony Narodowej będzie kierował całokształtem działalności Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Dowódcy Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Funkcjonujące 

obecnie dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych zostaną zastąpione dwoma 

dowództwami strategicznymi – jednym odpowiedzialnym za ogólne dowodzenie 

wojskami (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych) i drugim 

odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, w sytuacjach 
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kryzysowych i za dowodzenie siłami wydzielonymi do zagranicznych misji 

pokojowych (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych). 

Wskazani wyżej dowódcy będą faktycznie dowodzić istniejącymi rodzajami Sił 

Zbrojnych, tj. Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną 

i Wojskami Specjalnymi. Z tego też względu konieczne jest ustawowe umocowanie 

ich jako dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. 

3. Wskazanie podmiotów bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

(art. 1 pkt 3 projektu). 

Ministrowi Obrony Narodowej podlegaliby bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca 

Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponadto wskazuje się, że podmiotami, które 

podlegają Ministrowi Obrony Narodowej są Służba Kontrwywiadu Wojskowego 

i Służba Wywiadu Wojskowego. 

4. Usytuowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako organu 

pomocniczego Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu całokształtem działalności 

Sił Zbrojnych. Uchylenie jego kompetencji dotyczących dowodzenia w imieniu 

Ministra Obrony Narodowej w czasie pokoju Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 

Polskiej, zniesienie obowiązku opiniowania lub wnioskowania przez ten organ 

decyzji w sprawach związanych ze strukturą organizacyjną i działalnością Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenie na nowo jego zakresu zadań 

(art. 1 pkt 3 i 5 projektu). 

Z uwagi na rozdzielenie funkcji planowania strategicznego, dowodzenia ogólnego 

oraz dowodzenia operacyjnego, kierowanie całokształtem działalności Sił Zbrojnych 

Minister Obrony Narodowej będzie realizował przy pomocy Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Natomiast Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zostanie jego organem 

pomocniczym w tych sprawach, który będzie wykonywał swoje zadania (tak jak 

obecnie) przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

5. Określenie pozycji ustrojowej Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi (art. 3 pkt 3 projektu). 

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie dowodził rodzajami Sił 

Zbrojnych i odpowiadał za ich przygotowywanie do realizacji zadań operacyjnych, 
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z wyłączeniem części Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 3 pkt 3 projektu 

(w zakresie dodawanego art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Dowódca Generalny 

Rodzajów Sił Zbrojnych będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa 

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którego szczegółowy zakres działania, 

siedzibę i strukturę organizacyjną określi Minister Obrony Narodowej w drodze 

zarządzenia. 

6. Określenie pozycji ustrojowej Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi (art. 3 pkt 3 projektu). 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie odpowiadał za operacyjne 

dowodzenie częścią Sił Zbrojnych podporządkowaną mu na podstawie decyzji 

Ministra Obrony Narodowej. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie 

wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, którego szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną 

określi Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia. 

7. Usprawnienie mechanizmu przechodzenia ze stanu „P” na stan „W” (w aspekcie 

personalnym) dzięki dodaniu podstawy prawnej umożliwiającej Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej wskazanie osoby przewidzianej do mianowania na 

stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny (art. 3 pkt 2 

projektu). 

Zgodnie z art. 134 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na czas wojny 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Aby 

umożliwić właściwe przygotowanie do działania w czasie wojny Naczelnego 

Dowództwa Sił Zbrojnych, Prezydent będzie wskazywał, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych na czas wojny. 

Projektowana nowelizacja nie zmieni procedur dotyczących mianowania Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych, które wynikają wprost z przywołanego wyżej przepisu ustawy 

zasadniczej. Pozwoli natomiast stworzyć właściwe mechanizmy przechodzenia 

z systemu pokojowego na wojenny system dowodzenia oraz przygotować określone 

osoby do realizacji zadań wynikających ze sprawowania tej niezwykle ważnej funkcji, 

w tym w ramach krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa. 
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Pozostałe propozycje zmian w ustawie o urzędzie Ministra Obrony Narodowej są 

konsekwencją zmian, jakie zaszły w systemie prawnym od wejścia w życie tej ustawy. 

W rezultacie proponuje się: 

1) nowe brzmienie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej; 

2) zastąpienie dotychczasowych wyrażeń „organy administracji państwowej” 

wyrażeniami „organy administracji rządowej” stosownie do terminologii zawartej 

m.in. w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie – por. art. 1 pkt 2 projektu. 

Na skutek wprowadzenia zmian w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej (zastąpienie dotychczasowych dowódców Wojsk Lądowych, 

Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych oraz Dowódcy 

Operacyjnego Sił Zbrojnych RP Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 

Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych) konieczne się stało wprowadzenie 

zmian aktualizacyjnych (w zakresie terminologii) w następujących ustawach: 

1) ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich; 

2) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej; 

3) ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium; 

4) ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 

wojskową; 

5) ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 

6) ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7) ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich; 

8) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 

Z uwagi na zakres i istotę zmian projekt przewiduje następujące przepisy dostosowujące 

i przejściowe: 



– 7 – 

1) z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Dowództwo Wojsk Lądowych, 

Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo 

Wojsk Specjalnych; 

2) z dniem wejścia w życie ustawy Minister Obrony Narodowej utworzy Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; 

3) z dniem wejścia w życie ustawy Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych staje się 

Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych; 

4) z dniem wejścia w życie ustawy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 

wstępuje w prawa i obowiązki dowódców Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, 

Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 

Zbrojnych wstępuje w prawa i obowiązki Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 

5) sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone 

przez: 

a) dowódców Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk 

Specjalnych przejmuje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 

b) Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych przejmuje Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych; 

6) z dniem wejścia w życie ustawy część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

podporządkowana Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych na podstawie 

dotychczasowych przepisów staje się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej podporządkowaną Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Przewiduje się, że projektowana regulacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji ani obowiązkowi przedstawienia 

instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

w celu uzyskania opinii. 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) 

projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
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internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na stronach internetowych 

Rządowego Centrum Legislacji w Rządowym Procesie Legislacyjnym. W trakcie prac 

nad projektem nie zgłosiły się podmioty zainteresowane pracami nad nim. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego  

Podmiotami, na które będzie oddziaływała projektowana ustawa są: Ministerstwo 

Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.  

Projektowana ustawa oddziaływać będzie także na żołnierzy zawodowych 

i pracowników wojska zajmujących stanowiska służbowe w jednostkach 

organizacyjnych objętych projektowanymi zmianami oraz na członków korpusu 

służby cywilnej (ksc) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa 

Obrony Narodowej. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt założeń projektu ustawy, na podstawie którego opracowano przedstawiony 

projekt ustawy, był przedmiotem konsultacji społecznych z: 

1) Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego; 

2) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska, 

ul. Koszykowa 79a, 00-909 Warszawa; 

3) Sekcją Krajową Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, 

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia;  

4) Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Poligraficznego, ul. Bracka 

23/44, 00-028 Warszawa; 

5) Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego 

„Konfederacja Pracy”, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa; 

6) Zarządem Głównym Związku Zawodowego Militaria, ul. 1-go Sierpnia 24/13, 

02-134 Warszawa; 

7) Stowarzyszeniem Niezależne Forum o Wojsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 

7/4, 06-413 Ciechanów; 

8) Radą Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. 

Ponadto projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 
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W ramach konsultacji społecznych, podczas szeregu spotkań, przedstawiano 

informację na temat projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej i niektórych innych ustaw z podkreśleniem potrzeby 

podjęcia reformy struktur dowodzenia, istoty proponowanej zmiany, oczekiwanych 

korzyści dla systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 

oraz wymagań legislacyjnych projektu. Przedstawiano także zidentyfikowane koszty 

społeczne zmiany oraz rozważane sposoby ich łagodzenia.  

Uczestników konsultacji społecznych zapewniono, iż w stosunku do wszystkich 

pracowników, których dotknie zmiana, priorytetem będzie wykorzystanie potencjału 

pracowniczego zatrudnionego dziś w Ministerstwie Obrony Narodowej 

i w reformowanych strukturach dowodzenia. 

W stosunku do żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz członków korpusu 

Służby Cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej planuje się 

dokonanie przesunięć (alokacji) na inne stanowiska w nowo tworzonej strukturze. 

Część zatrudnionych uzyskało już prawa emerytalne. Niestety, w stosunku do części 

z nich nieuniknione będą także zwolnienia w ramach zwolnień grupowych. 

W toku konsultacji zwracano także uwagę czynnika społecznego na skalę 

corocznych odejść ze służby żołnierzy zawodowych i wskazano, iż w stosunku do 

tych wielkości przewidywane zmiany nie stanowią zagrożenia wzrostem rocznego 

poziomu zwolnień. Jednocześnie projektowana zmiana umożliwi w Siłach Zbrojnych 

RP poprawę proporcji liczby oficerów starszych i oficerów młodszych i podoficerów 

w jednostkach wojskowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego  

1. Zmniejszenie zatrudnienia pracowników wojska i ksc 

a) w stosunku do pracowników wojska przewiduje się, że zostanie im 

zaproponowane inne miejsce zatrudnienia. Jednak ze względu na możliwą 

konieczność zmiany zarówno charakteru, jak i miejsca pracy – możliwe jest 

zmniejszenie zatrudnienia pracowników o 525 stanowisk (w tym 

16 członków ksc), które skutkować będzie oszczędnością środków na 

wynagrodzenia (bez pochodnych) w skali roku na poziomie około 

19 115 tys. zł. Do szacunków przyjęto średnie wynagrodzenie wraz 
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z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyliczone w oparciu o dane 

prezentowane w sprawozdaniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rb 70 za 

III kw. 2012 r., 

b) wymuszone zwolnienia pracowników mogą generować zwiększenie ilości 

wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – wg szacunków 

może to dotyczyć około 20% zwalnianych (około 100 pracowników). 

Szacunkowy koszt wypłat zwiększonej ilości nagród jubileuszowych 

i odpraw emerytalnych (w ramach funduszu wynagrodzeń pracowników) 

w roku zwolnienia pracowników – około 1 600 tys. zł (przy założeniu, że 

średnie wynagrodzenie w roku 2012 bez dodatkowych należności, nagród 

uznaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiło 2 625 zł), 

c) rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników generuje dodatkowe jednorazowe koszty w postaci odprawy 

pieniężnej. Przy założeniu, że zwalnianym pracownikom wypłacone zostaną 

odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (wyliczone 

z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia – jak wyżej – na poziomie 

2 625 zł) koszt odpraw będzie kształtował się na poziomie około 

3 300 tys. zł. 

2. Zmiany w stanach osobowych żołnierzy zawodowych 

W 2014 r. może zrezygnować z alokacji na innych stanowiskach służbowych 

i w konsekwencji zostanie zwolnionych 450 żołnierzy zawodowych, z których 

wszyscy będą posiadali prawo do korzystania z pomocy rekonwersyjnej 

w zakresie przekwalifikowania zawodowego w wysokości najwyższej, tj. 300% 

przysługującego limitu1) – obecnie 5 625 zł. W związku z powyższym istnieje 

konieczność zaplanowania dodatkowych środków na wskazane działania 

rekonwersyjne w wysokości ok. 2 000 tys. zł – 2 500 tys. zł, przy założeniu, że 

z wojska odejdzie jedynie planowana liczba żołnierzy. 

Jednocześnie należy wskazać, że pozostała liczba żołnierzy zawodowych, 

tj. 2.270, którzy mają znaleźć zatrudnienie w nowo powstałych strukturach, 

może z takiej możliwości nie skorzystać (z różnych powodów). W takim 

                                                 
1) Wysokość limitu określono na poziomie 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 

obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. 
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przypadku istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych, zwiększonych 

środków na rekonwersję, których wysokość obecnie jest trudna do oszacowania.  

Przeprowadzona kalkulacja kosztów wejścia w życie projektowanej regulacji 

w zakresie wydatków osobowych (poza wynagrodzeniami) pokazała, że 

w 2014 r. wyniosą one ok. 100 604 tys. zł. 

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, iż koszt wejścia w życie 

przedmiotowego projektu ustawy w 2014 r. w zakresie: uposażeń żołnierzy, 

dodatkowego uposażenia rocznego, należności płaconych przy przejściu na 

emeryturę, wyniesie ok. 104 358 tys. zł. 

Konieczne wydatki zostaną sfinansowane w ramach budżetu MON (część 

29 budżetu państwa). 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy  

Możliwe zwolnienie z resortu obrony narodowej 525 pracowników wojska (w tym 

członków ksc) nie będzie miało znaczącego wpływu na rynek pracy.  

Jednak, w przypadku gdy jednorazowo większe zwolnienia pracowników wojska 

nastąpią w jednostce, bądź instytucji wojskowej znajdującej się w regionie, gdzie 

rynek pracy jest trudny a bezrobocie znaczne – mogą mieć one wpływ na lokalny 

rynek pracy.  

Wejście w życie projektowanych rozwiązań może zwiększyć liczbę osób 

o specyficznych specjalnościach poszukujących pracy. 

Województwa, w których przewidywany jest wzrost liczby osób bezrobotnych: 

małopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Proponowane regulacje prawne nie będą miały wpływu na sytuację gospodarczą 

i rozwój regionalny. 

Proponowane regulacje nie będą miały także wpływu na ochronę środowiska 

naturalnego. 

09/03/EP 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920/133/13/ap/2 

Dot.: RM-10-124-12 z dnia 22.02.2013 r. 

DPUE.920.58.2013 /3 

Warszawa, dnia .2F lutego 2013 r. 

Pan Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o 
urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw wyrażona na podstawie 
art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pan Tomasz Siemoniak 
Minister Obrony Narodowej 

Z poważaniem 

.Zup. 

-


