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 Pan 
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Szanowny Panie Marszałku, 

 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
prezydenckiego projektu ustawy 
 

 
 

- o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2609). 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony 

Narodowej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-) Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu  
wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 2609) 
I. Przedmiot regulacji 
Celem projektu jest uzupełnienie przepisów odnoszących się do systemu kierowania 

i dowodzenia Siłami Zbrojnymi w aspekcie funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia 
wojennego, a tym samym skorelowanie dotychczasowych regulacji z reformą dokonaną ustawą 
z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852). 

II. Analiza propozycji zawartych w projekcie 
1. W odniesieniu do zmiany ust. 1 w art. 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) poprzez 
dodanie pkt 4a stanowiącego, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w razie zbrojnej 
napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanawia, na wniosek Rady Ministrów,  
o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
o dniu, w którym czas wojny się kończy, proponuje się rozważenie uzupełnienia ust. 2 art. 9 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) w zakresie dodania pkt „czasu 
wojny” oraz potrzeby podawania do publicznej wiadomości przedmiotowego postanowienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (por. art. 228 ust. 2 Konstytucji). 

2. W odniesieniu do zmiany w art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej przewidującej dodanie ust. 1b wprowadzającego uprawnienie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do kierowania obroną państwa w zakresie dotyczącym 
użycia Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego WP, w celu doprecyzowania 
projektowanych przepisów proponuje się zmodyfikować propozycję poprzez nadanie jej 
następującego brzmienia: 

„1b. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w procesie kierowania obroną państwa.”. 

Wydaje się, że przeredagowanie ust. 1b z jednej strony zapewni realizację postulowanej 
funkcji doradztwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej zaś nie będzie 
kolidować z przyjętymi już rozwiązaniami w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu 
kierowania obroną państwa (Szef Sztabu Generalnego WP jako organ planistyczno-
doradczy a nie dowódczy). 

Jednocześnie należy podkreślić, że przewidziane w projekcie prezydenckim rozwiązanie 
dotyczące Szefa Sztabu Generalnego WP ma charakter zmiany ustrojowej. W obecnym 
stanie prawnym o statusie Szefa Sztabu Generalnego WP przesądza ustawa z dnia 
14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189, 
z późn. zm.). Natomiast po wejściu w życie ustawy, do której odnosi się niniejsze 
stanowisko, materia ta zostanie podzielona pomiędzy dwie ustawy: ustawę o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę o urzędzie Ministra Obrony 
Narodowej. Uzasadnienie projektu ustawy nie wykazuje zasadności dokonania takiego 
podziału. 

3. W odniesieniu do propozycji dodania w art. 5a ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 upoważniającego Radę Ministrów do wydania 
rozporządzenia określającego właściwe podmioty i ich zadania w zakresie przygotowania 
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osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
należy uznać, że w zakresie sposobu unormowania problematyki osoby przewidzianej do 
mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych – propozycja zapisu 
ustawowego w ust. 1 i 2 wspomnianego artykułu jest odpowiednia i wystarczająca.  

Proponowane upoważnienie ustawowe jest niecelowe. Zważywszy na okoliczność, 
że określone w przepisach ustawowych zadania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
aktualizują się dopiero w chwili wyczerpania przesłanek ustawowych do obsadzenia tego 
stanowiska, właściwsze wydaje się rozwiązanie, aby pozostałe kwestie dotyczące 
przygotowywania się tej osoby do objęcia stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
mogły znaleźć swoje odzwierciedlenie w wewnętrznych dokumentach resortowych. 

Dodatkowo określone w ust. 2 elementy „przygotowywania się” odnoszą się do 
przedsięwzięć wojskowych, tj. udziału w strategicznych grach i ćwiczeniach obronnych, 
planowaniu użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz w przygotowywaniu wojennego 
systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Stąd też należy uznać, że zadania, które będą mieli 
realizować szefowie podległych Ministrowi Obrony Narodowej instytucji wojskowych, 
związane z przygotowaniem osoby wskazanej na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych (szczegółowe rozwiązania uwzględniające konieczność przygotowywania się 
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i współpraca 
poszczególnych instytucji resortu obrony narodowej w tym zakresie) mogą być określone  
w aktach kierowania wewnętrznego.  

Natomiast wskazanie w rozporządzeniu zadań dla organów administracji rządowej 
(ministrów, kierowników urzędów centralnych) nie jest dopuszczalne ze względu na zasadę 
stanowiącą, że w akcie prawnym rangi rozporządzenia nie formułuje się obowiązków  
i zadań dla organów administracji rządowej. 

4. Proponuje się pozostawić ust. 1 w art. 247 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, że w czasie obowiązywania stanu wojennego stosuje 
się w zakresie obowiązku służby wojskowej, służby w obronie cywilnej i służby  
w jednostkach zmilitaryzowanych oraz świadczeń na rzecz obrony przepisy obowiązujące  
w czasie wojny, jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzając stan wojenny nie 
postanowi inaczej.  

Przepis ten odnosi się wyłącznie do stanu wojennego a jego uchylenie skutkowałoby 
brakiem możliwości świadczenia pracy na zasadach określonych przez regulacje prawne 
w zakresie służby w jednostkach zmilitaryzowanych w czasie stanu wojennego przez osoby 
posiadające pracownicze przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych. Ponadto 
omawiany przepis zawiera klauzulę umożliwiającą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
elastyczne jego stosowanie w drodze stosownego wyłączenia. 

5. W odniesieniu do zmiany ust. 2 w art. 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie 
wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301,  
z późn. zm.) proponuje się zmodyfikować propozycję poprzez nadanie jej następującego 
brzmienia: 

„2. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi 
jednostkami organizacyjnymi, podporządkowanymi zgodnie z narodowymi planami użycia 
Sił Zbrojnych do obrony państwa.”. 

6. Pozostałe zawarte w projekcie propozycje zasługują na aprobatę. Są to: 

1) wprowadzenie w art. 4a w ust. 1 w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 
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kierowania obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów, z chwilą mianowania 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (dodanie pkt 4b) w powiązaniu z uchyleniem ust. 1 
w art. 10 ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowiącego, że jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony 
państwa, obroną tą kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu  
z Radą Ministrów; 

2) wprowadzenie kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zatwierdzania 
(postanowieniem), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, narodowych planów użycia 
Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz organizacji i zasad funkcjonowania wojennego 
systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi (dodanie pkt 3 w art. 5 ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej); 

3) dookreślenie pozycji wskazywanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby 
przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
poprzez wprowadzenie zasady, że wyznaczona osoba przygotowuje się do czasu 
mianowania Naczelnego Dowódcy lub wskazania innej osoby oraz wypełnienie treścią  
i uszczegółowienie określenia „przygotowywanie się” (ust. 1 i 2 w dodawanym art. 5a 
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej); 

4) wskazanie, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych planuje, organizuje  
i prowadzi operacje w ramach użycia Sił Zbrojnych do czasu mianowania Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego obowiązków (zmiana pkt 1 w ust. 2  
w art. 11 b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). 

III. Stanowisko Rady Ministrów 
Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(druk Nr 2609), przy jednoczesnym uwzględnieniu wyżej przedstawionych propozycji. 
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