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USTAWA 
z dnia 21 czerwca 2013 r. 

 
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 Rzeczy-
pospolitej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami 
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „Siłami Zbrojnymi”.”; 

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

„1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbroj-
nych;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólne-

go nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji 
rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje pań-
stwowe, przedsiębiorców i inne podmioty;”, 

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 
„21) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach opera-

cyjno-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, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: 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 prze-
mieszczania się przez to terytorium, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszko-
dowawczych 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 Wojsko-
wego, 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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nych, zwanego dalej „Dowódcą Generalnym”, oraz Dowódcy 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowódcą 
Operacyjnym”. 

2. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiąz-
ki pełni wyznaczony sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na 
podstawie pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Mi-
nistra. 

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 pozamilitar-

nych przygotowań obronnych; 
8) realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań in-

westycyjnych 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 okre-
ślonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 
Nr 104, poz. 709, z późn. zm.2)) oraz Żandarmeria Wojskowa na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żan-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 568 i 628). 

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 kierowa-
niu działalnością Sił Zbrojnych w czasie pokoju jest Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.”; 

4) uchyla się art. 7; 
5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

                                                
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, z 2012 r. poz. 707 oraz z 2013 r. poz. 628. 
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„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, go-
towością mobilizacyjną i bojową, szkoleniem oraz rozwojem 
organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych; 

4) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych 
organach polityczno-wojskowych organizacji międzynaro-
dowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem; 

5) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach doty-
czących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych; 

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

7) przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejo-
nach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną 
państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa 
Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów admi-
nistracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Mini-
strów. 

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje za-
dania 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 rozpozna-
ją, w odniesieniu do tych jednostek, za zgodą odpowiednio Dowódcy Gene-
ralnego 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 Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

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

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

1407 i 1445. 
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„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 jed-
nostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbroj-
nych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków orga-
nizacyjnych Sił Zbrojnych: 

1) bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Naro-
dowej albo innym organom lub podmiotom; 

2) podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu. 
2. Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności na-

leży: 
1) realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych; 
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podle-

głych 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 go-
towości do tego użycia; 

5) realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednost-
kach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbroj-
nych; 

6) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach 
związanych z obronnością państwa; 

7) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jed-
nostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasa-
dach 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 Do-
wództwa 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 ope-
racyjnego częścią Sił Zbrojnych podporządkowaną mu na pod-
stawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. 

2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego w szczególności 
należy: 
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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 Rze-
czypospolitej Polskiej w czasie pokoju, w sytuacji kryzyso-
wej 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 do-
wództwami jednostek wojskowych i związków organizacyj-
nych Sił Zbrojnych, które mają zostać mu podporządkowane; 

4) określanie wymagań operacyjnych dla Sił Zbrojnych w za-
kresie planowania operacyjnego oraz programowania rozwo-
ju Sił Zbrojnych; 

5) przygotowanie stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych; 

6) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jed-
nostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasa-
dach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej; 

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 Do-
wództwa 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.”; 

4) uchyla się art. 13a i art. 13b; 
5) w art. 13c: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega Dowódcy General-

nemu.”, 
b) w ust. 2 uchyla się pkt 4. 

 
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 państwo-

wej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Dowód-

                                                
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. 
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ca 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 po-

wietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może na-
stąpić na podstawie zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego pod-
miotu. 

1a. Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, może, w drodze zarządzenia, upoważnić kierownika jednost-
ki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w za-
kresie 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, podej-

muje 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: 
a) uchyla się pkt 1, 
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyj-
nego 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 zatwier-

dzonego przez Ministra Obrony Narodowej 
– jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowied-
nio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Opera-
cyjnemu 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 Dowódcę Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgo-
dy na przemieszczanie się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:”.  

                                                
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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Art. 6.  

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu-
gujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową 
(Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.7)) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli wypadkowi uległ: 
1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca – decyzję, o 

której mowa w ust. 1, wydaje szef innego wojewódzkiego sztabu woj-
skowego wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej; 

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
dowódca (szef) jednostki organizacyjnej bezpośrednio podporządkowa-
nej 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 Inspektora-
tu Wsparcia Sił 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 Zbroj-
nych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych następu-
je z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

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

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed 
upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wnio-

                                                
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, z 2011 r. Nr 22, 
poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. 
poz. 675. 
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sek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbroj-
nych.”; 

3) uchyla się art. 43a; 
4) w art. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojsko-
wej, 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 zastrzeże-
niem pkt 3 i 4;”; 

5) 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 woj-
skowej dla żołnierzy zawodowych posiadających stopnie wojskowe genera-
łów (admirałów) wyznaczanych na stanowiska służbowe w organizacji mię-
dzynarodowej albo międzynarodowej strukturze wojskowej albo na stano-
wiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy Operacyjnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych, którzy mieliby być zwolnieni ze służby na podstawie art. 
111 pkt 5, za ich pisemną zgodą.”; 

6) 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 Inspek-
toratu 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 organiza-

cyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą Generalnym Ro-
dzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 
Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów woj-
skowych 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 General-
nym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa 

                                                
9) Zmiany wymienione w odnośniku 2. 
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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 Zbroj-
nych w zakresie wzajemnego funkcjonowania planów ochrony.”. 

 
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, Do-
wództwo 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.  

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy 
Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej i 
Dowódcy Wojsk Specjalnych, a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych jest 
następcą prawnym 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 Mary-
narki Wojennej i Dowódcę Wojsk Specjalnych przejmuje Dowódca Gene-
ralny Rodzajów Sił Zbrojnych; 

2) Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych przejmuje Dowódca Operacyjny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych. 
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Art. 16.  
Z dniem wejścia w życie ustawy część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod-
porządkowana na podstawie dotychczasowych przepisów Dowódcy Operacyjnemu 
Sił Zbrojnych staje się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporząd-
kowaną Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

  
Art. 17.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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