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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 390) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 

oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. 

Zasadniczym celem tego aktu prawnego jest zmiana zasad kierowania Siłami Zbrojnymi 

polegająca na: 

1) likwidacji odrębnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych,  

2) wprowadzeniu stanowisk Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

3) przejęciu przez Dowódcę Generalnego zadań i kompetencji dowódców Wojsk  

Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, 

4) przejęciu przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zadań i kompetencji 

Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, 

5) zmianie pozycji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z pozycji organu 

dowodzącego (w imieniu Ministra Obrony Narodowej) Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju, do 

pozycji organu pomocniczego i doradczego Ministra. 

W zamierzeniach ustawodawcy leży wdrożenie do systemu kierowania i dowodzenia 

Siłami Zbrojnymi idei połączenia. Jest ona realizowana poprzez przyznanie Dowódcy 

Generalnemu dowodzenia formacjami różnych rodzajów Sił Zbrojnych w ramach ich 

ogólnego funkcjonowania, zaś Dowódcy Operacyjnemu przyznanie dowodzenia formacjami 
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różnych rodzajów Sił Zbrojnych wydzielonymi mu do dyspozycji w celu realizowania misji 

pokojowych, działań w sytuacjach kryzysowych oraz operacji wojennych. 

Ustawa określa na nowo kompetencje Ministra Obrony Narodowej w sferze nadzoru 

(art. 4 ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej), wskazuje organy i służby Ministrowi 

podległe (art. 5 tejże ustawy) oraz określa nowy zakres działania Szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego. 

Jednym z głównych założeń ustawy jest wyłączenie Szefa Sztabu Generalnego z grupy 

podmiotów dowodzących Siłami Zbrojnymi i określenie jego pozycji ustrojowej jako 

podległego Ministrowi Obrony Narodowej organu pomocniczego, realizującego strategiczne 

zadania planistyczne, zadania nadzorcze i doradcze oraz pełniącego funkcje reprezentacyjne. 

Istotną, wprowadzaną przez ustawę zmianą jest zawarcie w niej przepisu przyznającego 

Prezydentowi Rzeczypospolitej kompetencję do wskazania, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych. 

W art. 3, w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

dodane zostały nowe art. 11a i 11b, które określają szczegółowo kompetencje Dowódcy 

Generalnego i Dowódcy Operacyjnego. Podział zadań pomiędzy te organy ma charakter 

funkcjonalny, oderwany od koncepcji rodzajów Sił Zbrojnych. I tak Dowódca Generalny 

będzie dowodził wszystkimi rodzajami Sił Zbrojnych i odpowiadał za ich przygotowanie do 

realizacji zadań operacyjnych, zaś Dowódca Operacyjny będzie odpowiadał za operacyjne 

dowodzenie częścią Sił Zbrojnych podporządkowaną mu na mocy decyzji Ministra Obrony 

Narodowej. 

Kolejną z wprowadzanych zmian jest zmiana dokonana w art. 5 ustawy. Pozbawia ona 

Szefa Sztabu Generalnego możliwości bycia uprawnionym do wyrażania zgody na 

przemieszczanie się wojsk obcych przez terytorium Polski oraz na pobyt wojsk obcych na 

terytorium RP (przy liczebności do 500 osób i czasie pobytu do dwóch miesięcy) 

w przypadku klęski żywiołowej, katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, konieczności 

udzielenia pomocy humanitarnej lub ćwiczeń wojskowych. 

Obecnie uchwalona ustawa stanowi, że (na podstawie art. 11 ustawy) likwidacji ulegają:  

1) Dowództwo Wojsk Lądowych, 

2) Dowództwo Sił Powietrznych, 
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3) Dowództwo Marynarki Wojennej i  

4) Dowództwo Wojsk Specjalnych. 

W ich miejsce powstanie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.  

Powyższe zmiany skutkować będą przemieszczeniem oraz zwolnieniami zarówno 

pracowników wojska jak i żołnierzy. Projektodawca (w uzasadnieniu ustawy) przewiduje 

zmniejszenie zatrudnienia pracowników wojska o 525 stanowisk oraz zwolnienie ze służby 

450 żołnierzy zawodowych. 

Pozostałe osoby mają znaleźć zatrudnienie w nowo powstałych strukturach. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 

oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 1236). 

Projekt został skierowany do Komisji Obrony Narodowej. W dniu 19 kwietnia 2013 r. 

Na pierwszym posiedzeniu, Komisja przyjęła negatywne stanowisko wobec zgłoszonego 

wniosku o odrzucenie projektu ustawy i przystąpiła do dalszych prac. 

W dniu 12 czerwca 2013 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie (druk 1453), wnioskując 

o przyjęcie załączonego projektu ustawy (wraz z wniesionymi do projektu poprawkami). 

Najistotniejsze ze zmian dotyczyły pozycji ustrojowej Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych.  

Do stanowiska Komisji dołączono trzy wnioski mniejszości. Najważniejszy z nich 

dotyczył skreślenia przepisu wprowadzającego możliwość wskazywania przez Prezydenta RP 

osoby przewidzianej na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. 

II czytanie projektu ustawy miało miejsce na 44. posiedzeniu Sejmu. Wobec złożenia 

wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, projekt ustawy został skierowany ponownie 

do Komisji Obrony Narodowej. 

III czytanie projektu ustawy miało miejsce na tym samym 44 posiedzeniu Sejmu. Sejm 

uwzględnił drugi wniosek mniejszości Komisji, który polegał na wykreśleniu dyrektora 

generalnego Ministerstwa z treści przepisu, który określa podmioty za pośrednictwem 
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których Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych i 

uchwalił ustawę wraz z przyjętym wnioskiem. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przedłożona ustawa, wdraża szereg poważnych zmian ustrojowych i wynika z potrzeby 

unowocześnienia systemu dowodzenia oraz możliwości szybkiego i płynnego przestawienia 

Sił Zbrojnych i przygotowania do działania w czasie wojny. 

Ze względu na charakter uchwalonych zmian, które dotyczą bezpośrednio unormowań 

zawartych w Konstytucji, a w szczególności jej art. 134, ustawa była wielokrotnie 

opiniowana z punktu widzenia jej zgodności z Konstytucją, na etapie prac rządowych 

i sejmowych. 

Przedstawione opinie prezentowały skrajne stanowiska. Począwszy od aprobujących jej 

rozwiązania opinii prof. dr hab. Krzysztofa Grajewskiego, prof. dr hab. Zdzisława Kędzi, 

dr Antoniego Rosta, prof. Huberta Izdebskiego i dr. Hab. Marka Szydło, częściowo 

aprobujących opinii Rządowego Centrum Legislacji (które jednak zgłaszało do przyjętych 

rozwiązań swoje zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym) po zdecydowanie krytyczną 

opinię prof. dr hab. Mariusza Muszyńskiego.  

Przedmiotem sporów były następujące zagadnienia: 

1) zgodności z art. 134 ust. 3 Konstytucji - kwestia likwidacji stanowisk dowódców 

poszczególnych rodzajów wojsk oraz powołania jako dowódców rodzajów Sił Zbrojnych 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych; 

Rozważania dotyczyły zdania pierwszego w art. 134 ust. 3 Konstytucji, które brzmi 

następująco: "Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców 

rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony.". Oceny wymagała kwestia konstytucyjności tych 

przepisów ustawy, które pozwalają jednej osobie dowodzić więcej niż jednym rodzajem Sił 

Zbrojnych, kwestia wielości "dowódców" i wielości "rodzajów" Sił Zbrojnych. 

Opiniujący stali na różnych stanowiskach oceniając jaki charakter ma przepis art. 134 

Konstytucji, czy jest jedynie przepisem kompetencyjnym czy określa też i decyduje 

o strukturze polskich Sił Zbrojnych. 
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2) zgodności z art. 134 ust. 3 Konstytucji usytuowania Szefa Sztabu Generalnego 

w strukturze Sił Zbrojnych; 

Dotychczas Szef Sztabu Generalnego był uważany za naczelnego dowódcę Sił 

Zbrojnych w czasie pokoju. Obecna ustawa zdecydowanie ogranicza jego kompetencje 

czyniąc go organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej, bez uprawnień dowódczych, 

które to uprawnienia przenosi na obu pozostałych Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych. 

3) zgodności z art. 134 ust. 4 w zakresie wskazywania w czasie pokoju osoby 

przewidzianej jako kandydat na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 

(mianowanego na czas wojny lub w czasie stanu wojennego). 

Rozważania dotyczyły kwestii terminologicznych. Omawiano sformułowania "na czas 

wojny", "w czasie stanu wojennego", "w czasie pokoju", co wynikało z potrzeby określenia 

właściwego z punktu widzenia Konstytucji momentu wskazywania kandydata na stanowisko 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Organem uprawnionym do wskazania kandydata ustawa 

czyni Prezydenta RP, który działa na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

Jednocześnie podnoszono, że przepis Konstytucji, który określa uprawnienie Prezydenta 

do mianowania jakiejś osoby na czas wojny na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych nie wiąże Prezesa Rady Ministrów w zakresie tego, kogo ma on wskazać 

ostatecznie jako kandydata na to stanowisko oraz nie wiąże samego Prezydenta w tym czy 

musi mianować tego kandydata, którego wcześniej "wskazał" Prezydent, którym może być 

już inna osoba niż dokonująca "wskazania". 

Ocena ustawy z punktu widzenia jej poprawności legislacyjnej wymaga wskazania jako 

nie spełniającego wymogu określoności, przepisu art. 3 pkt 2, który polega na dodaniu 

nowego ust. 1a w art. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedmiotowy przepis przyznaje Prezydentowi Rzeczypospolitej kompetencję do 

wskazania, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, osoby przewidzianej do mianowania na 

stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. 

Przepis ten w żaden sposób nie określa kto może zostać wskazany jako osoba 

pretendująca do stanowiska Naczelnego Dowódcy. Czy będzie to żołnierz, czy osoba 

cywilna, posiadająca jakie wykształcenie, kwalifikacje. Jakie będzie miała obowiązki, jakie 

będzie posiadała uprawnienia z tytułu wskazania, czy otrzyma z tytułu "pozostawania 

w stanie gotowości" osobne wynagrodzenie. W jaki sposób będzie odwoływana i czy może to 
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być jednocześnie tylko jedna osoba, np. gdy poprzednio wskazana nie zostanie odwołana lub 

zaakceptowana przez nowego Prezydenta. 

Te wszystkie pytania ustawa pozostawia bez odpowiedzi. Wprawdzie w trakcie prac 

sejmowych pojawiła się informacja, że "wskazanym" będzie każdorazowy Dowódca 

Operacyjny (na etapie opracowywania założeń do ustawy miały to być osoby funkcyjne, bez 

bliższego ich określenia) jednak ostatecznie, w uchwalonej ustawie brak na ten temat 

jakiejkolwiek informacji. 

 

Główny legislator 

Beata Mandylis 


