
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-40, fax 22 694-91-06, e-mail: Beata.Mandylis@senat.gov.pl 

Warszawa, 10 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 843) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczą zmianą proponowaną w ustawie jest propozycja określenia ram czasowych 

obowiązywania „czasu wojny” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak podkreślano w trakcie prac nad ustawą w polskim prawodawstwie pojęcie „czas 

wojny” występuje w około 40 ustawach oraz w 70 rozporządzeniach. Dotyczą one wielu 

obszarów działalności państwa. Odnoszą się nie tylko do działalności organów administracji 

publicznej, ale również do przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji 

społecznych oraz osób fizycznych. 

Do pojęcia „czas wojny” odnoszą się przepisy zawarte w art. 134 ust. 4 oraz w art. 175 

ust. 2 Konstytucji RP, które warunkują konieczność mianowania Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych oraz możliwość ustanowienia sądów wyjątkowych i trybu doraźnego od 

zaistnienia „czasu wojny”, czy też przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, 

przewidujące na „czas wojny” włączenie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego w skład Sił Zbrojnych, jak również szczególne zasady pełnienia 

służby wojskowej i szczególny charakter świadczeń na rzecz obrony.  

Analiza prawna poruszonego problemu wskazała, że pojęcie „czas wojny” nie jest 

tożsame zarówno z terminem  „stan wojny” (art. 116 Konstytucji RP) jak i terminem „stan 

wojenny” (art. 229 Konstytucji RP).  
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Z uzasadnienia ustawy wynika, że za czas wojny uważa się czas rzeczywistych działań 

wojennych (konfliktu zbrojnego na dużą skalę prowadzonego na terytorium naszego 

państwa).  

W odpowiedzi na potrzebę precyzyjnego określenia, co w praktyce będzie oznaczać 

termin „czas wojny” oraz biorąc za podstawę treść art. 126 ust. 2 Konstytucji, wyrażającą 

ustrojową funkcję Prezydenta RP jako strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, ustawa stanowi, że Prezydent RP, na 

wniosek Rady Ministrów, będzie postanawiał o dniu rozpoczęcia i dniu zakończenia „czasu 

wojny” (dodawany art. 4a ust. 1 pkt 4a w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP). 

Ustawa przewiduje, że przesłanką wydania postanowienia o dniu rozpoczęcia „czasu 

wojny” będzie konieczność obrony państwa. 

Postanowienie Prezydenta RP podlegać będzie niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w Dzienniku Ustaw ogłasza się akty 

prawne dotyczące w szczególności stanu wojny i zawarcia pokoju, powszechnej lub 

częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(art. 9 ust. 2 ustawy).  

Postanowienie Prezydenta RP o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na 

terytorium RP, a także postanowienie o dniu, w którym czas wojny się kończy – jako 

dotyczące tej samej materii – powinno być ogłaszane również w Dzienniku Ustaw i zostało 

dodane jako dopuszczalne w świetle art. 9 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych, zgodnie z którym w Dzienniku Ustaw 

ogłasza się także inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 

Ponadto, w art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, proponuje się dodać 

przepis (ust. 1 pkt 4b) uprawniający Prezydenta RP do kierowania obroną państwa z chwilą 

mianowania i przejęcia dowodzenia przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, podległego 

bezpośrednio Prezydentowi RP.   

Rozwiązanie to wiąże kompetencje Prezydenta RP dotyczące kierowania obroną 

państwa z możliwością ich realizacji, które zapewnia mu Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, 

będący w istocie organem wykonawczym Prezydenta RP w tym obszarze.  
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Druga zmiana zawarta w art. 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP 

(dodawany ust. 1b) ma na celu umożliwienie Prezydentowi RP korzystania z pomocy 

kompetentnego organu, który będzie mu doradzał w procesie kierowania obroną państwa.  

Ustawa przewiduje się, że organem tym będzie Szef Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego.  

Ustawa uzupełnia treść art. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej określającego sposób sprawowania przez Prezydenta RP 

zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi o kompetencje w zakresie zatwierdzania, na wniosek 

Ministra Obrony Narodowej, w drodze postanowienia, narodowych planów użycia Sił 

Zbrojnych do obrony państwa oraz organizacji i zasad funkcjonowania wojennego systemu 

dowodzenia Siłami Zbrojnymi.  

Ustawa dookreśla (poprzez dodanie art. 5a w ustawie o powszechnym obowiązku 

obrony RP) prawnej pozycji osoby wskazanej przez Prezydenta RP (na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów) przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych. 

Osoba ta będzie przygotowywana do realizacji zadań wynikających z kompetencji 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Przygotowania będą obejmować w szczególności: 

udział w najważniejszych przedsięwzięciach związanych obroną państwa, tj.: strategicznych 

grach i ćwiczeniach obronnych, planowaniu użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz 

w przygotowywaniu wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi. 

Ustawa doprecyzowuje treść art. 11b ust. 2 pkt 1, określającego zakres działania 

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poprzez wskazanie, że planowanie, 

organizowanie i prowadzenie operacji w ramach użycia Sił Zbrojnych będzie realizowane 

przez ten organ jedynie do czasu przejęcia dowodzenia przez  Naczelnego Dowódcę Sił 

Zbrojnych. 

Kolejne zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP oraz w pozostałych 

ustawach są konsekwencją proponowanego określenia obowiązywania „czasu wojny” 

i zmierzają do ujednolicenia stosowanych w tym zakresie pojęć (art. 109a ust. 4 i 6 oraz 

art. 110). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. 

w efekcie rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu 

ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2609).  

W dniu 29 sierpnia 2014 r. na 73. Posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie 

projektu ustawy. Zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek nie uzyskał poparcia 

wobec czego projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Obrony Narodowej. 

W dniu 18 lutego 2015 r. Komisja przedstawiła swoje sprawozdanie (druk sejmowy 

nr 3178) wraz z poprawkami. 

Najważniejszą z poprawek była zmiana podstawy wydania przez Prezydenta 

postanowienia o czasie wojny. W miejsce „zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej” Komisja wprowadziła zapis o charakterze ogólnym „konieczność obrony państwa”. 

Kolejna zmiana dotyczyła treści dodawanego w art. 4a ust. 1b, który określał zadania 

Prezydenta RP w procesie kierowania obroną Państwa oraz pozycję Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. 

Ponadto usunięto z ustawy uprawnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze 

rozporządzenia podmiotów (i ich zadań) w zakresie przygotowania osoby wskazanej przez 

Prezydenta RP do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, a także sposób jej 

udziału w tych przygotowaniach.  

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 3 marca 

2015 r. Wobec braku poprawek postanowiono o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego 

czytania. Ustawę uchwalono w dniu 5 marca 2015 r.  

III. Uwagi ogólne 

Ustawa od czasu jej wniesienia do Sejmu budziła szereg wątpliwości natury 

konstytucyjnej. 

Przedłożone na etapie prac sejmowych opinie stwierdzały co następuje: 

1) opinia prof. dr hab. Andrzeja Szmyta w części odnoszącej się do uprawnień 

w zakresie kierowania przez Prezydenta obroną Państwa (ujęta w tekście projektu ustawy) 

została uwzględniona w pracach Komisji jako zmiana treści ust. 1b w art. 4a. 
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Opinia koncentruje się na rozważaniach dotyczących zależności pomiędzy „stanem 

wojny”, „stanem wojennym” i nowo wprowadzaną instytucją, czyli „czasem wojny”. 

Odniesienie „czasu wojny” do „czasu faktycznego prowadzenia działań zbrojnych” nie 

jest związane z formalnym wprowadzeniem stanu wojny lub stanu wojennego. 

Autor opinii podkreśla konieczność wypełnienia treścią pojęcia „czasu wojny” przyszłą 

nowelizacją ustawy. 

W opinii zwraca się uwagę na brak związków normatywnych pomiędzy stanem wojny, 

stanem wojennym i czasem wojny, skąd wywodzi niemożność odpowiedzi na pytanie czy 

nowa regulacja nie narusza prerogatyw Sejmu wywodzonych z art. 116 Konstytucji. 

2) opinia prof. zw. dr hab. Bogusława Banaszaka przeprowadza dogłębne rozważania 

na temat związków zachodzących pomiędzy „stanem wojny”, „stanem wojennym” oraz 

„czasem wojny”. 

Stan wojny nie wyklucza wprowadzenia stanu wojennego, ale nie oznacza też jego 

automatycznego wprowadzenia.  

Wprowadzenie stanu wojny ustrojodawca uzależnia od przesłanek go uzasadniających 

czyli zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy wynika to z umów międzynarodowych 

w celu wspólnej obrony przeciwko agresji. 

Opinia podkreśla, że celem wprowadzenia stanu wojny jest wywołanie odpowiednich 

skutków w sferze międzynarodowej, a nie wewnętrznej. 

Podobnie jak w przypadku stanu wojennego Konstytucja nie ustala maksymalnego 

czasu trwania stanu wojny. 

Stan wojenny w myśl art. 229 ust. 1 Konstytucji może być wprowadzony w razie 

zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy 

międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. 

Stan wojenny wprowadza Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów. Prezydent może, 

ale nie musi uwzględniać takiego wniosku. Odmowy dokonuje postanowieniem zaś 

uwzględnienie wniosku następuje w drodze rozporządzenia podlegającego kontrasygnacie 

Prezesa RM. 

Autor zwraca uwagę na brak rozważań Trybunału Konstytucyjnego nad pojęciem 

„czasu wojny”. Jednocześnie zaznacza, że wprowadzenie nowej instytucji „czasu wojny” 
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wymaga szczegółowych regulacji ją definiujących i nie może być dokonana w drodze 

zdawkowej nowelizacji kilku ustaw. 

Zdaniem autora brak określenia relacji pomiędzy stanem wojny a czasem wojny nie 

prowadzi do naruszenia kompetencji Sejmu zawartych w art. 116 Konstytucji RP. 

Jednocześnie autor stwierdził, że zawarte w projekcie ustawy przepisy dotyczące 

kierowania przez Prezydenta obroną państwa nie naruszają prerogatyw Rady Ministrów.  

Opinia przeciwna prof. dr hab. Andrzeja Szmyta w zakresie odnoszącym się do 

uprawnień w zakresie kierowania przez Prezydenta obroną Państwa (ujęta w tekście projektu 

ustawy) została uwzględniona w pracach Komisji jako zmiana treści ust. 1b w art. 4a. 

3) opinia dr Piotra Czarnego zawiera stwierdzenie, że regulacja pomija związek 

pomiędzy rozpoczęciem stanu wojny a określeniem dnia , w którym zaczyna się czas wojny. 

Autor tej opinii stwierdza, podobnie jak prof. dr hab. Andrzej Szmyt, że w zakresie 

odnoszącym się do uprawnień Prezydenta w zakresie kierowania obroną Państwa ujętych 

w brzmieniu przedłożenia) ustawa jest niezgodna z art. 146 ust. 4 pkt 11 w zw. z art. 228 

ust. 3 Konstytucji RP(uwaga została uwzględniona w pracach Komisji jako zmiana treści 

ust. 1b w art. 4a.). 

Autor projekt ustawy ocenił generalnie krytycznie również z tego punktu widzenia, 

że prowadzi do dostosowania interpretacji przepisów Konstytucji do przepisów 

wprowadzanych ustawą zwykłą, która nie została w pełni oparta o wzorce konstytucyjne 

i wiąże szczególny reżim prawny z zaistnieniem czasu wojny, co z punktu widzenia 

Konstytucji ma zupełnie inne skutki prawne. 

IV. Uwaga szczegółowa 

1) Przedmiotem uwagi jest zaproponowana w art. 1 w pkt 1 w lit. a zmiana art. 4a 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa zakłada, że w przypadku konieczności obrony państwa Prezydent, na wniosek 

Rady Ministrów postanawia o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa uniezależnia decyzję Prezydenta od decyzji Sejmu w zakresie podjęcia uchwały 

o stanie wojny, określonej w art. 116 ust. 1 Konstytucji. 
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W dotychczasowych rozważaniach nie dyskutowano dotychczas takiej sytuacji, w której 

to Sejm podejmie jako pierwszy uchwałę o stanie wojny, zaś Prezydent nie uzna za konieczne 

wydać postanowienia o czasie wojny. 

Wszystkie przepisy prawa krajowego stanowiły do tej pory o rozwiązaniach prawnych 

na czas wojny i na czas pokoju, nie konkretyzując początku wojny. Ustawy zwykłe odwołują 

się do „czasu wojny” lub do „wybuchu wojny”, jednocześnie odróżnienie to konsekwentnie 

nie dotyczyło stanu wojennego tylko wojny (stanu wojny lub stanu faktycznego po wybuchu 

wojny). 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy „czas wojny” warunkuje 

stosowanie określonych mechanizmów prawnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa, podwyższenie gotowości obronnej państwa oraz realizację 

kompetencji poszczególnych organów, a także egzekwowanie praw i obowiązków obywateli 

związanych z obroną państwa. 

Tak jest w przypadku wydania przez Prezydenta postanowienia o dniu, w którym 

rozpoczyna się czas wojny. 

Jednakże jeśli Sejm podejmie uchwałę o stanie wojny, a Prezydent nie wyda 

postanowienia o określeniu dnia, w którym rozpoczyna się wojna dochodzi do sytuacji, 

w której w rozumieniu międzynarodowym kraj pozostaje w stanie wojny, zaś wewnątrz kraju 

taka decyzja Sejmu nie skutkuje żadnymi zmianami, ponieważ wszystkie przepisy prawa 

wewnętrznego (około 40 ustaw oraz 70 rozporządzeń dotyczących wielu obszarów 

działalności państwa) uzależnia swoje obowiązywanie od postanowienia wydawanego przez 

Prezydenta, a nie od uchwały Sejmu o stanie wojny. 

Propozycja poprawki: 

Ustawa powinna zawierać przepis, który nakładłby na Prezydenta obowiązek wydania 

postanowienia określającego dzień, w którym rozpoczyna się czas wojny, w przypadku 

podjęcia przez Sejm uchwały o stanie wojny (albo postanowienia o stanie wojny, o którym 

mowa w art. 116 ust. 2 Konstytucji). 

2) W omawianym przepisie art. 4a ust. 1 pkt 4a ustawa stanowi, że zarówno 

o rozpoczęciu jak i o zakończeniu czasu wojny Prezydent postanawia na wniosek Rady 

Ministrów. 
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O ile nie budzi większych wątpliwości możliwość współpracy tych organów przy 

ogłaszaniu dnia rozpoczęcia czasu wojny, o tyle w przypadku toczącej się wojny może być 

problemem możliwość zebrania się Rady Ministrów w celu sporządzenia wniosku do 

Prezydenta w celu określenia dnia, w którym czas wojny się kończy. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej w art. 11 w ust. 2 stanowi: 

„2. Jeżeli w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie może się zebrać na 

posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów.”. 

Należy rozważyć, czy podobny przepis nie powinien być przewidziany na czas wojny 

i włączony do tekstu obecnie procedowanej ustawy. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


