
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy  o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(druk nr 962 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) 

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 Generalnego, Dowódcy 

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej "Dowódcą Generalnym", Dowódcy 

Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej "Dowódcą Operacyjnym", oraz 

Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.] 

<1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych 

bezpośrednio lub przy pomocy: 

1) sekretarza stanu lub sekretarzy stanu; 

2) podsekretarza stanu lub podsekretarzy stanu; 

3) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

4) Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do 

działania przez Wojska Obrony Terytorialnej; 

5) Dyrektora Generalnego.> 

2. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni wyznaczony 

sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictw lub upoważnień 

udzielonych przez Ministra. 

<3. Minister Obrony Narodowej stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie pełnej 

zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.> 
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Art. 5. 

1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: 

1)   Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

[2)   Dowódca Generalny; 

3)   Dowódca Operacyjny;] 

[4)   Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.] 

<4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do 

działania przez Wojska Obrony Terytorialnej.> 

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. z 2017 

r. poz. 1978) oraz Żandarmeria Wojskowa na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086). 

 

[Art. 6. 

1. W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych 

przy pomocy Dowódcy Generalnego, Dowódcy Operacyjnego oraz Dowódcy Wojsk 

Obrony Terytorialnej. 

2. Organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością Sił 

Zbrojnych w czasie pokoju jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.] 

 

<Art. 6. 

W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił 

Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy 

Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez 

Wojska Obrony Terytorialnej.> 

<Art. 7a. 

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej 

funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia dowodzi Siłami 

Zbrojnymi przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.> 
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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, 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; 

8) ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich 

funkcjonowania. 

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego.] 

<Art. 8. 

1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 

1) dowodzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony Terytorialnej – do 

czasu osiągnięcia pełnej zdolności do  działania przez Wojska Obrony 

Terytorialnej; 

2) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych; 

3) planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami 

Zbrojnymi; 

4) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił 

Zbrojnych; 
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5) przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz 

udziału w działaniach poza granicami państwa; 

6) określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej 

i szkoleniowej Sił Zbrojnych; 

7) zapewnienie utrzymania w Siłach Zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej; 

8) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych; 

9) programowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udział 

w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych; 

10) planowanie i koordynowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych; 

11) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach 

wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 

członkiem; 

12) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzom stanu oraz 

podsekretarzom stanu w Ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej 

i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych; 

13) 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; 

14) ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich 

funkcjonowania. 

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jemu podporządkowanych, a 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przy pomocy jednostki wskazanej, w 

drodze decyzji, przez Ministra Obrony Narodowej.> 

 

 

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

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) 

 

Art. 11b. 

1. Dowódca Operacyjny jest właściwy w zakresie dowodzenia operacyjnego częścią Sił 

Zbrojnych podporządkowaną mu na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. 
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2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego w szczególności należy: 

[1)  planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji w ramach użycia Sił Zbrojnych do 

czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego 

dowodzenia;] 

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)   planowanie, 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)   przygotowanie stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; 

6)   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; 

7)   przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 121 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137). 

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. 

 

Art. 13c. 

1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

[1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega Dowódcy Generalnemu.] 

<1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego.> 

2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy: 

1)   organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym 

zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających 

poza granicami państwa; 
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2)   kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji 

państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; 

3)    zarządzanie wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią 

masowego rażenia; 

4)   dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi 

niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego; 

5)   zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 

jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 

administracji rządowej; 

6)   planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych 

związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 

7)   szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 

8)   wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach 

poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w 

oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia 

wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 

9)   zapewnianie uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych; 

10)  współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością 

państwa. 

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, 

strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 


