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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Wojciech 
Skurkiewicz)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Obrony 

Narodowej.
Dziś w porządku obrad jest jeden punkt: rozpatrzenie 

ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.
Witam pana ministra Macieja Jankowskiego z osobami 

towarzyszącymi, witam wszystkich zaproszonych gości.
Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do omawiania 

ustawy, pan minister wprowadzi nas w tę tematykę i przed-
stawi szczegóły połączenia agencji.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego ma na celu 

połączenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji 
Mienia Wojskowego w jeden podmiot na bazie Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej, która przejmie zadania, mienie 
i pracowników Agencji Mienia Wojskowego. To jest trochę 
mylące, bo instytucją przejmującą jest Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa, ale nazwa nowej agencji to Agencja Mienia 
Wojskowego.

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi w obszarze 
zadań statutowych i zleconych realizowanych na rzecz Sił 
Zbrojnych funkcjonują dwie odrębne agencje wykonaw-
cze, wykonujące zadania częściowo tożsame, a częściowo 
pokrewne. Są to zadania związane z gospodarowaniem 
mieniem Skarbu Państwa. Podmiotami tymi są Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa, utworzona na podstawie ustawy 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
oraz Agencja Mienia Wojskowego, powołana do życia na 
mocy ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. 
Obie wymienione agencje są od siebie całkowicie niezależ-
ne. Obie posiadają też dwuszczeblowe struktury organiza-
cyjne, funkcjonujące w układzie centralnym i regionalnym. 
Zakres ich działania jest do siebie bardzo zbliżony. Widać to 
szczególnie w przypadku zadań związanych z gospodarką 
nieruchomościami.

Połączenie, o którym mowa w procedowanej ustawie, 
spowoduje powstanie nowoczesnego podmiotu, który bę-
dzie efektywniej, sprawniej i oszczędniej gospodarować 
powierzonym sobie mieniem Skarbu Państwa. Poprawi się 
dzięki temu efektywność realizacji zadań. Oczywiście na 
dłuższą metę będzie to skutkować znacznymi oszczędno-
ściami, ponieważ struktury te nie będą się dublować.

Połączenie to, jak już mówiłem, nastąpi w drodze 
sukcesji uniwersalnej, co zapewni ciągłość prowadzonej 
działalności. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, jako pod-
miot przejmujący, przejmie Agencję Mienia Wojskowego. 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest podmiotem więk-
szym, mającym szerszy zakres zadań, a także dysponującym 
nowocześniejszym oprzyrządowaniem informatycznym, 
w związku z czym wybranie jej na podmiot przejmujący 
było całkowicie naturalne.

Ustawa ta jest dość skomplikowanym aktem prawnym, 
ale mam na myśli głównie komplikacje typu techniczne-
go, legislacyjnego. W międzyczasie nastąpiło wiele zmian 
w przepisach o gospodarce finansowej Skarbu Państwa, więc 
trzeba było to wszystko w tym projekcie jakoś uwzględnić. 
W związku z tym prace trwały dość długo, szczególnie jeśli 
chodzi o uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Obrony 
Narodowej i Ministerstwem Finansów.

W sensie merytorycznym ustawa ta właściwie nie po-
szerza w sposób istotny zakresu zadań agencji – poza jed-
nym wyjątkiem. Jest to, myślę, wyjątek dość interesujący 
z punktu widzenia państwa senatorów. Mianowicie chcemy, 
żeby ta nowa agencja, powstała z połączenia tych dwóch 
dotychczasowych agencji, mogła także realizować funk-
cję agencji wykonawczej, jeżeli chodzi o handel bronią. 
Potrzebny jest tego typu podmiot, za pomocą którego moż-
na byłoby realizować umowy międzynarodowe pomiędzy 
rządami. Rząd potrzebuje takiego podmiotu, który mógł-
by ułatwić mu kontakty z potencjalnymi kontrahentami. 
Głównie chodzi o eksport uzbrojenia.

Ponieważ osobą, która pracowała akurat nad tym aspek-
tem tego projektu, jest pan generał Nowak, chciałbym go po-
prosić, aby przedstawił państwu i uzasadnił tę najistotniejszą 
merytorycznie zmianę w stosunku do stanu obecnego.

Na koniec chciałbym prosić państwa senatorów… 
Muszę powiedzieć, że w Sejmie nie było właściwie żad-
nych kontrowersji, projekt został przyjęty praktycznie 
jednogłośnie, więc chciałbym prosić państwa senatorów, 
żeby, jeżeli to możliwe, nie wprowadzać do niego zmian, 
tak aby proces legislacyjny w dalszym ciągu przebiegał 
gładko. Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 04)
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Wojskowego, jak i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 
określone są wymagania, jakie powinien spełniać taki za-
stępca, natomiast w proponowanych przepisach pomija się 
wymagania stawiane kandydatom na stanowisko zastępcy. 
Rozważenia wymaga więc to, czy nie należałoby takich 
wymagań określić. Jeżeli tak, to odsyłam do zapropono-
wanej przez nas stosownej poprawki. Wydaje się, że jest to 
luka w przepisach i że nie ma uzasadnienia dla pominięcia 
tych wymagań.

Uwaga druga dotyczy art. 38, w którym ustawa zwalnia 
Agencję Mienia Wojskowego z opłat sądowych w sprawach 
cywilnych. Chciałabym zauważyć, że jeśli chodzi o nową 
ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która 
została uchwalona w 2005 r., to jedyne zwolnienie, jakie 
tam zastosowano, dotyczy samego Skarbu Państwa. Skarb 
Państwa z mocy ustawy korzysta z częściowego zwolnienia 
od kosztów sądowych w zakresie dotyczącym opłat, a prze-
słanką takiego zwolnienia jest to, że beneficjent opłaty nie 
może jednocześnie występować w roli zobowiązanego. Taki 
właśnie cel przyświecał uchwaleniu tej ustawy. Przepisy te 
zostały zmienione między innymi po to, by inne podmioty, 
osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które wcześniej 
korzystały z podobnego zwolnienia, zostały wykreślone 
z listy jednostek do tego upoważnionych. Na potwierdze-
nie tego mojego uzasadnienia można przytoczyć uchwałę 
Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy stwierdził, 
że… Mam na myśli spór, w którym uczestniczyła Agencja 
Nieruchomości Rolnych. Chodziło o wpis w księdze wie-
czystej i o zwolnienie z opłaty. Otóż sąd stwierdził, że 
zwolnienie z obowiązku opłaty stanowi wyjątek od zasady 
ponoszenia opłat i że interpretacja rozszerzająca jest w tym 
zakresie wyłączona. W uzasadnieniu sąd wskazał, że insty-
tucja zwolnienia od kosztów sądowych została ograniczona 
do podmiotów i rodzajów spraw o największej doniosłości 
społecznej i że pozbawione tego przywileju są gminy, or-
ganizacje społeczne i państwowe osoby prawne. Powodem 
tego był cel, jaki przyświecał tej nowej ustawie uchwalonej 
w 2005 r. – chodziło o zasadę równego traktowania pod-
miotów. W związku z tym proponowana poprawka jest 
taka, by skreślić ust. 1 w art. 38 dotyczącym zwolnienia 
z opłat sądowych.

Uwaga trzecia to uwaga redakcyjna, legislacyjna. Chodzi 
tutaj o to, że w art. 67 ustawodawca posługuje się pojęciem 
„miejscowość pobliska”. W tej ustawie pojęcie to nie jest 
zdefiniowane, jednak jest ono zdefiniowane w ustawie o za-
kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z tym wskazane byłoby uzupełnienie art. 4, który 
stanowi takie jakby ogólne odesłanie do pojęć używanych 
w tamtej ustawie. Chodzi o dodanie tego właśnie pojęcia, 
tak aby było ono rozumiane tak, jak jest to zdefiniowane 
w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Uwaga czwarta, ostatnia już, dotyczy zmiany, która po-
jawiła się na etapie prac sejmowych. Chodzi tutaj o zmianę 
trzynastą lit. a zawartą w art. 107, dotyczącą art. 47 ust. 1 
pkt 3. W nowym brzmieniu ustawa stanowi, że – chodzi 
tutaj o odprawę mieszkaniową – odprawę mieszkaniową 
oblicza się i wypłaca między innymi na podstawie ilości 
norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby 
wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza. Obecnie 
obowiązująca ustawa określa to inaczej. Zresztą inaczej 

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę bardzo, Panie Generale.

Dyrektor 
Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Włodzimierz Nowak:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Obecnie rynek uzbrojenia na świecie i w Europie 

zmienia się w taki sposób, że coraz więcej rządów państw, 
negocjując ceny i warunki dostawy, nie chce rozmawiać 
bezpośrednio z producentami uzbrojenia. Kupując skom-
plikowane uzbrojenie, rząd chce rozmawiać z drugim rzą-
dem i mieć gwarancję, że dostawa będzie nadzorowana 
przez rząd danego kraju i zrealizowana w sposób właściwy. 
Zresztą my postępujemy dokładnie tak samo w przypadku 
dużych programów, które realizujemy.

Agencja Mienia Wojskowego ma uprawnienia do obro-
tu uzbrojeniem i mieniem wojskowym. Ograniczenie jest 
jednak takie, że dotyczy to jedynie mienia zbędnego, czyli 
takiego, które tak naprawdę nie nadaje się już do eksploata-
cji. Dzisiaj jest tak, że nawet gdyby minister obrony naro-
dowej zawarł porozumienie z drugim krajem na szczeblu 
rządowym, nie miałby możliwości wyegzekwowania tego 
porozumienia i w celu przeprowadzenia dalszych negocjacji 
oraz ustalenia warunków i zasad dostawy sprzętu musiałby 
odesłać ten drugi rząd do przemysłu.

Wprowadzenie przepisu zawartego w art. 57 propono-
wanej ustawy, który to przepis mówi, że Agencja Mienia 
Wojskowego będzie mogła być, na podstawie decyzji mi-
nistra, wykonawcą kontraktu międzyrządowego, da nam 
duże możliwości oferowania całego spektrum uzbrojenia 
– nie tylko tego, które jest produkowane przez przedsię-
biorstwa Skarbu Państwa, czyli Polską Grupę Zbrojeniową, 
ale również przez firmy prywatne, które działają w Polsce. 
Krótko mówiąc, minister obrony narodowej będzie mógł 
podjąć zobowiązanie rządowe i będzie miał możliwość wy-
egzekwowania dostawy zawartej w kontrakcie rządowym 
poprzez Agencję Mienia Wojskowego, która będzie już 
mogła obracać mieniem pełnowartościowym. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Generale.
Proszę Biuro Legislacyjne o przedstawienie opinii.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Aldona Figura, Biuro Legislacyjne.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne przedstawiło w swojej opinii kilka 

uwag. Uwaga pierwsza dotyczy art. 16. Chodzi o to, że 
w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących po-
woływania zastępców prezesa – zarówno Agencji Mienia 
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ponieważ w obecnej sytuacji różnicuje się uprawnienia 
żołnierzy do odprawy mieszkaniowej w zależności od 
tego, czy dzieci urodziły im się później, czy wcześniej. 
Jeżeli żołnierz zdecydował się na dzieci wcześniej, to 
otrzymywał potem odprawę mieszkaniową niższą od żoł-
nierza, który został ojcem później. W praktyce prowadziło 
to do szeregu negatywnych zjawisk. Zdarzało się nawet, 
że niektórzy wcześniej odchodzili ze służby wojskowej, 
żeby nie tracić na wysokości odprawy mieszkaniowej. 
Rząd oczywiście nie popierał tego rozwiązania. Mówię 
to tylko po to, żeby wyjaśnić przebieg dyskusji. Zresztą 
są tutaj przedstawiciele środowiska żołnierskiego, którzy 
byli bardzo aktywni w przekonywaniu posłów do tego 
rozwiązania, więc na pewno chętnie zabiorą głos. W każ-
dym razie zmiana, która została wprowadzona w Sejmie, 
miała spowodować uniknięcie takich sytuacji, przypadków 
nierównego traktowania.

Jeżeli chodzi o pozostałe uwagi, to uwaga trzecia – 
omawiam je od końca – jest właściwie uwagą o charakterze 
technicznym. Skoro definicja jest w ustawie o zakwate-
rowaniu Sił Zbrojnych RP, to… Tamta ustawa określa 
przecież uprawnienia żołnierzy, jeżeli chodzi o różnego 
rodzaju świadczenia, w związku z czym wydaje się nam, 
że można to uregulować również w taki sposób, w jaki 
zrobiono to w obecnym projekcie, i że nie jest to niezgodne 
z zasadami legislacji.

Jeżeli chodzi o sprawę zwolnienia z opłat skarbowych, 
to było to bardzo długo dyskutowane z Ministerstwem 
Finansów. Chcieliśmy utrzymać obecne rozwiązania i osta-
tecznie Ministerstwo Finansów zaakceptowało taką treść 
ustawy. Te wszystkie argumenty, które tutaj padały – ar-
gumenty, że ustawowe zwolnienia z opłat należy stosować 
tylko w ważnych przypadkach – i te wszystkie kwestie, 
które podnosiła pani mecenas, również były przedmio-
tem tych dyskusji. Mówimy o sytuacjach, kiedy agencja 
występuje w postępowaniu sądowym jako podmiot wy-
konujący różnego rodzaju czynności w imieniu i na rzecz 
Skarbu Państwa, tak że wydaje się nam, że rozwiązanie, 
które znalazło się w projekcie, jest właściwe i nie naraża 
nas na jakiekolwiek negatywne konsekwencje.

Jeżeli zaś chodzi o zastępców prezesa, to…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wybór 

kierownictwa agencji – zarówno prezesa, jak i zastępców 
– jest bardzo sformalizowany. Ustawa przewiduje nabór, 
którego zasady są dość sformalizowane. Zostało to przenie-
sione z innych przepisów dotyczących zarówno tej agencji, 
jak i innych agencji wykonawczych, tak że wydaje się nam, 
iż uwagi pani mecenas są… Nie chcę powiedzieć, że są nie-
zasadne, bo oczywiście można tę materię uregulować w ten 
właśnie sposób, ale równie dobrze można by pozostawić 
takie rozwiązanie, jakie jest w projekcie. Ono również jest 
legislacyjnie poprawne.

Co do tej merytorycznej zmiany związanej z okresem, 
do którego należy się odnosić przy obliczaniu odprawy 
mieszkaniowej, to prosiłbym jeszcze, żeby pan prze-
wodniczący udzielił głosu przedstawicielowi kolegium 
dziekanów, ponieważ to ci panowie odegrali sporą rolę 
w przekonywaniu posłów do tego rozwiązania. To nie była 
propozycja rządu.

było to też ujęte w projekcie. Przepraszam, spojrzę tylko 
do materiału porównawczego… Obecnie obowiązująca 
ustawa określa to w ten sposób, że pod uwagę bierze się 
ilość norm należnych żołnierzowi w dniu wydania decyzji, 
a w projekcie proponowano, żeby brać pod uwagę ilość 
norm w dniu zwolnienia ze służby. Ta zmiana idzie w takim 
kierunku, że pozwala żołnierzowi bardzo dowolnie określić 
ilość przysługujących mu norm, co może prowadzić do 
takich na przykład sytuacji, że żołnierz, który się rozwiódł 
– wskutek czego decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego 
została uchylona – może podać we wniosku okres, kiedy 
był jeszcze w związku. W efekcie ilość norm będzie więk-
sza, niż przysługiwałaby mu w momencie zwolnienia ze 
służby. Po prostu chodzi o to, że zdarzają się różne sytuacje 
rodzinne i może się okazać, że żołnierze będą wskazywali 
te najkorzystniejsze dla siebie okoliczności. No, wiado-
mo, że tak będzie. Należy mieć na uwadze, że niezależnie 
od celu tej zmiany – pewnie chodziło o polepszenie sytu-
acji żołnierzy – wydaje się, że tak określona norma jest 
zbyt szeroka i zostawia żołnierzowi zbyt dużą dowolność. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję, Pani Mecenas.
Czy sugeruje pani, że w związku z tymi zapisami może 

dochodzić do nadużyć?
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Senator Bogdan Pęk: Ktoś dostanie duże mieszkanie 

zamiast małego.)
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Nie mówię, że może dochodzić do 
nadużyć, tylko że na tym tle mogą się pojawiać nieporo-
zumienia i błędne interpretacje, bo jest to zbyt szeroko 
określona norma.)

Mam jeszcze pytanie dotyczące wejścia ustawy w życie. 
Panie Ministrze, dlaczego 1 października, a nie 1 stycznia?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Dlatego, że ustawa miała wejść w życie wcześniej, ale 

ze względu na opóźnienie przesunęliśmy to o kolejny kwar-
tał. Miała wejść w życie 1 lipca, ale okazało się to niemoż-
liwe, więc następnym terminem jest 1 października.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Ale czy… No dobrze, zapytam o to już w trakcie 

dyskusji.
A co z uwagami Biura Legislacyjnego? Czy mogą się 

państwo do nich odnieść?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Może zacznę od tej ostatniej, chociaż ta ostatnia zmia-

na, którą pani mecenas przedstawiła, to nie jest propozycja 
rządowa. Zostało to wprowadzone w czasie prac w Sejmie, 
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Ustawa ta będzie bardzo przyjazna dla żołnierzy, dlate-
go w ich imieniu prosimy senatorów, żeby jej nie poprawiać 
i nie zmieniać, tylko zostawić tak, jak jest. Te rozwiązania 
są korzystne dla obydwu stron, zwłaszcza z finansowego 
punktu widzenia. Odprawy i tak muszą zostać wypłacone, 
ale będą one wypłacane w okresie późniejszym, więc żoł-
nierze nie będą się zastanawiali nad tym, czy mają pobrać 
odprawę i odejść do cywila ze względu na dziecko, czy 
służyć dalej. Dziękuję bardzo za uwagę.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Pułkowniku.
Proszę przysunąć sobie mikrofon i się przedstawić.

Główny Specjalista w Departamencie 
Finansowania Sfery Budżetowej 
w Ministerstwie Finansów 
Jolanta Bogdanowicz:

Jolanta Bogdanowicz, Ministerstwo Finansów.
Chciałabym tylko powiedzieć, że Ministerstwo 

Finansów podziela wątpliwości Biura Legislacyjnego co 
do przepisu dotyczącego odprawy mieszkaniowej.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo.
Zanim otworzę dyskusję… Widzę, że pan senator Pęk 

zgłasza się do głosu.
(Senator Bogdan Klich: Ja też.)
Pan senator Klich również, w następnej kolejności.
Panie Ministrze, nie mogę zgodzić się z pańską opinią 

odnośnie do art. 16. Art. 11 ust. 5 wskazuje, kto może zaj-
mować stanowisko prezesa agencji, więc myślę, że jeżeli 
chodzi o wiceprezesów agencji, którzy będą wyłaniani 
w konkursie, czy chociażby dyrektorów oddziałów regio-
nalnych, to w ustawie powinny być umieszczone podobne 
wymogi. Wybierając wiceprezesa agencji czy dyrektora 
oddziału regionalnego, również powinniśmy stosować 
zapisy z art. 11 ust. 5. No bo jeżeli przyjmiemy, że wice-
prezes agencji czy dyrektor oddziału może być wyłaniany 
z pominięciem tych siedmiu wymogów z art. 11 ust. 5, to 
zostaną nam tylko przepisy mówiące, że informację o wy-
borze na stanowisko wiceprezesa udostępnia się w formie 
ogłoszenia, że trzeba podać termin, że nabór przeprowadza 
zespół itd. Nie ma tam nic o kryteriach kompetencyjnych. 
Okazuje się, że wiceprezesi i dyrektorzy oddziałów regio-
nalnych nie muszą posiadać, tak jak kandydaci na prezesa, 
sześcioletniego stażu pracy, w tym trzyletniego stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym, odpowiedniego wykształce-
nia czy kompetencji kierowniczych.

No właśnie, chciałbym jeszcze nawiązać do tych kom-
petencji kierowniczych. Przyznaję szczerze, że nie rozu-
miem tej zbitki słownej. Co to są kompetencje kierownicze? 
Byłbym wdzięczny, gdybyście zechcieli mi to państwo 
wyjaśnić. Czy to, że ktoś na przykład… Sam nie wiem.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Jak rozumiem, głos zabierze pan pułkownik Babuśka. 

Tak?
Proszę bardzo.

Przewodniczący Konwentu Dziekanów 
Korpusu Oficerów Zawodowych 
Marian Babuśka:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Szanowni 

Senatorowie!
W odczuciu żołnierzy zapisy ustawy z 22 czerwca 

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP są pozytyw-
ne. Uważa się, że jest to najlepsza ustawa, jaką udało się 
uchwalić Sejmowi i państwu senatorom.

Bardzo cieszymy się z tego powodu, że taki akt praw-
ny powstał, ale, jak to zwykle bywa, w trakcie funkcjono-
wania tej ustawy pojawiły się też pewne uwagi. Chodzi 
o to, o czym wspominał pan minister, czyli o tak zwane 
nierówne traktowanie żołnierzy, zwłaszcza tych, którzy 
mają dzieci zbliżające się do wieku dwudziestu pięciu 
lat. Kiedy żołnierzom grozi utrata norm mieszkaniowych, 
stają oni przed decyzją, czy dalej służyć w wojsku, czy 
odejść do cywila. Ponieważ wysokość tej odprawy jest 
znaczna, mamy do czynienia z taką sytuacją, że na przy-
kład w 2014 r. na bodaj pięćset dwie odprawy mieszka-
niowe sto trzydzieści odpraw było związanych z tym, 
że żołnierze odchodzili, gdyż niedługo utraciliby normę 
mieszkaniową na dziecko.

(Głos z sali: A ile to jest pieniędzy?)
Jedna norma wynosi około 60 tysięcy zł, w związku 

z czym nie ma takiej możliwości, żeby podwyżki w Siłach 
Zbrojnych im to zrekompensowały.

Te normy i tak są wypłacane, a dzięki rozwiązaniu, 
które zaproponował Sejm, byłoby to przesunięte w czasie, 
w związku z czym nie trzeba by zatrudniać na etat no-
wego żołnierza i jednocześnie wypłacać emerytury jego 
poprzednikowi. Oznacza to same korzyści, bo te normy 
i tak są wypłacane. Dlatego też prosiliśmy posłów, żeby 
tego typu zapisy znalazły się w ustawie, argumentując to 
tym, że skutki finansowe nie będą negatywne. Praktycznie 
rzecz biorąc, wydatki pozostaną na tym samym poziomie, 
tylko że wypłata środków finansowych w ramach odpra-
wy mieszkaniowej zostanie przesunięta w czasie, co jest 
korzystne dla ministerstwa.

Dziękujemy posłom – zarówno podkomisji sejmowej, 
jak i sejmowej Komisji Obrony Narodowej – za to, że tego 
typu zapisy, które poprawią tę sytuację, znalazły się w usta-
wie. Liczymy na to, że szanowni państwo senatorowie też 
przychylą się do tego wniosku, tym bardziej że podkomi-
sja jednogłośnie wyraziła opinię, że jest to rozwiązanie 
korzystne zarówno dla Ministerstwa Obrony Narodowej, 
jak i dla żołnierzy.

Oprócz tego w ustawie są też rozwiązania dotyczące 
miejscowości pobliskiej oraz zakwaterowania w inter-
nacie małżonek i dzieci. To też są rozwiązania, które 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy i które 
poprawiają tę ustawę.
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Senator Bogdan Pęk:
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jest to kolejny 

przykład wyższości Biura Legislacyjnego Senatu nad Biurem 
Legislacyjnym Sejmu. Nasi legislatorzy zawsze w krótkim 
okresie znajdują słabości przedkładanych ustaw.

Po drugie, Panie Ministrze, nie ma wątpliwości, że te 
kompetencje wiceprezesa trzeba uzupełnić. Nie może być 
tak, że ustawa tworzy „spadochron” dla formacji, która 
spodziewa się przegranej w wyborach. No, ustawa wchodzi 
w życie jeszcze przed wyborami, więc to wszystko zostanie 
powołane przed wyborami. Ja oczywiście teoretyzuję, ale 
w myśl ustawy, która jest nam przedkładana, to wszystko 
jest teoretycznie możliwe.

Tak więc przejmuję tę propozycję poprawki i jestem za 
tym, żeby wprowadzić tu odpowiednie usprawnienia.

Chciałbym też zadać pytanie pani z Ministerstwa 
Finansów. My wszyscy jesteśmy przecież gorącymi zwolen-
nikami kompleksowego wzmocnienia armii – wzmocnienia 
pod każdym względem, ale w szczególności pod względem 
finansowym. Czy zmiana dotycząca odpraw będzie obojętna 
dla finansów państwa, czy nie? Zakładam, że próbowaliście 
to szacować Czy waszym zdaniem tych wypłat do kieszeni 
żołnierzy odchodzących na emeryturę będzie więcej, co 
oznacza zmniejszenie możliwości finansowych armii, czy 
też nie? Bo jeżeli będzie to obojętne, to nie będę protestował, 
ale jeżeli uszczupli to pulę, którą dysponuje armia, to… 
Z całym szacunkiem dla odchodzących ze służby, ale to 
wszystko musi mieć ręce i nogi. Nie może być tak, że ktoś, 
kto jest dzisiaj samotnym człowiekiem, otrzyma pieniądze 
za piątkę czy szóstkę dzieci, które mieszkały z nim w prze-
szłości, i to po 60 tysięcy zł od głowy. To jest oczywiście nie 
do przyjęcia, więc chciałbym o to zapytać. W zależności od 
pani odpowiedzi będę się mógł do tego ustosunkować.

Jeśli chodzi o zwolnienie z opłat sądowych, to pewnie 
również robiliście jakieś szacunki. To będzie chyba obo-
jętne dla budżetu, chociaż tworzy się pewien precedens. 
Prawda? Ja nie jestem zwolennikiem precedensów i też 
uważam, że aby stworzyć taki precedens, musi wystąpić 
absolutnie nadzwyczajna sytuacja. No ale jeżeli jest to 
obojętne dla budżetu, a ministrowi na tym zależy, to nie 
będę przywiązywał do tego wagi.

Niemniej jednak jeżeli chodzi o te odprawy, to może to po-
wodować ogromne różnice w sumach wypłacanych osobom, 
które już nigdy nie będą mieć nic wspólnego z wojskiem.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, w kwestii związanej z Ministerstwem 

Finansów wypowie się pani Bogdanowicz. Tylko proszę 
włączyć mikrofon.

Główny Specjalista w Departamencie 
Finansowania Sfery Budżetowej 
w Ministerstwie Finansów 
Jolanta Bogdanowicz:
Podczas prac sejmowych przedstawiciel Ministerstwa 

Finansów wyraził negatywną opinię o wprowadzeniu tej 
zmiany, właśnie ze względu na to, że według nas spowo-

(Senator Bogdan Pęk: Przez dwadzieścia lat był 
posłem.)

(Wesołość na sali)
Na przykład. Czy ktoś taki ma kompetencje kierowni-

cze? Czy na przykład osoba, która funkcjonowała w jakiejś 
grupie, ma takie kompetencje, czy ich nie ma? Co to są 
kompetencje kierownicze? Bo dla mnie to sformułowanie 
jest zupełnie niezrozumiałe.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski: Czy pani dyrektor mogłaby odpowie-
dzieć na to pytanie?)

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Socjalnych 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Kamila Gralik:

Oczywiście.
Kamila Gralik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw 

Socjalnych w MON.
Oczywiście mogą powstać wątpliwości co do wymo-

gów kwalifikacyjnych, niemniej jednak wydaje się, że sfor-
mułowania, którymi się tutaj posługujemy, jak również fakt, 
że ostatecznie na stanowisko zastępcy prezesa daną osobę 
powołuje minister obrony narodowej, powodują, że mamy 
nadzór nad tym, kto zostaje takim zastępcą.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Ale dyrektor re-
gionalny jest powoływany decyzją prezesa, nie ministra.)

Tak, to prawda, niemniej jednak z praktyki wiemy, 
że… Oczywiście nie chcę umniejszać roli prezesa żadnej 
z agencji – jeżeli chodzi o wymogi kwalifikacyjne, to te 
przepisy są tożsame i pojawiają się we wszystkich usta-
wach o agencjach wykonawczych – ale czasami wymogi, 
które muszą spełniać dyrektorzy agencji bądź też nawet 
jej poszczególni pracownicy, są dużo bardziej restrykcyjne 
niż w stosunku do prezesa, zwłaszcza jeżeli chodzi o wy-
kształcenie i staż pracy.

Dodatkowo w art. 11 ust. 6 napisane jest, że w ogło-
szeniu należy podać, jaki jest zakres zadań wykonywa-
nych na danym stanowisku, oraz informację o metodach 
i technikach naboru. Te informacje są właśnie po to, aby 
ocenić posiadane kompetencje kierownicze, a ocenia się je 
na podstawie testów psychologicznych przeprowadzanych 
przez upoważnione do tego osoby. Kandydaci sprawdzani 
są przez zespół, który powołuje prezes agencji. To tyle, 
jeżeli chodzi o sprawdzanie kompetencji.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Już rozumiem.
Czy to oznacza, że osoba nieposiadająca wykształcenia 

wyższego hipotetycznie może zostać dyrektorem oddziału 
agencji?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych 
w Ministerstwie Obrony Narodowej Kamila Gralik: 
Hipotetycznie tak, o ile nie będzie takiego wymogu.)

Dziękuję.
Pan senator Pęk.
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Po pierwsze, chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na 
temat tego, jak będzie funkcjonował Fundusz Modernizacji 
Sił Zbrojnych. No, jest to jedno z kluczowych narzędzi, 
jakimi dysponuje minister obrony narodowej. Chodzi o od-
pis od wpływów przeznaczany na wsparcie modernizacji 
technicznej Wojska Polskiego. Czy coś się zmieni w tym 
zakresie, czy też nie będzie żadnych zmian? Jak będzie 
wyglądała kwestia podporządkowania funduszu moder-
nizacji? Zwracam na to uwagę ze względu na znaczenie 
tego funduszu w procesie pozyskiwania dla wojska nowych 
możliwości.

Po drugie, w opinii naszego senackiego Biura 
Legislacyjnego wymienionych jest siedem zmian doty-
czących ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Nie 
będę ich wszystkich wymieniał, choć pewnie warto by to 
zrobić ze względu na protokół. W każdym razie są to te 
zmiany, które są zawarte w opinii Biura Legislacyjnego. 
Po zapoznaniu się z nimi mam przekonanie, że są to tylko 
korekty polityki zakwaterowania stosowanej od 2010 r. 
Chciałbym, żeby pan minister jednoznacznie potwierdził, 
że są to tylko korekty, ponieważ uważam, że wprowadzona 
wtedy polityka jest słuszna, choć dotychczasowe doświad-
czenia, zarówno te zebrane w wojsku, jak i w ministerstwie, 
rzeczywiście nakazują dostosowywanie rozwiązań do tego, 
jak zmienia się sytuacja. Tak więc jeżeli są to tylko korekty, 
to jestem uspokojony.

I po trzecie, mam pytanie dotyczące polityki zbywania 
zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Chciałbym 
mieć pewność co do tego, że polityka zbywania sprzętu, 
uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy – ta polityka, która jest 
teraz prowadzona – nie zostanie w jakiś sposób wyhamowa-
na, to znaczy że w wyniku połączenia tych dwóch agencji 
wyhamowany nie zostanie proces sprzedawania na rynku 
zewnętrznym tego, co dla wojska zbędne. Proszę mnie o tym 
zapewnić. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Chciałbym rozwiać wątpliwości pana senatora. We 

wszystkich tych trzech obszarach albo w ogóle nie będzie 
zmian, albo będą to tylko korekty.

Jeżeli chodzi o fundusz modernizacji, to nie będzie tutaj 
żadnych zmian. W dalszym ciągu będzie on funkcjono-
wał tak jak obecnie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o zbędne 
uzbrojenie.

W przypadku zasad zakwaterowania rzeczywiście są 
pewne korekty plus jedna większa zmiana, która była tu 
już przedmiotem dyskusji. Chodzi o zmianę wprowadzoną 
w Sejmie, co do której krytycznie nastawiona była pani 
z Ministerstwa Finansów. Rzeczywiście jest to jakaś zmia-
na przepisów, choć trudno powiedzieć, że istotna, bo tak 
tego nie oceniamy. Pozostałe kwestie to raczej korekty 
związane z pewnymi doświadczeniami wynikającymi ze 

duje ona negatywne skutki finansowe. W tej chwili kiedy 
żołnierz otrzymuje odprawę mieszkaniową, bierze się pod 
uwagę jego stan rodzinny z dnia odejścia ze służby, a w wy-
niku tej zmiany, jak wskazało zresztą Biuro Legislacyjne, to 
on sam będzie określał, który moment zostanie wzięty pod 
uwagę. Oczywiste jest, że przeciętny żołnierz uzyska z tego 
tytułu większe korzyści finansowe niż te, które wynikają 
z obecnie obowiązującej ustawy. No, to jest oczywiste.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Jak rozumiem, 
Ministerstwo Finansów przeprowadziło jakieś szacunki wy-
sokości tych wypłat. Czy w skali roku będzie to nas koszto-
wać 10 milionów zł, 5 milionów zł, czy 2 miliony zł?)

W tej sprawie musiałoby się wypowiedzieć Ministerstwo 
Obrony Narodowej, bo my nie mamy danych dotyczących 
liczby żołnierzy. To są indywidualne przypadki. Trzeba 
wziąć pod uwagę liczbę dzieci i liczbę członków rodziny. 
W uzasadnieniu do tej zmiany nie było takich szacunków 
finansowych. Konkretne liczby mogłoby ewentualnie podać 
Ministerstwo Obrony Narodowej.

W każdym razie my jesteśmy przeciwni.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Jak rozumiem, była to propozycja poselska, złożona na 

etapie prac sejmowych.
Czy Ministerstwo Obrony Narodowej ma jakieś sza-

cunki dotyczące tej kwestii?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Jak mówiłem, w projekcie rządowym tego nie było, 

w związku z czym nie przygotowaliśmy takich szacun-
ków. Jeżeli chodzi o kwestię zwolnienia z opłat sądowych, 
to zostało to uzgodnione z ministrem finansów na etapie 
uzgodnień międzyresortowych, tak że jest to element pro-
jektu rządowego. Jedynym novum w stosunku do tego 
projektu, który złożyliśmy, jest właśnie to, o czym mówiła 
pani z Ministerstwa Finansów, czyli to, co zostało wpro-
wadzone przez państwa posłów.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Jak rozumiem, pan senator Pęk przejmuje tę pierw-

szą poprawkę Biura Legislacyjnego rozszerzającą zakres 
kryteriów zatrudniania wiceprezesów i dyrektorów regio-
nalnych.

Pan senator Bogdan Klich. Proszę włączyć mikrofon, 
Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam trzy pytania, które odnoszą się do tej wielkiej 

operacji, jaką jest połączenie agencji. No, każde połączenie 
dwóch instytucji jest poważnym wyzwaniem, zwłaszcza 
instytucji tak ogromnych jak Agencja Mienia Wojskowego 
i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.
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(Senator Wiesław Kilian: A czy znamy wartość rynku 
broni na świecie?)

W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, ale to są setki 
miliardów. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to na świecie zarabia 
się naprawdę ogromne sumy.

Powiem jeszcze tylko o jednej kwestii, która jest istotna 
z punktu widzenia tego, co w tej chwili posiadamy. Otóż 
jesteśmy na etapie przezbrajania polskiej armii z uzbrojenia 
bloku wschodniego na uzbrojenie zachodnie. Pozyskujemy 
zdolności potrzebne do obsługi uzbrojenia zachodniego, 
ale ciągle posiadamy zdolność modernizacji i utrzymywa-
nia sprzętu wschodniego. Jeśli chodzi o sprzęt produkcji 
wschodniej, to będzie on stopniowo wycofywany z polskiej 
armii. Rynek afrykański i rynki azjatyckie są chłonne, co 
na poziomie rządowym daje nam troszeczkę możliwości 
wymuszania eksportu. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Generale, mam jeszcze pytanie w związku z art. 57, 

który był już tutaj omawiany. Jak rozumiem, agencja jest 
podległa ministrowi obrony narodowej, ale w art. 57 napisa-
ne jest, że działa ona na podstawie decyzji ministra obrony 
narodowej – i to jest logiczne – albo ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych wydanej w związku z realizacją umów 
międzynarodowych. Czy minister spraw wewnętrznych 
rzeczywiście może wydawać polecenia prezesowi Agencji 
Mienia Wojskowego? To jest jedna kwestia.

Druga kwestia dotyczy tego, że w ramach tych umów 
międzynarodowych broń może być zbyta albo nieodpłatnie 
przekazana. Proszę mi więc powiedzieć, czy to będzie broń 
z demobilu, czy nowe uzbrojenie, które być może zostanie 
przekazane agencji, żeby na przykład wspierać… No, na 
tym skończę.

Dyrektor 
Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Włodzimierz Nowak:
Panie Przewodniczący, odpowiadając na pytanie 

pierwsze, dotyczące tego, skąd się tam wziął minister 
spraw wewnętrznych… No, jest to pewien obszar bez-
pieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych również wy-
cofuje swoje uzbrojenie, które również trafia do Agencji 
Mienia Wojskowego. Stąd to odniesienie do ministra 
spraw wewnętrznych.

Jeśli zaś chodzi o możliwość zbycia bądź przekazania 
uzbrojenia, to oczywiście zależy to od tego, jaka umowa 
zostanie zawarta pomiędzy rządami. Jeśli będzie to doty-
czyło kraju wymagającego wsparcia ze strony Polski, a rząd 
podejmie decyzję o wsparciu tego kraju nieodpłatnym 
przekazaniem sprzętu, który nie jest już eksploatowany 
w Siłach Zbrojnych bądź jest akurat wycofywany z uży-
cia, bo w jego miejsce wprowadza się nowe uzbrojenie, to 
będzie to możliwe. Możliwość zbycia potencjalnie dotyczy 
również sprzętu nowo wyprodukowanego. Jeśli w ramach 
umowy rządowej znajdzie się zamówienie na elementy 
uzbrojenia, które produkowane są przez polski przemysł, 

stosowania obowiązujących przepisów. Mieliśmy pewne 
problemy interpretacyjne, ale zostało to rozstrzygnięte. 
Nie było tutaj żadnych kontrowersji, zresztą było to też 
uzgadniane z czynnikami społecznymi. Tak więc są to ko-
rekty wynikające z dotychczasowych doświadczeń. Nie są 
to zmiany merytoryczne, bo my również bardzo wysoko 
oceniamy obowiązujące rozwiązania.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Mam pytanie do pana generała, który mówiąc o tej usta-

wie, wspomniał o handlu bronią. Po pierwsze, czy według 
pana opinii w naszym państwie powinna funkcjonować 
instytucja, która zajmowałaby się takim handlem? Po dru-
gie, czy pan generał zna wartość rynku handlu bronią na 
świecie? Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Generale.

Dyrektor 
Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Włodzimierz Nowak:
Panie Senatorze, odpowiadając na pytanie pierwsze, 

dotyczące tego, czy taka instytucja powinna istnieć, zwra-
cam uwagę, że wszystkie liczące się państwa europejskie 
i światowe handlują bronią i robią na tym dobre interesy, 
szczególnie na handlu bronią używaną, eksploatowaną. 
Skąd się wzięły polskie herculesy? Otóż stały one bez-
użytecznie w jakiejś bazie, ale zostały wyremontowane 
i przekazane Polsce w ramach odpowiednich funduszy. My 
chcemy wprowadzić podobny mechanizm, który da nam 
możliwość doprowadzania do stanu używalności sprzętu 
niepełnowartościowego, zalegającego na przykład gdzieś 
w składnicach, i sprzedawania go przez tę agencję rządo-
wą, ale tylko w ramach umów międzyrządowych. Nie jest 
to instytucja, która będzie mogła handlować tym uzbro-
jeniem dowolnie. Będzie ona wykonywać tylko umowy 
międzyrządowe, działając na wyraźne polecenie ministra 
obrony narodowej.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, to eksport uzbrojenia 
wygląda u nas bardzo słabo. Obecnie szacuje się, że jest 
on na poziomie 3% całego eksportu polskiego przemysłu, 
więc tak naprawdę w ogóle go nie ma. Spowodowane jest 
to między innymi tym, że brakowało dotąd mechanizmów 
wsparcia tego eksportu. Rząd każdego liczącego się kraju, 
kiedy tylko nadarza się okazja sprzedaży uzbrojenia, od 
razu wysyła swoją agencję, która jest w stanie dokonać 
transakcji w jego imieniu. Dlatego wydaje mi się, że regu-
lacje wprowadzone w tej ustawie są bardzo proeksportowe, 
jeśli chodzi o polskie uzbrojenie.
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przeprowadzania”, a wyrazy „art. 11 ust. 6–9” zastępuje się 
wyrazami „art. 11 ust. 5–9”. Chodzi o uzupełnienie zasad 
wyłaniania wiceprezesa agencji i dyrektorów oddziałów 
regionalnych.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej 
poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (9)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka została przyjęta jednomyślnie.
Pani Mecenas, jak rozumiem, teraz głosujemy nad ca-

łością. Tak?
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej 

ustawy w całości? (9)
Dziękuję bardzo. Ustawa została przyjęta jednogło-

śnie.
Pozostaje nam wybrać sprawozdawcę komisji.
Jacyś chętni? Może pan, Panie Senatorze?
(Senator Andrzej Owczarek: Nie, mnie nie było przez 

pół posiedzenia.)
Nie ma senatora Laseckiego, więc dobrze, ja będę spra-

wozdawcą.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

to Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła pozyskać ten 
sprzęt i sprzedać go krajowi, z którym zawarliśmy umowę. 
Zyski z tej transakcji wracałyby oczywiście do Funduszu 
Modernizacji Sił Zbrojnych, więc ponownie zwiększałyby 
nasz potencjał finansowy.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania lub głosy w dyskusji? Nie 

widzę chętnych.
Mam jeszcze tylko prośbę do pana ministra. Mamy 

troszeczkę czasu do dnia, kiedy będziemy procedować 
nad tą ustawą na posiedzeniu plenarnym, a pewnie pad-
nie wtedy pytanie o koszty tych zmian, które wprowadzili 
posłowie, więc…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski: Chodzi o odprawę mieszkaniową?)

Tak. Jaki to może być rząd wielkości? Bardzo proszę, 
żeby przedstawiciel ministerstwa był przygotowany.

Przejęta została jedna spośród poprawek zapropono-
wanych przez Biuro Legislacyjne. Jest to poprawka, która 
polega na tym, iż w art. 16 skreśla się wyrazy „sposobu 
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