
 

 

     
Druk nr 2874                   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

         VIII kadencja 
 

 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o urzędzie Ministra Obrony 
Narodowej oraz ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (druk nr 2786). 

 

Sejm na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. – na podstawie art. 39 

ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony 

Narodowej w celu rozpatrzenia. 

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 13 września i 1 października 2018 r. 
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
Warszawa, dnia 1 października 2018 r. 
 
 

 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

                      /-/ Rafał Weber 

 
 
 
 

 Przewodniczący  
Komisji Obrony Narodowej  

 
                   /-/ Michał Jach 
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USTAWA 

z dnia 

Projekt 

o zm ianie ustawy o urzędzie Ministra Obron y Narodowej oraz ustaw y o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. I. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2 149 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się 

następujące zmiany: 

l) w art. 3: 

a) ust. l otrzymuje brzm ienie: 

„ 1. M inister Obrony Narodo wej kieruje działalnością Mini sters twa i 

Sił Zbrojn ych bezpośrednio lub przy pomocy: 

l) sekretar za stanu lub sekretarzy stanu; 

2) podsekretar za stanu lub podsek ret arzy stanu; 

3) Szefa Sztabu Genera lnego Wojska Polskiego ; 

4) Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej 

zdolności do działania przez Wojs ka Obrony Terytoria lnej ; 

5) Dyrektora Gen eraln ego.", 

b) dodaje się us t. 3 w brzm ieniu: 

,,3. Minister Obrony Narodowej stw ierdz i, w dro dze zarządzenia, 

osiągnięcie pełnej zdolności do działan ia prze z Woj ska Obrony 

Terytorialnej. "; 

2) w art 5 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 2 i 3, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmieni e: 

„4) Dowódca Wojsk Obron y Terytor ialnej - do czasu osiągn ięcia pełnej 

zdolności do działania przez Wojska Obrony Teryto rialnej. "; 

3) art . 6 otrzymu je brzmienie: 

„Art. 6. W czasie pokoju Ministe r Obrony Narodowej kieruje 

działalnością rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztab u Gen era lnego 

Wojska Po lskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Ter:y1orialnej - do czasu 

osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Woj ska Obrony Terytorialne j."; 
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4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art . 7a. l . Szef Szta bu Generalnego Woj ska Po lskieg o jest najwyższym 

pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowe j . 

2. Szef Sztab u Generalnego Wojs ka Polskiego do czasu mianowan ia 

Nac zelnego Dowódc y Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowo dze nia 

dowodzi Siłami Zbrojnym i przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbroj nych."; 

5) art. 8 ot rzymuje brzm ien ie: 

„Art. 8. 1. Do zakres u działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polsk iego należy: 

1) dowo dzenie Siłami Zbrojnymi, z wyłączeniem Wojsk Obrony 

Teryio rialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez 

Woj ska Obrony Teryto rialnej; 

2) planowanie strategicz nego użycia Sił Zbrojnych; 

3) planowan ie orga nizacji i funkcjonowa nia wojennego sys temu dow odze nia 

Siłami Zbrojn ymi; 

4) planowanie i organizowanie mob iliza cyjn ego i strategicznego rozwinięcia 

Sił Zbrojnyc h ; 

5) przygotowan ie i wyszkolen ie Sił Zbroj nych na potrzeby obrony państvva 

oraz udziału w działaniach poza gran icam i państwa; 

6) określenie celów i głównych kierunków w zak resie działalności 

operacyjnej i szko len iowej Sił Zbrojnyc h; 

7) zapewn ien ie utrzymania w Siłach Zbrojnyc h gotowości mob ilizacyjnej 

b0jowej ; 

8) programowanie wieloletniego roz woju Sił Zbrojnyc h; 

9) program owanie rzecz owo-fin ansowe w Siłach Zbroj nych o raz udział 

w plano waniu wydatków rzeczowo-finansowych; 

1 O) pianow anie i koord yno wanie system u logistycznego S ił Zbrojnych; 

11) reprezentowan ie Sił Zbrojnyc h w najv.,yższych kolegia lnych organach 

wojskowych orga nizacj i międzynarodowych, któryc h Rzeczpospo lita 

Polska j est członkiem; 

12) doradzanie Mini strowi Obrony Narodowej , sekretarzo m stanu oraz 

pods ekretar zom stanu w Min isterstwi e w sprawach dotyczących ogólnej 

i ope racyjnej działalności S ił Zbroj nych; 
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13) przygotowanie i utrz ymanie stanowisk kierowa nia w rejonach rozwinięcia 

zapaso wych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej , Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i 

central nych organów admin istracji rządowej wskazanych przez Prezesa 

Rad y Ministrów; 

14) ochrona obiektów i urządzeń o szczegó lnym znaczeniu oraz zapewnienie 

ich funkcjonowania. 

2. Szef Sztabu Genera lnego Woj ska Polskiego wyko nuje swoje zadania 

przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednostek jem u 

podporządkowanych, a w zakres ie, o którym mowa w us t. 1 pk t 14, przy 

pomocy jednostki wskazanej , w drodz e decyzji , przez Ministra Obro ny 

Narodowej.". 

Ar t 2. W ustawie 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) \,\,'Prowadza się następujące zmiany: 

i ) w art. 11 b w ust. 2 uchyla się pkt 1; 

2) w art. 13c ust. la otrzymuje brzmienie: 

„ 1 a. Szef Inspektor atu Wsparcia Sił Zbrojn ych podlega bezpośrednio 

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego .". 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dn i od dnia ogłoszenia. 
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