
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach 

publicznych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy „wyrażonej w drodze uchwały,”; 

2)  w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, po zasięgnięciu opinii 

komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa”; 

3)  w art. 1 w pkt 5 w lit. c, ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie: 

„3a. Minister Obrony Narodowej planując wydatki na modernizację 

techniczną Sił Zbrojnych uwzględnia polski przemysłowy potencjał 

obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe 

w dziedzinie obronności państwa. 

3b. Udział wydatków przeznaczonych na badania naukowe i prace 

rozwojowe w dziedzinie obronności państwa w wydatkach, o których 

mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 2,5%.”; 

4)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zgodnie 



– 2 – 

z określonymi przez Radę Ministrów szczegółowymi kierunkami przebudowy 

i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 

2017–2026; 

2) art. 12a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12a 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

5)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Przepisy: 

1) art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do określenia przez Radę 

Ministrów szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2026; 

2) art. 6, art. 7 oraz art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do ustawy budżetowej 

na rok 2016.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Poprawka nr 1 skreśla zbędne, zdaniem Senatu, wskazanie formy wyrażania opinii przez 

komisję sejmową. Ponieważ organy kolegialne jakimi są również komisje sejmowe 

podejmują decyzje w drodze uchwały, wskazanie tej formy nie jest konieczne. Podobnie 

ustawodawca nie posługuje się takimi wskazówkami w innych ustawach, w których określa 

szczególne kompetencje komisji sejmowych do wyrażania opinii (np. w ustawie o finansach 

publicznych). 

Poprawka nr 2 ma na celu skreślenie obowiązku zasięgania opinii komisji sejmowej 

przy wydawaniu zarządzenia dotyczącego programu rozwoju Sił Zbrojnych. Przepis ten 

wybudził wątpliwości Senatu co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 93 Konstytucji zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko 

jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akt. Współuczestnictwo komisji 

sejmowej w wydawaniu takiego rodzaju aktu jest wątpliwe. Po drugie konieczność zasięgania 

opinii organu Sejmu może stanowić naruszenie art. 10 Konstytucji wyrażającego zasadę 

podziału władzy. Choć ta zasada nie ma charakteru bezwzględnego i czasem funkcje władzy 

ustawodawczej i wykonawczej się krzyżują, to wydaje się, że przepisy ustawy nie mogą 

naruszać istoty charakteru danej władzy. To Minister Obrony Narodowej mocą upoważnienia 

ustawowego został jako właściwy wskazany do wydania aktu dla sobie podległych jednostek 

organizacyjnych. Ponadto to organy wykonawcze Państwa (Prezydent i Rada Ministrów) 

odpowiadają za wykonywanie spraw z zakresu obronności kraju (odpowiednio art. 134 i art. 

146 ust. 4 pkt 11 Konstytucji), a nie organ wewnętrzny Sejmu jakim jest komisja sejmowa. 

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat, nie zmieniając istoty merytorycznej przepisów, uznał 

za konieczne doprecyzowanie ich treści przy użyciu właściwej terminologii. 

Senat, biorąc pod uwagę zasadę, iż zmiana przepisów upoważniających powoduje utratę 

mocy wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, postanowił czasowo utrzymać 

w mocy dotychczasowe zarządzenie określające program rozwoju Sił Zbrojnych (poprawka 

nr 4). 

Ponieważ w ustawie zmieniono okresy planistyczne dotyczące szczegółowych 

kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, zdaniem Senatu, należy 

wskazać termin, w którym po raz pierwszy Rada Ministrów określi plan zgodnie z nowym 
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cyklem. Brak takiego przepisu sugeruje, iż plan, według nowych zasad, powinien być wydany 

niezwłocznie po wejściu ustawy w życie (poprawka nr 5). 

 

 

 


