
Warszawa, dnia 8 maja 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 416)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest dostosowanie struktury najwyższych organów dowodzenia Sił

Zbrojnych RP do zmieniających się potrzeb, związanych z prowadzeniem narodowych

i sojuszniczych operacji wojskowych o charakterze międzynarodowym.

Ustawa przewiduje utworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Specjalnych,

z Dowódcą Wojsk Specjalnych na czele.

Podobnie jak w innych państwach NATO powołane zostanie dowództwo szczebla

operacyjnego, zdolne do równoległego dowodzenia wojskami w kilku operacjach

zagranicznych jednocześnie. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, który będzie wykonywał

swe zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, będzie zajmował się:

- planowaniem operacyjnym i dowodzeniem operacyjnym częścią Sił Zbrojnych

przekazaną w jego podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej;

- wykonywaniem zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy

państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

- przewodniczeniem Radzie SAR;

- szkoleniem organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych.

Ustawa tworzy w Siłach Zbrojnych stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Do zadań Szefa tego Inspektoratu będzie należało:

- organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych;

- kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia

funkcji państwa gospodarza i państwa wysyłającego;
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- zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i

obrony przed bronią masowego rażenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

W toku sejmowego postępowania ustawodawczego dokonano uporządkowania

przepisów ustawy oraz rozszerzono nowelizację o zmiany dodane w art. 76 ustawy

o powszechnym obowiązku obrony. Sejm zadecydował o rozszerzeniu uprawnień

byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy rezerwy do bycia mianowanymi na wyższe

stopnie wojskowe w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz

obronności państwa.

III. Propozycje poprawek:

1) w art. 1 w pkt 1 w lit a, w ust. 4 wyrazy "ze związków organizacyjnych i jednostek

wojskowych" zastępuje się wyrazami "z jednostek wojskowych i związków

organizacyjnych";

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 13b w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "Radzie SAR" dodaje się

wyrazy ", o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693)";

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 13c w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "pełnienia funkcji „państwa-

gospodarza” i państwa wysyłającego (HNS)" zastępuje się wyrazami "pełnienia

funkcji państwa gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego";

4) w art. 1 w pkt 2, w art. 13c w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "w sprawach operacyjno-

obronnych i rządowej administracji niezespolonej" zastępuje się wyrazami

"i rządowej administracji niezespolonej w sprawach operacyjno-obronnych";

5) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 44 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Komendant Główny Żandarmerii

Wojskowej – w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia

etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w

podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4-6;";";

Beata Mandylis

Główny specjalista ds. legislacji


