
UZASADNIENIE 

Projekt ustawy jest wynikiem analizy, która wykazała, że podstawową słabością 

obecnego systemu jest skupienie w rękach jednego organu – Szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego (z podległym mu Sztabem Generalnym WP) – różnych funkcji 

centralnego kierowania Siłami Zbrojnymi. Tymi funkcjami są: perspektywiczne, 

wieloletnie planowanie i programowanie strategiczne, dowodzenie ogólne oraz 

dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi. Za zasadnością opracowania projektu 

przemawia także potrzeba pełnego wdrożenia nowoczesnej idei „połączenia” (joint) do 

systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Obecnie tylko jeden organ 

dowodzenia, a mianowicie Dowództwo Operacyjne, ma charakter dowództwa 

połączonego. Kolejną przesłanką projektowanej reformy jest rozdzielenie funkcji 

planowania, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. 

Zmiany proponowane w projekcie zmierzają do uproszczenia struktury kierowania 

i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, a także wyraźnego rozdzielenia spraw polityczno- 

-strategicznych i administracyjnych (wchodzących w zakres działania Ministra Obrony 

Narodowej) od spraw ogólnego dowodzenia Siłami Zbrojnymi i dowodzenia 

operacyjnego. Szczególnie istotne jest to, że zmiany te mają zapewnić także 

odpowiednie warunki organizacyjne do przygotowania dowództw do wojennego 

systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi, z uwzględnieniem potrzeb dowodzenia 

w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. 

Celem projektowanych zmian jest takie zorganizowanie systemu kierowania 

i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, aby za każdą strategiczną funkcję tego dowodzenia 

odpowiadał odrębny organ podporządkowany bezpośrednio Ministrowi Obrony 

Narodowej. 

Aktualne struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi wyglądają następująco:  

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony 

Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju. Do jego zadań należy perspektywiczne, 

wieloletnie planowanie i programowanie strategiczne, dowodzenie ogólne oraz 

dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi. 

Rodzajami Sił Zbrojnych dowodzą – podporządkowani Szefowi Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego – Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca 

Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych. 
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Zadaniem Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, który również jest podporządkowany 

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jest dowodzenie operacyjne częścią Sił 

Zbrojnych, wydzieloną z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki 

Wojennej, i podporządkowaną mu decyzją Ministra Obrony Narodowej w celu 

przeprowadzenia operacji. W zakresie dotyczącym Wojsk Specjalnych uprawnienie to 

przysługuje Dowódcy Wojsk Specjalnych. 

Ponadto w strukturze Sił Zbrojnych funkcjonuje stanowisko Szefa Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, który odpowiada za organizowanie systemu wsparcia 

logistycznego Sił Zbrojnych i kierowanie tym systemem. Podlegają mu związki 

organizacyjne i jednostki wojskowe niewchodzące do struktur rodzajów Sił Zbrojnych.  

Projekt przewiduje połączenie odrębnych dziś dowództw rodzajów Sił Zbrojnych 

w Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, co ma na celu sprostanie 

wyzwaniom współczesnego środowiska bezpieczeństwa (praktycznie wszystkie 

współczesne operacje to operacje połączone, prowadzone z udziałem różnych rodzajów 

Sił Zbrojnych). 

W efekcie wprowadzonych zmian za planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, 

doradztwo strategiczne oraz nadzór strategiczny odpowiadałby Szef Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, za dowodzenie ogólne – Dowódca Generalny 

Rodzajów Sił Zbrojnych, a za dowodzenie operacyjne – Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Idea „połączenia” zakłada dowodzenie przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych formacjami różnych rodzajów Sił Zbrojnych w ramach ich ogólnego 

funkcjonowania, a przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – 

formacjami różnych rodzajów Sił Zbrojnych wydzielonych do jego dyspozycji do 

realizacji operacji wojennych, operacji dotyczących sytuacji kryzysowych oraz misji 

pokojowych. 

W sensie formalnoprawnym Dowódca Generalny oraz Dowódca Operacyjny będą 

dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej ich mianowanie, tak jak mianowanie Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, leży w kompetencjach Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Jest to jedno z uprawnień Prezydenta wynikających z tytułu sprawowania 

najwyższego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. 

Projekt przewiduje zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) oraz ustawie 

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

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Zmiany te obejmują:  

1. Określenie organów, w tym organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, przy pomocy których Minister Obrony Narodowej 

wykonuje swoje zadania (art. 1 pkt 3 projektu). 

Projekt przewiduje rozdzielenie funkcji planistycznych, funkcji dowodzenia 

ogólnego i funkcji dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi. W rezultacie Sztab 

Generalny Wojska Polskiego zostanie przekształcony w organ planowania, 

doradztwa strategicznego i nadzoru, a obecne organy dowodzenia zostaną zastąpione 

dwoma dowództwami strategicznymi: jednym odpowiedzialnym za ogólne 

dowodzenie wojskami (Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych) i drugim 

odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, sytuacji kryzysowych 

i dowodzenie wojskami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych wydzielonymi do 

zagranicznych misji pokojowych (Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych). 

Ponieważ wymienione podmioty będą odpowiedzialne za znaczny zakres zadań 

Ministra Obrony Narodowej, konieczne jest właściwe ich umiejscowienie 

w systemie prawnym, obok wskazanych obecnie organów, przy pomocy których 

Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania. 

2. Powierzenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi dwóm organom, z uwzględnieniem 

rozdzielenia ich funkcji na dowodzenie ogólne i operacyjne oraz zasady „połączenia” 

(art. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 projektu). 

Minister Obrony Narodowej będzie kierował całokształtem działalności Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy Dowódcy Generalnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Funkcjonujące 

obecnie dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych zostaną zastąpione dwoma 

dowództwami strategicznymi – jednym odpowiedzialnym za ogólne dowodzenie 

wojskami (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych) i drugim 

odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, w sytuacjach 
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kryzysowych i za dowodzenie siłami wydzielonymi do zagranicznych misji 

pokojowych (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych). 

Wskazani wyżej dowódcy będą faktycznie dowodzić istniejącymi rodzajami Sił 

Zbrojnych, tj. Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną 

i Wojskami Specjalnymi. Z tego też względu konieczne jest ustawowe umocowanie 

ich jako dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. 

3. Wskazanie podmiotów bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

(art. 1 pkt 3 projektu). 

Ministrowi Obrony Narodowej podlegaliby bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca 

Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponadto wskazuje się, że podmiotami, które 

podlegają Ministrowi Obrony Narodowej są Służba Kontrwywiadu Wojskowego 

i Służba Wywiadu Wojskowego. 

4. Usytuowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako organu 

pomocniczego Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu całokształtem działalności 

Sił Zbrojnych. Uchylenie jego kompetencji dotyczących dowodzenia w imieniu 

Ministra Obrony Narodowej w czasie pokoju Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 

Polskiej, zniesienie obowiązku opiniowania lub wnioskowania przez ten organ 

decyzji w sprawach związanych ze strukturą organizacyjną i działalnością Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenie na nowo jego zakresu zadań 

(art. 1 pkt 3 i 5 projektu). 

Z uwagi na rozdzielenie funkcji planowania strategicznego, dowodzenia ogólnego 

oraz dowodzenia operacyjnego, kierowanie całokształtem działalności Sił Zbrojnych 

Minister Obrony Narodowej będzie realizował przy pomocy Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Natomiast Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zostanie jego organem 

pomocniczym w tych sprawach, który będzie wykonywał swoje zadania (tak jak 

obecnie) przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

5. Określenie pozycji ustrojowej Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi (art. 3 pkt 3 projektu). 

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie dowodził rodzajami Sił 

Zbrojnych i odpowiadał za ich przygotowywanie do realizacji zadań operacyjnych, 
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z wyłączeniem części Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 3 pkt 3 projektu 

(w zakresie dodawanego art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Dowódca Generalny 

Rodzajów Sił Zbrojnych będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa 

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którego szczegółowy zakres działania, 

siedzibę i strukturę organizacyjną określi Minister Obrony Narodowej w drodze 

zarządzenia. 

6. Określenie pozycji ustrojowej Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi (art. 3 pkt 3 projektu). 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie odpowiadał za operacyjne 

dowodzenie częścią Sił Zbrojnych podporządkowaną mu na podstawie decyzji 

Ministra Obrony Narodowej. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie 

wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, którego szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną 

określi Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia. 

7. Usprawnienie mechanizmu przechodzenia ze stanu „P” na stan „W” (w aspekcie 

personalnym) dzięki dodaniu podstawy prawnej umożliwiającej Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej wskazanie osoby przewidzianej do mianowania na 

stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny (art. 3 pkt 2 

projektu). 

Zgodnie z art. 134 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na czas wojny 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Aby 

umożliwić właściwe przygotowanie do działania w czasie wojny Naczelnego 

Dowództwa Sił Zbrojnych, Prezydent będzie wskazywał, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych na czas wojny. 

Projektowana nowelizacja nie zmieni procedur dotyczących mianowania Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych, które wynikają wprost z przywołanego wyżej przepisu ustawy 

zasadniczej. Pozwoli natomiast stworzyć właściwe mechanizmy przechodzenia 

z systemu pokojowego na wojenny system dowodzenia oraz przygotować określone 

osoby do realizacji zadań wynikających ze sprawowania tej niezwykle ważnej funkcji, 

w tym w ramach krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa. 
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Pozostałe propozycje zmian w ustawie o urzędzie Ministra Obrony Narodowej są 

konsekwencją zmian, jakie zaszły w systemie prawnym od wejścia w życie tej ustawy. 

W rezultacie proponuje się: 

1) nowe brzmienie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej; 

2) zastąpienie dotychczasowych wyrażeń „organy administracji państwowej” 

wyrażeniami „organy administracji rządowej” stosownie do terminologii zawartej 

m.in. w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie – por. art. 1 pkt 2 projektu. 

Na skutek wprowadzenia zmian w strukturze dowodzenia Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej (zastąpienie dotychczasowych dowódców Wojsk Lądowych, 

Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych oraz Dowódcy 

Operacyjnego Sił Zbrojnych RP Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 

Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych) konieczne się stało wprowadzenie 

zmian aktualizacyjnych (w zakresie terminologii) w następujących ustawach: 

1) ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich; 

2) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;  

3) ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium; 

4) ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 

wojskową; 

5) ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 

6) ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7) ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;  

8) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 

Z uwagi na zakres i istotę zmian projekt przewiduje następujące przepisy dostosowujące 

i przejściowe: 
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1) z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Dowództwo Wojsk Lądowych, 

Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo 

Wojsk Specjalnych; 

2) z dniem wejścia w życie ustawy Minister Obrony Narodowej utworzy Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; 

3) z dniem wejścia w życie ustawy Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych staje się 

Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych; 

4) z dniem wejścia w życie ustawy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 

wstępuje w prawa i obowiązki dowódców Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, 

Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 

Zbrojnych wstępuje w prawa i obowiązki Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 

5) sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone 

przez: 

a) dowódców Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk 

Specjalnych przejmuje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 

b) Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych przejmuje Dowódca Operacyjny 

Rodzajów Sił Zbrojnych; 

6) z dniem wejścia w życie ustawy część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

podporządkowana Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych na podstawie 

dotychczasowych przepisów staje się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej podporządkowaną Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.  

Przewiduje się, że projektowana regulacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji ani obowiązkowi przedstawienia 

instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

w celu uzyskania opinii. 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) 

projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
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internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na stronach internetowych 

Rządowego Centrum Legislacji w Rządowym Procesie Legislacyjnym. W trakcie prac 

nad projektem nie zgłosiły się podmioty zainteresowane pracami nad nim. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego  

Podmiotami, na które będzie oddziaływała projektowana ustawa są: Ministerstwo 

Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.  

Projektowana ustawa oddziaływać będzie także na żołnierzy zawodowych 

i pracowników wojska zajmujących stanowiska służbowe w jednostkach 

organizacyjnych objętych projektowanymi zmianami oraz na członków korpusu 

służby cywilnej (ksc) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa 

Obrony Narodowej. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt założeń projektu ustawy, na podstawie którego opracowano przedstawiony 

projekt ustawy, był przedmiotem konsultacji społecznych z: 

1) Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego; 

2) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska, 

ul. Koszykowa 79a, 00-909 Warszawa; 

3) Sekcją Krajową Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, 

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia;  

4) Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Poligraficznego, ul. Bracka 

23/44, 00-028 Warszawa; 

5) Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego 

„Konfederacja Pracy”, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa; 

6) Zarządem Głównym Związku Zawodowego Militaria, ul. 1-go Sierpnia 24/13, 

02-134 Warszawa; 

7) Stowarzyszeniem Niezależne Forum o Wojsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 

7/4, 06-413 Ciechanów; 

8) Radą Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. 

Ponadto projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 
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W ramach konsultacji społecznych, podczas szeregu spotkań, przedstawiano 

informację na temat projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej i niektórych innych ustaw z podkreśleniem potrzeby 

podjęcia reformy struktur dowodzenia, istoty proponowanej zmiany, oczekiwanych 

korzyści dla systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 

oraz wymagań legislacyjnych projektu. Przedstawiano także zidentyfikowane koszty 

społeczne zmiany oraz rozważane sposoby ich łagodzenia.  

Uczestników konsultacji społecznych zapewniono, iż w stosunku do wszystkich 

pracowników, których dotknie zmiana, priorytetem będzie wykorzystanie potencjału 

pracowniczego zatrudnionego dziś w Ministerstwie Obrony Narodowej 

i w reformowanych strukturach dowodzenia. 

W stosunku do żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz członków korpusu 

Służby Cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej planuje się 

dokonanie przesunięć (alokacji) na inne stanowiska w nowo tworzonej strukturze. 

Część zatrudnionych uzyskało już prawa emerytalne. Niestety, w stosunku do części 

z nich nieuniknione będą także zwolnienia w ramach zwolnień grupowych. 

W toku konsultacji zwracano także uwagę czynnika społecznego na skalę 

corocznych odejść ze służby żołnierzy zawodowych i wskazano, iż w stosunku do 

tych wielkości przewidywane zmiany nie stanowią zagrożenia wzrostem rocznego 

poziomu zwolnień. Jednocześnie projektowana zmiana umożliwi w Siłach Zbrojnych 

RP poprawę proporcji liczby oficerów starszych i oficerów młodszych i podoficerów 

w jednostkach wojskowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego  

1. Zmniejszenie zatrudnienia pracowników wojska i ksc 

a) w stosunku do pracowników wojska przewiduje się, że zostanie im 

zaproponowane inne miejsce zatrudnienia. Jednak ze względu na możliwą 

konieczność zmiany zarówno charakteru, jak i miejsca pracy – możliwe jest 

zmniejszenie zatrudnienia pracowników o 525 stanowisk (w tym 

16 członków ksc), które skutkować będzie oszczędnością środków na 

wynagrodzenia (bez pochodnych) w skali roku na poziomie około 

19 115 tys. zł. Do szacunków przyjęto średnie wynagrodzenie wraz 
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z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyliczone w oparciu o dane 

prezentowane w sprawozdaniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rb 70 za 

III kw. 2012 r., 

b) wymuszone zwolnienia pracowników mogą generować zwiększenie ilości 

wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – wg szacunków 

może to dotyczyć około 20% zwalnianych (około 100 pracowników). 

Szacunkowy koszt wypłat zwiększonej ilości nagród jubileuszowych 

i odpraw emerytalnych (w ramach funduszu wynagrodzeń pracowników) 

w roku zwolnienia pracowników – około 1 600 tys. zł (przy założeniu, że 

średnie wynagrodzenie w roku 2012 bez dodatkowych należności, nagród 

uznaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiło 2 625 zł), 

c) rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników generuje dodatkowe jednorazowe koszty w postaci odprawy 

pieniężnej. Przy założeniu, że zwalnianym pracownikom wypłacone zostaną 

odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (wyliczone 

z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia – jak wyżej – na poziomie 

2 625 zł) koszt odpraw będzie kształtował się na poziomie około 

3 300 tys. zł. 

2. Zmiany w stanach osobowych żołnierzy zawodowych 

W 2014 r. może zrezygnować z alokacji na innych stanowiskach służbowych 

i w konsekwencji zostanie zwolnionych 450 żołnierzy zawodowych, z których 

wszyscy będą posiadali prawo do korzystania z pomocy rekonwersyjnej 

w zakresie przekwalifikowania zawodowego w wysokości najwyższej, tj. 300% 

przysługującego limitu
1)

 – obecnie 5 625 zł. W związku z powyższym istnieje 

konieczność zaplanowania dodatkowych środków na wskazane działania 

rekonwersyjne w wysokości ok. 2 000 tys. zł – 2 500 tys. zł, przy założeniu, że 

z wojska odejdzie jedynie planowana liczba żołnierzy. 

Jednocześnie należy wskazać, że pozostała liczba żołnierzy zawodowych, 

tj. 2.270, którzy mają znaleźć zatrudnienie w nowo powstałych strukturach, 

może z takiej możliwości nie skorzystać (z różnych powodów). W takim 

                                                   
1) Wysokość limitu określono na poziomie 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 

obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpi z wnioskiem 

o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. 
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przypadku istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych, zwiększonych 

środków na rekonwersję, których wysokość obecnie jest trudna do oszacowania.  

Przeprowadzona kalkulacja kosztów wejścia w życie projektowanej regulacji 

w zakresie wydatków osobowych (poza wynagrodzeniami) pokazała, że 

w 2014 r. wyniosą one ok. 100 604 tys. zł. 

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, iż koszt wejścia w życie 

przedmiotowego projektu ustawy w 2014 r. w zakresie: uposażeń żołnierzy, 

dodatkowego uposażenia rocznego, należności płaconych przy przejściu na 

emeryturę, wyniesie ok. 104 358 tys. zł. 

Konieczne wydatki zostaną sfinansowane w ramach budżetu MON (część 

29 budżetu państwa). 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy  

Możliwe zwolnienie z resortu obrony narodowej 525 pracowników wojska (w tym 

członków ksc) nie będzie miało znaczącego wpływu na rynek pracy.  

Jednak, w przypadku gdy jednorazowo większe zwolnienia pracowników wojska 

nastąpią w jednostce, bądź instytucji wojskowej znajdującej się w regionie, gdzie 

rynek pracy jest trudny a bezrobocie znaczne – mogą mieć one wpływ na lokalny 

rynek pracy.  

Wejście w życie projektowanych rozwiązań może zwiększyć liczbę osób 

o specyficznych specjalnościach poszukujących pracy. 

Województwa, w których przewidywany jest wzrost liczby osób bezrobotnych: 

małopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Proponowane regulacje prawne nie będą miały wpływu na sytuację gospodarczą 

i rozwój regionalny. 

Proponowane regulacje nie będą miały także wpływu na ochronę środowiska 

naturalnego. 

09/03/EP 


