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Uwagi krytyczne

do rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny



WPROWADZENIE

W chwili najpoważniejszego podczas istnienia III Rzeczypospolitej zagrożenia wojennego

strona  rządowa  proponuje  projekt  ustawy  wprowadzający  zmiany  w  zakresie  organizacji  Sił

Zbrojnych RP – szczególnie zaś rekrutacji i pełnienia służby wojskowej. Postulowane rozwiązania

mają  charakter  systemowy,  a  więc  ich  wdrożenie  trzeba  byłoby  postrzegać  jako  prawdziwą

rewolucję.

Projekt ustawy nie idzie przy tym w kierunku zwiększenia wymagalności i dyspozycyjności

żołnierzy, chociaż zidentyfikować można to jako jedną z najpilniejszych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Występują  w  nim  liczne  niedociągnięcia  i  błędy,  a  nawet  nadużycia  i  propozycje  w  sposób

oczywisty  sprzeczne  z  Konstytucją.  Dodatkowo  pewne  istniejące  dotychczas  regulacje

odpowiedzialne  za  patologizację  służby  wojskowej  zostają  utrzymane,  inne  zaś  –  za  sprawą

projektu – mają zostać wprowadzone.

Zestaw przedstawianych  tutaj  uwag  nie  ma  charakteru  wyczerpującego.  Ze  względu  na

tempo  prac  nad  projektem  narzucone  przez  stronę  rządową  oraz  ewidentną  chęć  jego

przeforsowania,  autorzy  ograniczyli  się  tylko  do  wybranych  kwestii,  które  same  w  sobie

dyskredytują  proponowaną  reformę.  Celem jest  więc  nie  kompleksowa  analiza,  ale  wskazanie

pewnych newralgicznych punktów, które – jak mamy nadzieję – pomogą zrozumieć,  że obrany

kierunek  zmian nie  tylko  nie  ma  potencjału  na  poprawę sytuacji  Wojska  Polskiego,  ale  wręcz

stwarza zagrożenie jej drastycznego pogorszenia (a mówiąc wprost: wprowadzenia chaosu).

Powyższe  wykazane  zostanie  przykładami  konkretnych  rozwiązań  proponowanych

w projekcie ustawy o obronie Ojczyzny.



PRZEPISY SPRZECZNE Z KONSTYTUCJĄ RP

Najpoważniejszym  błędem  projektu  jest  proponowany  art.  11  ust.  1,  będący  w  jawnej

sprzeczności  z  art.  26  Konstytucji.  Wadliwy  przepis  stanowi,  iż  Siły  Zbrojne  stoją  na  straży

suwerenności  i  niepodległości  Państwa  oraz  jego  bezpieczeństwa  i  pokoju.  Jest  to  zapis

niekompatybilny  z  art.  26  ust.  1  Konstytucji,  zgodnie  z  którym  Siły  zbrojne  Rzeczypospolitej

Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu

bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. W projekcie następuje więc częściowe pominięcie,

a częściowe  rozszerzenie  tego,  do  czego  zgodnie  z  Konstytucją  RP Siły  Zbrojne  mają  służyć.

W projekcie  brak  jednego  z  konstytucyjnych  zadań  Sił  Zbrojnych  w  postaci  zapewnienia

nienaruszalności granic, natomiast znalazło się w nim kuriozalne stanie na straży pokoju.

W przypadku zdrady na  najwyższych stanowiskach takie  sformułowanie  może stanowić

pretekst do sabotowania mobilizacji lub użycia Sił Zbrojnych w krytycznym momencie rozpoczęcia

konfliktu zbrojnego.

Drugim niezwykle istotnym błędem omawianego projektu jest  art. 2 pkt. 2, który również

pozostaje sprzeczny z ustawą zasadniczą.

Art. 116 ust. 1 Konstytucji wyraźnie określa, że to  Sejm decyduje w imieniu RP o stanie

wojny i o zawarciu pokoju. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 2 projektu, gdy mowa o czasie wojny rozumie

się przez to czas działań wojennych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których

początek  i  koniec  jest  określany  w  trybie  postanowienia  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej

wydanego na wniosek Rady Ministrów.  Można tu więc mówić o próbie zastąpienia regulacji

konstytucyjnej  przepisem  ustawowym,  który  zmienia  zakres  uprawnień  organów  władzy

państwowej (przede wszystkim eliminuje Sejm).

Kolejna rzecz: zgodnie z art. 116 ust.  2 Konstytucji Sejm może podjąć uchwałę o stanie

wojny jedynie w razie  zbrojnej  napaści  na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych

wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Przeto sformułowanie, że początek

i koniec  czasu  wojny jest  określany rozporządzeniem nijak  się  ma  do pierwszej  konstytucyjnej

przesłanki  pozwalającej  taki  stan  ogłosić.  Szczególnego  podkreślenia  wymaga,  że sytuacja

zbrojnej napaści na terytorium RP jest czymś, co można stwierdzić (jako zjawisko występujące

niezależnie od woli podmiotu je stwierdzającego), podczas gdy proponowany w projekcie zapis

kreuje uprawnienie o charakterze sprawczym.

Następnym  istotnym  „niedociągnięciem”  jest  pozostawienie  w  niezmienionym,



obowiązującym  obecnie  brzmieniu  roty  przysięgi  wojskowej.  Być  może  są  to

kwestie jedynie semantyczne, ale mogą okazać się one kluczowe w sytuacjach skrajnych, w jakich

może się znaleźć żołnierz SZ RP.

Po pierwsze,  w rocie  przysięgi,  zawartej  w art.  12 ust.  1  projektu użyto sformułowania

żołnierz Wojska Polskiego; jest to chyba jedyny taki przypadek w projekcie ustawy. Nawet w tym

samym ustępie użyto zwrotu, że przysięgę składa żołnierz SZ RP.

Po  drugie,  w  ustawie  nie  ma  określonych  żadnych  mechanizmów  stania  na  straży

Konstytucji, do czego zobowiązują się żołnierze. W świetle istotnych wątpliwości co do zgodności

z ustawą  zasadniczą  licznych  aktów  prawnych  wydawanych  przez  obecny  rząd  (zwłaszcza  na

przestrzeni ostatnich dwóch lat) ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia.

Kolejnymi  proponowanymi  przepisami  budzącymi  poważne  wątpliwości  co  do  ich

konstytucyjności są art. 8 i 9.  Kwestie dotyczące zakresu obowiązków obywateli, a konkretnie

przedsiębiorców muszą być określone w ustawie, w formie katalogu zamkniętego. Nie można

tych kwestii pozostawić „radosnej twórczości” organów władzy wykonawczej. W art. 7 projektu

mowa  wprawdzie  o  zakresie  określonym  w  ustawach,  ale  art.  9  stwierdza,  że  można  żądać

niezbędnej  pomocy.  Smutna  praktyka  działalności  urzędowej  w  czasie  pokoju  pokazuje

niebezpieczną  tendencję  do  wykorzystywania  wszelkich  istniejących  podstaw  do  uzurpowania

sobie uprawnień przez urzędników rozmaitego szczebla.

Art. 59 ust. 1 projektu (określający obowiązek kwalifikacji wojskowej ze względu na płeć)

oraz art. 332 ust. 7 projektu (określający, że ćwiczenia fizyczne są zróżnicowane m.in. ze względu

na płeć oraz grupy wiekowe) są przepisami jawnie dyskryminującymi osoby ze względu na płeć

i  wiek.  Są  oczywiście  sprzeczne  z  art.  32  i  33  Konstytucji.  Wymagana  sprawność  fizyczna

żołnierza powinna jedynie zależeć od stanowiska służbowego w danym RSZ.

Art. 527 projektu określa prawo do świadczenia odszkodowawczego i w ust. 3 stanowi, iż

Przy  podejmowaniu  decyzji  w  sprawie,  w  której  pomimo dołożenia  najwyższej  staranności  nie

można ustalić okoliczności wypadku, któremu żołnierz uległ  w warunkach zbliżonych do działań

wojennych,  właściwy  organ,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  rozstrzyga  wątpliwości  na  korzyść

poszkodowanego”.  Mowa  tu  więc  o  warunkach  zbliżonych  do  działań  wojennych,  co  stanowi

pojęcie,  które  nie  wiadomo  co  oznacza.  Taki  zapis  można  traktować  jako  potencjalnie

dopuszczający użycie Sił Zbrojnych w sposób lub w zakresie innym, niż byłoby to możliwe na

gruncie  Konstytucji (znów  patrz  art.  26  Konstytucji).  Zapis  ten  niebezpiecznie  koresponduje

z błędami, które wskazywano w tym zakresie powyżej.



Z  perspektywy  potencjalnego  naruszenia  Konstytucji  należy  patrzeć  też  na  zmianę

wprowadzaną art. 724 projektu, który nowelizuje ustawę z dnia 23 września 1999 r. o zasadach

pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania

się przez to terytorium. Przewidziano tam, że art. 3a ust. 1 rzeczonej ustawy ma otrzymać brzmienie

Zgodę na pobyt  wojsk  obcych na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  w ramach  wzmocnienia

wojskowego  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  wojsk  Państw-Stron  Traktatu

Północnoatlantyckiego  przez  stronę  wysyłającą  w  operacjach  wojskowych prowadzonych  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

Przewidziano więc wykorzystanie SZ RP w czasie pokoju do operacji wojskowych, co następować

ma na wniosek Ministra ON (za zgodą premiera). Prezydent zgodę wydaje, a więc ma to charakter

obligatoryjny (nie może odmówić, jeśli wniosek otrzyma). Najbardziej niepokojące jednak to, że

przewidziano tu możliwość takiego wykorzystania Sił Zbrojnych do operacji wojskowych w czasie

pokoju.  To  –  w  świetle  zwłaszcza  pewnych  ustaw  wprowadzonych  do  porządku  prawnego  na

przestrzeni ostatnich dwóch lat – budzić może poważne zastrzeżenia.



WADY SYSTEMOWE PROJEKTU

ORAZ BŁĘDY W ORGANIZAJI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Art.  18  nie  przewiduje  w  jednostkach  wojskowych  możliwości  pełnienia  służby  przez

żołnierzy  niedobrowolnej  zasadniczej  służby  wojskowej.  Przewiduje  tworzenie  stanowisk  dla

żołnierzy zawodowych, żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej , żołnierzy TSW oraz

aktywnej rezerwy i pracowników. Gdzie żołnierze obowiązkowej ZSW mają służyć?

Zgodnie z art. 53 ust. 1 projektu rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18

lat. Jak to się ma do art. 54 ust. 1 zakładającego, że w razie mobilizacji i wojny można rejestrować

inne  osoby.  Czy to  oznacza  rejestrację  obywateli  niepolskich  czy osób poniżej  18 roku życia?

Rejestracja nie-Polaków w świetle art.  83 jest bez sensu,  ponieważ nie mogą oni pełnić służby

wojskowej. W takim razie jaka jest granica wieku rejestracji niepełnoletnich?

Art.  59  ust.  10  zakłada,  że  dopiero  w  razie  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa albo

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny można wprowadzić obowiązek kwalifikacji osób po 18 roku

życia.  Kto  ma  określać  czy  wystąpiło  zagrożenie  bezpieczeństwa  państwa?  Uwagę  zwraca

zastosowanie  koniunkcji  pomiędzy  mobilizacją  i  wojną.  Oznacza  to,  że  aby  wprowadzić

obowiązkową kwalifikację te dwa stany będą musiały wystąpić jednocześnie.

Art.   83  ust.  1  określa  warunki  powołania  do  służby wojskowej.  Niezbędna  jest  m.in.

nieposzlakowana  opinia  oraz  niekaralność  za  przestępstwa  umyślne.  Czy  naprawdę,  w  chwili

prawdopodobnie już bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, możemy sobie pozwolić

na takie ograniczanie bazy rekrutacyjnej SZ RP? Do ZSW jeszcze kilkanaście lat temu powoływano

osoby z wyrokami za przestępstwa umyślne i nie stanowiło to istotnego problemu. 

Art. 109 ust. 1 projektu zakłada szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej kandydatów na

oficerów i podoficerów. Z kolei art. 135 ust. 5 nadaje tytuł podchorążego wszystkim słuchaczom

ww. placówek po złożeniu przysięgi wojskowej. Czy rzeczywiście chcecie nadać kandydatom na

podoficerów tytuł podchorążego?

Art.  262 projektu przewiduje służbę w jednostkach  aktywnej rezerwy,  pasywnej rezerwy,

żołnierzy  zawodowych.  Będzie  to  rodziło  duże  trudności  mobilizacyjne  oraz  związane

z utrzymaniem odpowiedniej gotowości bojowej. Jest to sposób na wotyzację Wojsk Operacyjnych.



Art. 146 ust. 1 pkt. 2 zakłada, że dobrowolna ZSW może zostać przerwana w dowolnym momencie

na wniosek żołnierza DZSW. To nie wymaga dodatkowego komentarza.

Art.  154  ust.  1  sprawia,  że  najbardziej  pozytywnie  wpływająca  na  gotowość  bojową

jednostek  wojskowych  obowiązkowa  ZSW  (art.  153  ust.  1  i  2)  staje   się  służbą  dla  osób

niezaradnych życiowo.

Czy w obecnej  sytuacji możemy pozwolić żołnierzom zawodowym na dowolne składanie

wypowiedzenia stosunku służbowego, jak jest to proponowane w art. 226 pkt 9? Należy ograniczyć

możliwość  wypowiadania  stosunku  służbowego  przynajmniej  na  okres  do  6  miesięcy  przed

zakończeniem kadencji na zajmowanym stanowisku służbowym.

Konstrukcja art. 228 ust. 1 pkt. 9 i 10 sprawia, że zawarte tam zapisy będą mogły zostać

arbitralnie wykorzystane przeciwko niewygodnym żołnierzom zawodowym. Obecnie rzadko które

postępowanie  karne  kończy  się  w  ciągu  12  miesięcy,  a  wszczęcie  takiego  postępowania  jest

przyczyną zawieszenia żołnierza w obowiązkach służbowych. Z kolei sformułowanie oczywistość

czynu zabronionego godzi wręcz w konstytucyjny podział władz – od stwierdzania przestępstw są

organy wymiaru sprawiedliwości. 

Zgodnie z art.  243 ust.  1 projektu służbę w aktywnej  rezerwie – ochotniczo – pełni się

(wprawdzie  z  zastrzeżeniem  co  najmniej)  2  dni  na  kwartał  w  czasie  wolnym  od  pracy

i jednorazowo przez 14 dni (znowu co najmniej) raz na 3 lata. Jak to się ma do obowiązku służby

żołnierzy  pasywnej  rezerwy,  którzy zgodnie  z  art.  248  ust.  1  pełnią  służbę  poprzez  ćwiczenia

wojskowe, a zgodnie z art. 251 mogą one trwać do 90 dni w roku? Czy rzeczywiście ochotnicza

służba  w aktywnej rezerwie minimum 8 dni w roku plus 14 dni raz na trzy lata  jest korzystniejsza

dla jednostek wojskowych od możliwości powołania na,  do 90 dni w roku, żołnierza pasywnej

rezerwy?

Art. 335 ust. 5 przewiduje możliwość wydania zgody na pracę zarobkową  żołnierza w innej

jednostce wojskowej. Dlaczego projekt ustawy o obronie Ojczyzny proponuje utrzymać patologię

pozwalającą  na  uzyskiwanie  nieuprawnionych  dochodów  przez  żołnierzy,  kumoterstwo

i nepotyzm?  Przecież,  jeżeli  żołnierz  jest  potrzebny  w  innej  jednostce,  to  należy  go  do  niej

oddelegować.



Art. 234 pkt 7 może powodować, że użycie słów powszechnie uznanych za obelżywe będzie

dostateczną podstawą do zwolnienia żołnierza zawodowego. Po co są sądy i cały wojskowy aparat

sprawiedliwości, skoro oczywistość ma je zastępować?

Art.  531  w  ust.  3  zakłada  możliwość  zgłaszania  się  do  służby  wojskowej  osób  nie

podlegających  obowiązkowi,  a  ust.  7  tegoż  artykułu  określa,  że  tych  osób  do  służby  się  nie

powołuje. Który z tych ustępów ma być stosowany?

Art. 555 zakłada możliwość zwolnienia żołnierza zawodowego w czasie mobilizacji , stanu

wojennego  i  w  czasie  wojny z  powodu:  niewywiązywania  się  z  obowiązków  służbowych oraz

zrzeczenia  się  obywatelstwa  polskiego,  a także skazania  na  karę  pozbawienia  wolności  bez

warunkowego  zawieszenia  jej  wykonania.  Jest  to  wręcz  zachęta  do  uniknięcia  niebezpiecznego

obowiązku służby wojskowej w takich stanach. 

Czy po 32 latach od 1990 r. nadal służą w SZ RP żołnierze, którym nie zweryfikowano

prawdziwości oświadczenia lustracyjnego? Czy trzeba zachować normę stanowioną przez art. 226

pkt 7?



CYWILNA DOMINACJA NAD WOJSKIEM
(„RĘCZNE STEROWANIE”)

Projekt  w  sposób  wadliwy określa  relacje  pomiędzy wojskowymi  i  cywilami.  Przyjęto

dominację  czynnika  cywilnego  nad  żołnierzami. Konstytucja  nie  przewiduje  takiej  relacji,

określając  w  art.  26  ust. 2,  iż  Siły  Zbrojne  podlegają  cywilnej  kontroli,  a  nie  cywilnemu

zarządzaniu  (czy tym bardziej  dowodzeniu). O tyle  postanowienia projektu można postrzegać

więc jako sprzeczne z Konstytucją. Również art. 134 Konstytucji pośrednio wskazuje na rozdział

sfery wojskowej i cywilnej. Tego rozdziału jednak w wielu miejscach nie tylko nie ma, ale wręcz

przyjęto nadrzędną rolę czynników cywilnych.

Wątpliwości  budzą  też  zapisy  art.  15  ust.  1  projektu,  który  zawiera  katalog  zamknięty

rodzajów sił zbrojnych. Sprzeczny z ust. 1 jest już ust. 3, określający że dowódcami rodzajów sił

zbrojnych  są:  DG  RSZ,  DO,  RSZ,  DWOT.  Wykładnia  językowa  jest  podstawowym  sposobem

wykładni przepisów, które zawierają sformułowania niezdefiniowane w akcie prawnym. Katalog

rodzajów  sił  zbrojnych  nie  budzi  wątpliwości  –  te  wyróżnia  się  ze  względu  na  specyficzne

środowisko działań – WL, SP, MW lub na specyfikę operacyjną i taktyczną – WS i WOT. Brakuje

tu jedynie WOC, których zadania w specyficznym, stosunkowo nowym środowisku działań, jak

najbardziej  uprawniają  do nadania im rangi  RSZ.  Można też ubolewać,  że  szumne zapowiedzi

realizacji programów kosmicznych nie znalazły ujęcia w omawianym projekcie. Jednak w takim

rozumieniu uzasadnione jest ujęcie w tym gronie jedynie DWOT. Kompetencje DG, DO określone

w  projekcie  budzą  uzasadnione  obawy  sporów  i  ręcznego  sterowania  SZ  RP  przez  MON.

Uderzający jest brak wyraźnego, jasnego określenia kompetencji SSG oraz Naczelnego Dowódcy.

Nasuwają się następujące pytania: komu mają podlegać dowódcy RSZ na czas P, a komu na

czas  W? Jakie są  kompetencje i  podległość SSG na czas  P i  na czas W? Skoro SSG WP jest

organem pomocniczym Prezydenta RP, to jakim organem ma dysponować Naczelny Dowódca? Czy

ma to być dowódca bez sztabu? Powinno to być określone analogicznie do przepisów art. 20 ust. 3,

art.  21  ust.  3  oraz  art.  22  ust.  3.  Można  pokusić  się  o  stwierdzenie,  że  uchwalenie  projektu

w obecnej wersji spowoduje chaos na samym szczycie łańcucha dowodzenia w godzinie próby.

Wątpliwości budzi też sam art. 2 pkt 19 projektu, zgodnie z którym jeśli w ustawie mowa o

organie wojskowym – należy przez to rozumieć  podmiot resortu obrony narodowej realizujący

zgodnie ze swoją właściwością zadania z zakresu obronności państwa określone w ustawie. Art. 8

wskazuje zaś, że Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania zadań w

ramach  obowiązku  obrony przez  ministrów,  wojewodów,  marszałków  województw,  starostów



i wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,

a także organizacje pozarządowe, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu

obronności państwa.  Przepis ten brzmi wręcz jak przyznanie Radzie Ministrów kompetencji

do  decydowania  o  zadaniach  wskazanych  podmiotów  dla  realizacji  obowiązku  obrony.

Posłużono się przy tym pojęciem obowiązku obrony, który swoim zakresem obejmuje np. cały art. 3

ust. 2,  w którym mowa o  pełnieniu  służby  wojskowej,  wykonywaniu  obowiązków wynikających

z nadanych przydziałów mobilizacyjnych, czy  pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych.

Uzasadnione wątpliwości może na gruncie art. 8 budzić również to, czy zakres delegacji ustawowej

jest tu w ogóle dopuszczalny i czy materia ta nie powinna zostać bezpośrednio określona w ustawie,

a nie przekazana Radzie Ministrów? Odpowiedź musi być przecząca.

W art. 9 określono, że organy wojskowe mogą żądać bliżej nieokreślonej niezbędnej pomocy

od  dowolnych  podmiotów  (w  przepisie  zawarto  bowiem  tylko  wyliczenie  przykładowe

i pozostawiono katalog otwarty, poprzez sformułowanie  oraz innych podmiotów). Uprawnienie to

sprzężono w zdaniu drugim z obowiązkiem po stronie wymienionych podmiotów (a więc dowolnych

podmiotów) do udzielenia tej pomocy.

Powyższe zestawić trzeba z tym, że projekt ustawy o obronie Ojczyzny przewidział całe

dwa działy (XXI oraz  XXII),  zatytułowane:  Świadczenia  na rzecz  obrony oraz  Organizowanie

zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych. Tam określono też uprawnienia

organów oraz obowiązki obywateli  i  przedsiębiorców na rzecz Sił  Zbrojnych RP. Zmusza to w

konsekwencji do zadania pytania jaka ratio legis w rzeczywistości stoi za art. 9 projektu? Po co

tworzyć  generalną  klauzulę  kompetencyjną  umożliwiającą  organom  władcze  działanie  wobec

nieograniczonego  katalogu  podmiotów  z  pominięciem  szczegółowej  regulacji  i  to  na  dodatek

w nieograniczonym spektrum przedmiotowym?

Minister Obrony Narodowej (por. art. 16) w drodze rozporządzenia tworzy, przekształca

i znosi garnizony. Ponadto określa zadania ich dowódców oraz ich siedziby i terytorialny zasięg

właściwości.  Powierza  też  pełnienie  funkcji  Dowódcy  Garnizonu.  Ust.  1  wskazanego  przepisu

stanowi zaś, że Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne są rozmieszczone w garnizonach, co

de facto przekłada się na wiodącą rolę Ministra ON w ich organizacji i zarządzaniu nimi. Zgodnie

z art. 18 projektu, w jednostce wojskowej tworzy się stanowiska służbowe dla żołnierzy, przy czym

zgodnie z art. 2 pkt 11 ilekroć mowa o jednostce wojskowej – należy przez to rozumieć jednostkę

organizacyjną  Sił  Zbrojnych,  funkcjonującą  na  podstawie  nadanego  przez  Ministra  Obrony

Narodowej etatu (...).



Zgodnie z art. 27 ust. 1 Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

oraz sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju poprzez:

 opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego (pkt 1);

 planowanie i realizację przygotowań obronnych państwa (pkt 2);

 przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (pkt 3);

 utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa (pkt 4);

 określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa (pkt

5);

 przygotowanie na potrzeby obronne państwa i utrzymywanie w stałej gotowości jednolitych

systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania (pkt 6);

 przygotowanie systemu stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa

państwa i wojny (pkt 7);

 określanie  zasad  wykorzystania  zasobów  systemu  ochrony  zdrowia  i  infrastruktury

technicznej  państwa  na  potrzeby  obronne,  w  tym  sposobu  zabezpieczania  przestrzeni

powietrznej  i  wód  terytorialnych  w  razie  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa

i w czasie wojny (pkt 8);

 zapewnienie funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie (pkt 9);

 prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie (pkt 10).

Powyższe uprawnienia można byłoby obszernie omawiać w sposób oddzielny dla każdego

z nich. W tym miejscu dość poprzestać na obserwacji,  że  mają one bardzo szeroki charakter

i dotyczą  w  dużej  mierze  sfer  typowo  wojskowych  (wręcz  dowódczych).  Tak  określone

kompetencje stwarzają przy tym potencjał do nadużyć, w postaci „ręcznego sterowania” wojskiem

w typowych dla  niego (a  nie  dla  czynników cywilnych)  przestrzeniach.  Taki kształt  regulacji

zdecydowanie odchodzi więc od modelu „wyznaczania kierunków” oraz „kontroli” ze strony

podmiotów  cywilnych  (przy  realizacji  zadań  przez  Siły  Zbrojne). W  proponowanym  tu

rozwiązaniu  widać  powierzenie  czynnikom  cywilnym  określonych  uprawnień

„wykonawczych”. Wiele sfer ust. 2 tego przepisu przekazuje też Radzie Ministrów do określenia

w drodze rozporządzenia, co znów należy uznać za niedopuszczalną delegację ustawową.

Chociaż jako zasadę przyjęto w art. 20 ust. 1 projektu, iż Dowódca Generalny jest właściwy

w zakresie  dowodzenia  jednostkami  wojskowymi i  związkami organizacyjnymi  Sił  Zbrojnych,  to

jednak przewidziano tam, że ma to miejsce z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków



organizacyjnych Sił  Zbrojnych  bezpośrednio  podległych  Ministrowi  Obrony Narodowej (pkt  1),

który w tym zakresie uzyskuje uprawnienia dowódcze. Wymieniono też inne podmioty (pkt. 2-6),

którym  mogą  one  zostać  podporządkowane.  Minister  Obrony  Narodowej uzyskał  przy  tym

uprawnienie,  aby  określić  w  drodze  zarządzenia  szczegółowy  zakres  działania,  siedzibę

i strukturę  organizacyjną Dowództwa  Generalnego (art.  20  ust.  4),  Dowódcy  Operacyjnego

(art. 21 ust. 4), Dowódcy WOT (art. 22 ust. 4). Jeżeli mowa we wskazanych przepisach o zakresie

działania (i to w formie zarządzenia), to rodzi to obawy o możliwość władczego modyfikowania

zakresu  faktycznych  kompetencji  poszczególnych  dowódców  przez  Ministra  ON (oraz

dowolnego ich zmieniania).  To sugeruje zaś rolę Ministra ON jako swoistego  „nad-dowódcy”,

którym w konsekwencji omówionych powyżej uprawnień realnie może się stać.

Wskazać  warto  też,  że  jak  określono  w  art.  23  ust.  1  Dowódca  Komponentu  Wojsk

Obrony Cyberprzestrzeni podlega w czasie pokoju Ministrowi ON (pkt 1). Zgodnie zaś z ust. 4

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni  jako  specjalistyczny komponent  Sił  Zbrojnych są właściwe do

realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej

ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia

Sił Zbrojnych. Charakterystyczne, że nie różnicuje się roli WOC w czasie P i czasie W, a możliwość

ich działania określono właściwie bez limitu (pełne spektrum działań w cyberprzestrzeni). Stwarza

to oczywiste pole do nadużyć ze strony Ministra ON, który uzyskał  (zgodnie z art, 23 ust. 1

pkt 1) pełną zwierzchność nad WOC i może ich w ten sposób używać również wtedy, gdy nie

toczy się żaden konflikt.

Cały  projekt  jest  wręcz  przepełniony  przepisami,  które  określają  władcze  kompetencje

i możliwość ingerencji z dużą swobodą w sposób działania i wykorzystywania SZ przez Ministra

ON  i  nie  sposób  wszystkie  tutaj  szczegółowo  omawiać.  Ciekawie  w  tym kontekście  wygląda

przykładowo uprawnienie „przemycone” w art. 102 pkt 7 projektu, zgodnie z którym Minister ON

określi w drodze rozporządzenia przebieg służby, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących

tę służbę (…), ich uprawnienia inne niż określone w ustawie (...).

Regulacja ta stanowi przykład typowego zabiegu legislacyjnego, którym projekt się bardzo

często posługuje, a który polega na przekazaniu do uregulowania w drodze rozporządzenia (czy

zarządzenia) Ministra ON określonej sfery, która stanowi materię ustawową. W tym wypadku –

zgodnie  z  literalnym  brzmieniem  przepisu  –  przekazano  możliwość  kreowania  żołnierzom

uprawnień innych niż w ustawie. Jeśli nie jest to „pomyłka redakcyjna”, to taki zapis powinien

budzić nie tylko zastrzeżenia, ale wręcz obawę o intencje projektodawców.



Kompetencje  na  podobnej  zasadzie  Minister  ON  uzyskał  również  w  zakresie  badań

kwalifikacyjnych,  decydowania  o odbywaniu zasadniczej  służby wojskowej,  liczne uprawnienia

finansowe, uprawnienia przy przenoszeniu do dyspozycji, itp.

Sposób w jaki projekt pozycjonuje Ministra ON w strukturze dowodzenia dość wyraźnie

można dostrzec na przykładzie art. 225 ust. 6, który stanowi, iż Od decyzji, o której mowa w ust. 5

[tj.  zawieszenie  w  czynnościach  służbowych],  przysługuje  odwołanie  do  dowódcy  jednostki

wojskowej nadrzędnej nad jednostką, w której żołnierz pełni służbę, a w przypadku braku takiego

dowódcy do Ministra Obrony Narodowej. Schemat hierarchiczny zbudowano tu więc na zasadzie

dowódca-dowódca-minister  ON.  Przykład  ten  ma  przy  tym  charakter  poglądowy  dla  modelu

organizacyjnego Sił Zbrojnych jaki zaproponowano w projekcie.

„Ręczne  sterowanie”  dość  dobrze  widoczne  też  na  przykładzie  art.  275  ust.  7,  który

przewiduje  m.in.,  że  Minister  ON  określi  w  drodze  rozporządzenia  rozkład  czasu  służby

w tygodniu.

Zgodnie z art. 549 ust. 2 pkt 1 Organami właściwymi do wyznaczania żołnierzy zawodowych

na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji,  ogłoszenia stanu wojennego i  w czasie

wojny  oraz  zwalniania  z  tych  stanowisk  są:  1)  Minister  Obrony  Narodowej  –  na  wszystkie

stanowiska służbowe do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie oraz których wyznaczenie

wynika  z postanowień odrębnych ustaw,  z  wyjątkiem stanowisk  służbowych,  na które wyznacza

i z tórych zwalnia Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. Ten zakres zależny pozostaje zaś od samego

Ministra ON. Przepis ten dodatkowo znajduje zastosowanie przy art. 552 ust. 2, który przewiduje

mianowanie na stopień podporucznika (podporucznika marynarki) przez Naczelnego Dowódcę Sił

Zbrojnych, mianowanie na stopnie generalskie (admiralskie) przez Prezydenta RP (ale na wniosek

Naczelnego Dowódcy Sił  Zbrojnych lub Ministra ON), natomiast dla mianowania na wszystkie

pozostałe stopnie odsyła do organów, o których mowa właśnie w art. 549 ust. 2.

Uprawnienia Ministra ON widać wyraźnie też na gruncie zadań wykonywanych na rzecz Sił

Zbrojnych przez przedsiębiorców. Zgodnie z art. 661  Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań na

rzecz Sił Zbrojnych wykonywanych przez przedsiębiorców sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Zważywszy na konstrukcję pozostałych przepisów regulujących tę kwestię trzeba podkreślić, że

Minister  ON  jest  zaangażowany  zarówno  w  przyznawanie  pieniędzy,  określanie

przedsiębiorców w planie, a także ich kontrolowanie.  Taki kształt regulacji ma więc potężny

potencjał korupcjogenny.



WYBRANE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE

SŁUŻBY ŻOŁNIERZY-KOBIET

Projekt przewiduje utrzymanie wadliwego systemu służby kobiet oraz wadliwe rozwiązania

„społeczne”, związane z tradycyjną rolą kobiety. Art. 5 ust. 1 stanowi, iż obowiązkowi pełnienia

służby wojskowej podlegają obywatele polscy, co obejmuje również kobiety. W ust. 3 przewidziano

zaś, że obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po

porodzie;  wskazano tam ponadto wyłączenie osób, które: sprawują opiekę nad dziećmi do lat 8

(pkt 1), sprawują opiekę nad dziećmi od lat 8-18 (pkt 2 lit. a), pod warunkiem, że dzieci te wspólnie

z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom. Takie wyłączenie jest zupełnie

niejasne, bowiem nie sposób ustalić jak ma być oceniane, że opieki  nie można powierzyć innym

osobom.

Art. 59 projektu przewiduje w ust. 1, że do kwalifikacji wojskowej obowiązani są zgłosić się

tylko mężczyźni, a w ust. 5 wskazano, że do takiej kwalifikacji jako ochotnicy mogą zgłosić się

również  kobiety.  Dalej  projekt  stanowi  jednak  w  art.  60,  że  Kobiety  posiadające  kwalifikacje

przydatne do służby wojskowej oraz  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji mogą

zostać poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Art. 60 ust. 6 wskazuje, że Kobiety, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, podlegają

obowiązkowi służby wojskowej na zasadach ogólnych. Mimo to: 

 art. 103 stanowi, że Żołnierzowi służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia – kobiecie,

w przypadku zajścia w ciążę, na okres ciąży i połogu udziela się, na jego wniosek, urlopu

bezpłatnego w wymiarze nie dłuższym niż 12 miesięcy;

 art. 163 ust. 4 określa, że kobieta odbywając zasadniczą służbę wojskową i zwolniona z niej

z powodu zajścia w ciążę nie podlega powołaniu do odbycia pozostałego okresu tej służby

i z dniem zwolnienia ze służby dowódca przenosi taką kobietę do pasywnej rezerwy;

 zgodnie z art.  190 ust.  2 pkt  1  Żołnierzy zawodowych kieruje  się  do wojskowej komisji

lekarskiej  z  urzędu,  gdy  nie  wykonują  zadań  służbowych  z  powodu  choroby  trwającej

nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące, lecz zgodnie z ust. 3 nie dotyczy to żołnierzy-

kobiet w ciąży;

 art.  284 ust.  2 przewiduje,  że żołnierzowi zawodowemu-kobiecie będącemu w ciąży lub

karmiącemu piersią (sic!) nie powierza się obowiązków w wymiarze przekraczającym 40



godzin tygodniowo i w porze nocnej (pkt 1), nie deleguje się go poza miejsce pełnienia

służby  bez  zgody  (pkt  2),  nie  powierza  się  wykonywania  zadań  uciążliwych,

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia – określonych w przepisach  prawa pracy

(pkt 3).

Wskazać  trzeba  też,  że  zgodnie  z  art.  284  ust.  3  żołnierz  zawodowy-kobieta  karmiący

dziecko  piersią  ma  prawo  do  dwóch  półgodzinnych  przerw  wliczanych  do  czasu  pracy

(przewidziano  też  wariację  tego  uprawnienia,  jeżeli  karmi  się  więcej  niż  jedno  dziecko).

Patologiczna jest też konstrukcja ust.  4, zgodnie z którym  Żołnierza zawodowego sprawującego

opiekę  nad  dzieckiem do  lat  4,  pozostającego  w  związku  małżeńskim  z  innym żołnierzem,  nie

deleguje się bez  jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej  służy wojskowej,  w tym samym

czasie co współmałżonka.

Powyższe rodzi  uzasadnione pytanie o to,  czy wojsko ma służyć  obronie kraju,  czy też

działać jako agencja matrymonialna? Jak projektodawcy wyobrażają sobie gotowość przy takim

kształcie uregulowań systemowych?

Art. 285 ust. 1 przewiduje bezpłatny urlop na okres ciąży i połogu w wymiarze nie dłuższym

niż 12 miesięcy dla żołnierza zawodowego-kobiety w trakcie kształcenia w razie zajścia w ciążę.

Ust. 2 określa dodatkowo, że w przypadku ponownego zajścia w ciążę w trakcie tego kształcenia

zwalnia się z zawodowej służby wojskowej.

Zgodnie  z  art.  332  ust.  6  Żołnierza  zawodowego-kobietę  zwalnia  się  ze  sprawdzianu

sprawności fizycznej w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią, przy czym – abstrahując od

zajścia przez  żołnierza w ciążę – w zakresie  samych sprawdzianów przyjęto (ust.  7),  że oceny

dokonuje się na podstawie ćwiczeń zróżnicowanych m.in. ze względu na płeć.

Inny  jest  też  górny  wiek  dopuszczalny  dla  kobiet,  aby  mogły  jeszcze  zgłosić  się  na

ochotnika i wynosi 50 lat (w porównaniu do 55 lat dla mężczyzn), o czym stanowi art. 532 ust. 3

pkt 2.

Projekt zawiera jeszcze inne przepisy określające specyficzne traktowanie kobiet i powyższe

wyjątki mają charakter przykładowy.



WOJSKO POLSKIE JAKO „ZAKŁAD PRACY”

Już w art.  2 pkt 5 odnaleźć można definicję  drogi do miejsca i  z miejsca wykonywania

czynności,  która  konstrukcyjnie  czerpie  z  drogi  do  i  z  miejsca  pracy,  będącej  tworem

charakterystycznym dla prawa pracy. Projekt nie poprzestaje jednak na samych „konstrukcjach”,

które kopiują rozwiązania prawa pracy, ale też wprost się do nich odwołuje.

Przykładem  takiej  sytuacji  jest  choćby  art.  219,  który  stanowi,  iż  „Do  żołnierza

zawodowego oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej stosuje się

przepisy,  które  mają  zastosowanie  do  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach

analogicznych do zajmowanego przez  niego stanowiska służbowego,  w  szczególności  dotyczące

obowiązków  pracodawcy  i  pracownika,  regulaminów  pracy,  wyróżnień,  odpowiedzialności

materialnej pracowników, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także funduszu nagród,

z wyłączeniem pozostałych przepisów w sprawie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i  należności

pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

Inny kuriozalny przykład przeszczepiania na grunt wojskowy przepisów prawa pracy,  to

art. 236  ust.  1,  zgodnie  z  którym  żołnierz  zawodowy może  korzystać  z  pomocy  w zakresie

doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na 6 miesięcy

przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, czy nawet – na 3 miesiące przed zwolnieniem

z zawodowej służby wojskowej – z praktyk zawodowych. Regulacja ta jest przy tym dużo bardziej

rozbudowana (niż tylko jeden ustęp) i zawiera szereg gwarancji natury „socjalno-zdobycznej”.

Wskazać warto też art. 299 ust. 1, który stanowi, iż Przełożeni ponoszą odpowiedzialność za

stan bezpieczeństwa i higieny  służby żołnierzy zawodowych i  są obowiązani zapewnić warunki

ochrony ich życia i  zdrowia przez zapewnienie  bezpiecznych i  higienicznych warunków  pracy.

Tego rodzaju sformułowania musiały być bardzo nienaturalne dla samych projektodawców, skoro

najpierw mowa o stanie bezpieczeństwa i higieny służby, podczas gdy in fine przepis odwołuje się

już do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jednocześnie taka konstrukcja jest też o tyle osobliwa, że jest to gwarancja przewidziana

tylko  dla  żołnierzy  zawodowych.  Z  tego  należy  wnosić,  że  inni  żołnierze  już  bezpiecznych

i higienicznych warunków służby mieć nie muszą.

Ust. 2 zrywa z początkową narracją obraną w ust. 1 i mowa w nim już wprost, iż Żołnierz

zawodowy jest obowiązany do przestrzegania przepisów i  zasad bezpieczeństwa i higieny  pracy.



Rodzi to wątpliwość, czy regulacje z ust. 1 i ust. 2 dotyczą tego samego (skoro zdecydowano się na

użycie różnych pojęć). Jeśli miałoby to być traktowane jako błąd, to od projektodawcy należałoby

wymagać  jednoznacznego  określenia,  czy  w  Siłach  Zbrojnych  ma być  pełniona  służba,  czy

świadczona  praca? Potrzeba ta nagląca tym bardziej,  że nagromadzenie w projekcie przepisów

charakterystycznych dla prawa pracy skłania wręcz do przyjęcia, że – niestety – raczej to drugie...

Powyższe  nie  jest  tylko  złośliwością;  art.  492  ust.  1  wprost  przewiduje  stosowanie

wskazanych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks prac  y.

Innym – może nawet lepszym – przykładem traktowania Wojska Polskiego przez autorów

projektu jest art. 275. Choć w ust. 1 przewidziano, że Wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych

jest  określany  ich  zadaniami  służbowymi,  to  już  w  ust.  2  całkowicie  „stępiono  ostrze”  takiej

regulacji  i  przyjęto,  że  zadania  służbowe  żołnierzy  zawodowych  powinny  być  ustalane  przez

przełożonych w sposób pozwalający na ich wykonywanie w ramach 40 godzin służby w tygodniu.

Jakby tego było mało, w kolejnym zdaniu dookreślono, że  Wykonywanie zadań służbowych nie

może przekroczyć 48 godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W zamian za

czas służby przekraczający 40 godzin służby w tygodniu żołnierzowi zawodowemu przysługuje czas

wolny od służby w takim samym wymiarze.

Kolejne  ustępy  zawierają  przy  tym  dalsze  ograniczenia  w  tym  zakresie,  zupełnie

charakterystyczne dla prawa pracy.

Podobnie  należy  postrzegać  regulację  zawartą  w  art.  230  projektu,  zgodnie  z  którym

Żołnierz zawodowy może  w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby

wojskowej bez podawania przyczyny i związany z nim art. 231 ust. 2, który stanowi, iż Zwolnienie

z  zawodowej  służby  wojskowej  żołnierza  zawodowego  wskutek  dokonanego  wypowiedzenia

stosunku  służbowego  zawodowej  służby  wojskowej  następuje  po  upływie  3  miesięcy  od  dnia

złożenia wypowiedzenia przez żołnierza w ostatnim dniu miesiąca.

Art. 303 ust. 1 stanowi, iż Stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby

wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej może być rozwiązany tylko za zgodą  pracownika.

Taka regulacja miała zapewne – w zamyśle projektodawców – zachęcać do wstępowania np. do

WOT (poprzez  zwiększenie  ochrony  pracowniczej  tych  pracowników,  którzy  służbę  w  WOT

podejmą). Projektodawcy nie zauważyli najwidoczniej, że raczej należy spodziewać się tu niechęci

pracodawców do zatrudniania osób, które taką służbę będą pełnić. W konsekwencji należy się też

spodziewać trudności  w znalezieniu  zatrudnienia  przez  osoby służące  np.  właśnie  w WOT.  To



doprowadzi  oczywiście  też  do  tego,  że  mniej  osób będzie  zainteresowanych taką  służbą,  która

konstrukcyjnie w projekcie została i tak przewidziana jako swoisty „dodatek” do normalnego życia.

Mało kto będzie więc zainteresowany tym, żeby dla takiej aktywności dodatkowej tak drastycznie

obniżać  swoje  szanse  na  rynku  pracy.  Finalnie  osiągnięty  efekt  będzie  przeto  odwrotny  od

zamierzonego i tylko socjalista może tego nie rozumieć.

Kolejną „zachętą” spod znaku socjalizmu i pracowniczych zdobyczy jest art. 305. W ust. 1

stanowi on, iż  Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby

wojskowej  rotacyjnie,  z  wyjątkiem służby  pełnionej  jednorazowo w czasie  lub  dniu wolnym od

pracy  urlopu  bezpłatnego  na  okres  trwania  tej  służby.  To  z  pewnością  również  zachęci

pracodawców do  poszukiwania  zaangażowanych  patriotycznie  pracowników.  Wręcz  intrygująco

wygląda  w  tym  kontekście  ust.  3,  zgodnie  z  którym  W  czasie  trwania  urlopu  bezpłatnego

pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do

wynagrodzenia. Można wyobrazić sobie jak bujnie rozwinie się na gruncie tego przepisu doktryna

i orzecznictwo,  gdy pracodawcy zaczną  spierać  się  choćby  o  to,  kto  ma  odprowadzać  składki

chorobowe albo wypadkowe. Pytanie też o ewentualne konsekwencje urazów takiego żołnierza –

czy  będą  w  zw.  z  tym traktowane  jako  wypadek  w pracy?  A choroba?  Jak  będzie  rozłożone

pokrywanie świadczeń w takiej sytuacji?

Powyżej  wskazano oczywiście  tylko wybrane przykłady regulacji  rodem z prawa pracy,

które obecne są na gruncie komentowanego projektu w znacznie większej ilości.

Ustawa  nie  ogranicza  przy  tym  regulowania  wojska  przy  pomocy  przepisów

charakterystycznych  dla  prawa  pracy  tylko  do  przepisów  materialnych.  Przykładowo  art.  507

wskazuje,  że  Spory  dotyczące  odpowiedzialności  majątkowej  żołnierzy  rozpoznają  sądy  pracy

i     ubezpieczeń społecznych.

W  kwestii  zaś  samej  odpowiedzialności:  projekt  przewiduje  w  art.  491,  że  żołnierze

w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierze rezerwy mają ponosić odpowiedzialność majątkową za

szkody  wyrządzone  w  mieniu  Skarbu  Państwa  znajdującym  się  m.in.  w  dyspozycji  jednostek

wojskowych.  Na  podstawie  zaś  art.  493  projektu  Żołnierz,  który wskutek  niewykonania  lub

nienależytego  wykonania  obowiązków  służbowych  ze  swojej  winy  wyrządził  szkodę  w  mieniu,

o którym mowa w art. 491,  ponosi odpowiedzialność majątkową w granicach rzeczywistej straty

i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynika szkoda. Mimo pewnych

wyjątków (por. choćby art. 495 pkt 2, gdzie mowa o działaniu w granicach dopuszczalnego ryzyka,



które jednak jest pojęciem wybitnie nieostrym) nie będzie przesadą wyrażenie obawy, że np. piloci

polskich myśliwców mogą przy takiej  regulacji  być bardziej  zainteresowani tym, żeby nie

spowodować  szkody  w  mieniu,  niż  prawidłowym  wykonaniem  misji.  Przy  takiej  regulacji

bowiem strach prowadzić ciężarówkę, a co dopiero pilotować samolot (czy kierować czołgiem albo

obsługiwać jakikolwiek inny drogi sprzęt wojskowy).

Warto zwrócić też uwagę, że w przepisie mowa o żołnierzu, a więc – zgodnie z art. 2 pkt 39

–  należy przez to rozumieć osobę pełniącą czynną służbę wojskową, służbę  w aktywnej rezerwie

w dniach tej służby oraz osobę, która odbywa ćwiczenia wojskowe  w  ramach służby  w pasywnej

rezerwie. W taki sposób wygląda więc potencjalny zakres podmiotów zobowiązanych.

Art.  509  ust.  2  operuje  kategoriami  stałego  lub  długotrwałego  uszczerbku  na  zdrowiu

wskutek wypadku pozostającego w związku z  pełnieniem czynnej  służby wojskowej  (…),  co jest

konstruktem  typowym  dla  prawa  pracy  (por.  art.  11  ustawy  z  dnia  30  października  2002  r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Niefortunnie  brzmi  też  art.  525,  w  którego  ust.  2  użyto  sformułowania  za  całkowicie

niezdolnego do pracy (w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu żołnierza związanego ze służbą).

Ponownie można powtórzyć wątpliwość jak traktować Wojsko Polskie? Czy jeszcze jest to służba,

czy może jednak już świadczenie pracy? Zgodnie z postanowieniami przyjętymi w komentowanym

projekcie z pewnością to drugie.

Ostatni  przykład:  art.  542,  zgodnie  z  którym  Pracownikowi  resortu  obrony  narodowej,

któremu  został  nadany  pracowniczy  przydział  mobilizacyjny  mogą  być  przyznane  świadczenia

socjalno-bytowe w postaci  pomocy finansowej  i  rzeczowej  na  zakup lub  dofinansowanie  usług

związanych z wypoczynkiem albo rehabilitacją pracownika resortu obrony narodowej lub członków

jego rodziny. Przepis ten pojawia się zaś w dziale XVII projektu, zatytułowanym Służba wojskowa

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Powyższe wydaje się nie potrzebować dodatkowego komentarza.



PODSUMOWANIE

Projekt  ustawy o  obronie  Ojczyzny  zawiera  liczne  błędy  i  wadliwe  rozwiązania,  które

całkowicie go dyskredytują.

W projekcie występuje szereg przepisów w sposób oczywisty sprzecznych z Konstytucją

RP. Przewidziane zostało w nim wprost nielegalne przekazanie uprawnień jednych organów władzy

publicznej innym. Sama rola,  jaką określono dla SZ RP oraz sposób, w jaki teoretycznie mogą

zostać one wykorzystane, stwarza poważne wątpliwości i powinno to spotkać się ze stanowczym

sprzeciwem.  Projekt  nadzwyczaj  często  operuje  pojęciami  nieostrymi  i  niedookreślonymi

semantycznie,  jak też w sposób zupełnie nieskoordynowany „przeskakuje” pomiędzy pojęciami,

czy  wręcz  całymi  konstrukcjami,  charakterystycznymi  dla  dziedzin  prawa  niezwiązanych

z wojskiem i wojskowością.

W zakresie technik prawodawczych dopuszczono się licznych błędów, z których wskazać

należy przede wszystkim nadużywanie delegacji ustawowej do wprowadzania danych rozwiązań

w drodze  rozporządzeń  władzy  wykonawczej.  Delegacje  te  częstokroć  pozostają  całkowicie

niekonstytucyjne,  kreując  w  rzeczywistości  swego  rodzaju  carte  blanche dla  Ministra  ON  lub

innych organów do swobodnego wydawania przepisów, które powinny stanowić materię ustawową.

Projekt  przewiduje  przekazanie  licznych  kompetencji,  a  nawet  uprawnień  dowódczych

organom cywilnym, zupełnie dezawuując rolę nie tylko Szefa Sztabu Generalnego WP, ale w ogóle

podważając normalny system dowodzenia. Projekt należy postrzegać jako pozycjonujący Ministra

ON  w  roli  „nad-dowódcy”  z  uprawnieniami  władczymi  wewnątrz  organizacji  wojskowej.

Generalnie  też  organy cywilne  posiadają  status  nadrzędny w każdym aspekcie  funkcjonowania

wojska  –  od  decydowania  o  samej  służbie  żołnierzy,  aż  po  przyznawanie,  dysponowanie

i kontrolowanie  przepływów  finansowych.  Sfera  ta  od  strony  konstrukcyjnej  rodzi  też  wiele

wątpliwości co do przejrzystości i uczciwości poszczególnych mechanizmów, które wymagałyby

jednak  oddzielnego  i  szczegółowego  opracowania.  Wyraźny  jest  tu  jednak  potencjał  dla

występowania nadużyć i korupcji.

Projekt zakłada wotyzację Wojska Polskiego. Niezależnie od tego wprowadza rozwiązania,

dla  których  nie  przewidziano  możliwości  ich  wdrożenia  (jak  obowiązkowa  zasadnicza  służba

wojskowa), które mogą mieć wręcz katastrofalne skutki – zwłaszcza dla gotowości SZ RP.

Projekt  zawiera  szereg  błędnych  rozwiązań  „aktywizujących”  służbę  kobiet,  godzących

w samą ideę obronności, które nieuchronnie muszą powodować też destrukcyjne skutki moralne.

Czerpie  się  w  tym  zakresie  z  najgorszych  współczesnych  wzorców  spod  znaku  feminizmu

i poprawności politycznej.



Projekt  służbę  na  rzecz  obrony ojczyzny sprowadza  (we  wszystkim,  oprócz  nazwy)  do

poziomu świadczenia pracy,  ze wszystkimi socjalnymi i  organizacyjnymi tego konsekwencjami.

Nie  może  to  pozostać  bez  wpływu  na  morale  i  gotowość  żołnierzy,  którzy  poprzez  takie

rozwiązania będą skutecznie deprawowani.  Narusza to też godność żołnierza,  umniejszając tym

jego  właściwemu  statusowi  (z  pozycji  „pełnienia  zaszczytnej  służby wojskowej”  spada  on  do

poziomu „pracownika-wyrobnika”).

Powyższe  stanowi  tylko  wskazanie  najbardziej  oczywistych błędów, a  nie  wyczerpującą

analizę. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że projekt ustawy o obronie ojczyzny nie nadaje się

do tego, aby go poprawiać – powinien zostać całkowicie porzucony. Nie tylko nie uwzględniono

w nim rzeczywistych i naglących potrzeb SZ RP, ale zdecydowano się na powtarzanie, czy wręcz

pogłębianie rozwiązań, które patologizują służbę wojskową. Przyjęcie projektu ustawy o obronie

Ojczyzny – zwłaszcza w pośpiechu – może przynieść więc nie tylko kryzys, dezorganizację i chaos

w SZ RP, ale nawet sprowadzić nieistniejące dotąd zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, co

dla Polski może okazać się tragiczne w skutkach.


