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MON CHCE NOWEJ USTAWY O WETERANACH, ALE
NIE MÓWI O PLANACH WS. AGENCJI UZBROJENIA
Osobna ustawa dotycząca realizacji zobowiązań sojuszniczych, zmiany dotyczące Legii Akademickiej
oraz nowe ustawy o weteranach i zasadach użycia wojska poza granicami państwa – takie plany
legislacyjne przedstawiło w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej. O dziwo, na liście nie ma
powołania Agencji Uzbrojenia.
O aktualnie prowadzonych pracach legislacyjnych ministerstwo poinformowało na posiedzeniu
senackiej komisji obrony narodowej. Przedstawiciele resortu na początku mówili, przygotowują
projekty pięciu ustaw, ale potem wymienili ich siedem. Ponadto, jak poinformowano, MON
przygotowuje projekty dziewięciu rozporządzeń Rady Ministrów, dwóch rozporządzeń premiera, jednej
uchwały rządu oraz 20 rozporządzeń szefa MON.
Jak poinformował senatorów wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, w najbliższym czasie w resorcie
planuje się prace nad dwoma projektami ustaw. Pierwszym z nich będzie przygotowanie nowelizacji
niektórych ustaw w związku z realizacją przez Polskę zobowiązań sojuszniczych związanych
z zapewnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z umów lub porozumień
międzynarodowych.
– Ten dokument zapewni terminowe i prawidłowe przygotowanie i realizację inwestycji dotyczących
infrastruktury obronnej dedykowanej dla sił zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych rozmieszczonych na
terenie RP w następstwie decyzji podjętych na szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. – powiedział
Skurkiewicz.
Czytaj też: W dyskusji o wojskach USA najważniejsze są zdolności i ich implementacja w Polsce. Szef
SGWP gościem SKANERA Defence24

Drugim projektem przewidzianym przez MON na najbliższy czas jest nowelizacja ustawy o
powszechnym obowiązku obrony i niektórych innych ustawa. – Ta ustawa będzie miała na celu
stworzenie podstaw prawnych do funkcjonowania tzw. Legii Akademickiej. Projektowane przepisy
mają na celu określenie w szczególności sposobu organizacji oraz ﬁnansowania części teoretycznej
związanej z przeszkoleniem wojskowym studentów oraz sposobu i zakresu szkolenia wojskowego w
ramach części praktycznej, a także uprawnienia związane z odbywaniem tych szkoleń wojskowych w
zależności od ukończonych modułów szkolenia – podstawowego, podoﬁcerskiego i oﬁcerskiego –
wyjaśnił Skurkiewicz.
Informacja przedstawiona przez wiceministra zwraca uwagę o tyle, że MON już od 2017 r. prowadzi
program pilotażowy Legii Akademickiej. Do tej pory zajęcia na uczelniach są prowadzone nie na

podstawie przepisów ustawowych, lecz porozumienia między MON, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego a uczelniami. Resort chciałby zdążyć z uchwaleniem nowych przepisów tak, żeby
obowiązywały one już od przyszłego roku akademickiego.
Czytaj też: Następna edycja programu „Legia Akademicka” startuje w styczniu
Skurkiewicz przekonywał, że konieczność przyjęcia przepisów wynika z zainteresowania Legią
Akademicką wśród studentów. Nowelizacja ma m.in. uregulować, w jakiej części szkolenie będzie
ﬁnansowane z budżetu MON, zasady dostępu do broni na ćwiczeniach oraz mianowanie na stopnie.
Resort pracuje także nad zmianami w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. –
Prawdopodobnie – to świeża informacja – będziemy wnosić nową ustawę o weteranach. Jesteśmy w tej
chwili na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Chcemy, aby jeszcze w tej kadencji przyjąć
kompleksowe rozwiązania – powiedział Skurkiewicz.
Prace nad zmianą przepisów o weteranach były prowadzone w MON zarówno pod koniec rządów POPSL, jak i za rządów PiS. W obu przypadkach nie udało się przyjąć kompleksowej nowelizacji (za to w
2018 r. została uchwalona nieduża zmiana skierowana do Sejmu przez prezydenta). Ostatnia,
opublikowana pod koniec 2017 r. propozycja zmiany tych przepisów nie została przyjęta z
zadowoleniem przez środowisko weteranów poszkodowanych.
Czytaj też: Żołnierze dostaną podwyżki, łatwiej będzie o status weterana. "Dobra służba musi być
godnie wynagradzana"
Resort zamierza też doprowadzić do przyjęcia nowej ustawy o zasadach użycia sił zbrojnych
poza granicami państwa. Początkowo planowano nowelizację obecnej ustawy, ale decyzja została
zmieniona ze względu na ilość proponowanych zmian.
Jak powiedziała szefowa Departamentu Prawnego MON Jolanta Wasiluk, nowa ustawa ma wskazywać
bardziej uniwersalne i ogólne niż obecnie podstawy użycia sił zbrojnych za granicą, m.in. bez
wskazywania na konﬂikt zbrojny lub misję pokojową. Uregulowana ma zostać także sprawa leczenia
osób poszkodowanych na skutek działań polskich żołnierzy. Dziś MON nie ma podstaw prawnych do
płacenia za leczenie takich osób, więc np. żołnierze organizują zbiórki za pośrednictwem organizacji
pozarządowych. W nowej ustawie ma też pojawić się możliwość skierowania na misję pojedynczego
żołnierza. Dziś musi on wchodzić w skład jednostki wojskowej.
Czytaj też: W 2019 r. Wojsko Polskie wróci do Libanu i zespołu fregat NATO, później pierwsza misja w
Estonii
MON chce także znowelizować ustawę o ochronie osób i mienia. W zmianie chodzi o to, by nadzór
nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (tzw. SUFO) przejęła Żandarmeria
Wojskowa. Dziś jest to zadanie MON.
Na liście prac legislacyjnych MON jest też nowa ustawa o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji
gospodarki. Według wiceministra Skurkiewicza w projekcie chodzi o ujednolicenie przepisów.
Pierwszą wersję projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych

przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki MON skierował do uzgodnień w 2016 r.
Mimo upływu czasu dokument nie został skierowany do Sejmu, ani nawet nie był przedmiotem obrad
rządu. najnowsza wersja projektu została opublikowana wiosną 2018 r. Czy będzie ostatnia,
zobaczymy.
Czytaj też: Czwarte podejście do ustawy o Programie Mobilizacji Gospodarki [ANALIZA]
Wiceminister Skurkiewicz mówił także o zmianach w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, czyli tzw. ustawie pragmatycznej. Tutaj miałoby chodzić o wdrożenie koncepcji
rozwoju korpusu podoﬁcerskiego. – Chcielibyśmy to przeprowadzić w najbliższym czasie – deklarował
wiceszef MON.
Pytany o ewentualne przywrócenie poboru, który od dekady jest zawieszony, Skurkiewicz powiedział,
że w MON nie ma takich planów.
Czytaj też: Podoﬁcerowie „skrzydłowymi” oﬁcerów. MON prezentuje koncepcję rozwoju korpusu
Przewodniczący komisji senator Jarosław Rusiecki (PiS) zapytał Skurkiewicza o prace nad powołaniem
Agencji Uzbrojenia. Wiceminister powiedział jedynie, że przygotowania trwają. – Jeszcze dzisiaj jest
za wcześnie, aby na ten temat mówić. Mam nadzieję, że wkrótce minister obrony narodowej
przedstawi szczegóły – powiedział wiceszef MON.
Brak Agencji Uzbrojenia na liście projektów przygotowywanych w MON to duże zdziwienie. We
wrześniu 2018 r. ówczesny wiceminister Sebastian Chwałek zapowiadał, że projekt zostanie
skierowany do konsultacji do końca ubiegłego roku. Tak się nie stało. Wprawdzie MON nigdy oﬁcjalnie
nie powiedziało, że powoła Agencję Uzbrojenia w drodze ustawy, ale wskazywały na to nieoﬁcjalne
informacje z resortu. Tylko tak powołana instytucja miałaby na przykład prawo zaciągać
zobowiązania, czego nie może robić obecny Inspektorat Uzbrojenia.
Czytaj też: Agencja Uzbrojenia powstanie na mocy ustawy? Konsekwencje będą poważne [ANALIZA]
Przedstawiciele MON poinformowali też, że część przygotowywanych zmian w przepisach rangi
rozporządzenia wynika z wprowadzenia ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która zastąpiła Biuro
Ochrony Rządu. Na mocy tych przepisów szef Sztabu Generalnego WP przejął nadzór i kontrolę nad
obiektami specjalnymi poszczególnymi resortów – wyjaśnił dyrektor Departamentu Strategii i
Planowania Obronnego Piotr Zuzankiewicz.
Tylko w przypadku projektów dotyczących weteranów, Legii Akademickiej oraz podoﬁcerów
Skurkiewicz mówił o tym, że ustawy miałyby zostać uchwalone w najbliższych miesiącach.
Tymczasem jesienią kończy się kadencja Sejmu. Jeśli jakiś projekt nie zostanie uchwalony do tego
czasu, proces legislacyjny trzeba będzie prowadzić od nowa.
Czytaj też: "Dobre" lepsze niż "najlepsze", czyli modernizacja według szefa Sztabu Generalnego WP
[SKANER Defence24]

