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Pan

Bartosz Kownacki

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Obrony Narodowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2017 r., dotyczące projektu Raportu o stanie 

obronności Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2016, Rządowe Centrum Legislacji 

zgłasza następujące uwagi do tego projektu:

1) zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 

przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy 

samorządu terytorialnego, który to przepis stanowi podstawę prawną sporządzenia 

projektowanego dokumentu, dokument ten powinien zawierać m.in. analizę i ocenę stanu 

przygotowań obronnych państwa oraz propozycje kierunków dalszych działań na okres 

czterech kolejnych lat. Nie wynika z niego jednak, by przedstawione w nim konkluzje 

oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego państwa były zaplanowane właśnie 

na taki okres, co wymaga uwypuklenia i doprecyzowania w projekcie;

2) na początku str. 25 projektowanego Raportu powtarza się fragment tekstu zawartego pod 

koniec str. 24 (który urywa się na ten stronie). Kwestia ta wymaga korekty;

3) cały projekt wymaga gruntownej poprawy redakcyjnej. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na „literówki” oraz błędy językowe. W przypadku nierozwiniętych 

i niewyjaśnionych skrótów stosowanych w tekście projektowanego Raportu, należy 

podać pełne brzmienie każdego skracanego wyrażenia, przy jego pierwszym użyciu, oraz 

wprowadzić stosowny skrót;
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4) adresy promulgacyjne przywoływanych aktów prawnych wymagają aktualizacji i korekty 

legislacyjno-redakcyjnej. W przypadku aktów prawnych wymienianych w tekście 

projektowanego raportu kilkakrotnie, adres promulgacyjny należy podawać tylko 

za pierwszym razem. Ponadto adresy promulgacyjne przywoływane są niekiedy 

w nawiasie, po tytule danego aktu prawnego, a niekiedy w przypisie dolnym. Kwestię tę 

należy ujednolicić.
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