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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium 

(druk nr 126) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium, ma na celu wprowadzenie do ustawy szczególnych uregulowań odnoszących się 

do wyrażania zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach wojskowych prowadzonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. 

Zadanie to jest zrealizowane poprzez dodanie w ustawie nowego art. 3a. Do wyrażenia 

zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego uprawnia się 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody następuje na wniosek Ministra 

Obrony Narodowej, skierowany do Prezydenta, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Rady 

Ministrów. 

W treści zgody Prezydent określa cel pobytu wojsk obcych, zakres uprawnień wojsk 

obcych oraz inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezydent wskazuje w szczególności, które z uprawnień Sił Zbrojnych RP będą 

przysługiwać wojskom obcym w czasie objętego zgodą pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Marszałka Sejmu 

i Marszałka Senatu o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 3a. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 295).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 

Komisja wniosła do projektu kilka poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

W drugim czytaniu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

III. Uwaga szczegółowa 

W dodawanym art. 3a w ust. 5 ustawa stanowi, że do pobytu wojsk obcych, o którym 

mowa w ust. 1 nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3. 

Wyłączenie stosowania tych przepisów oznacza dla wojsk obcych zakaz użycia broni 

i środków przymusu bezpośredniego w przypadkach wskazanych w ustawie, czyli na terenach 

objętych zakwaterowaniem wojsk, w czasie przemieszczania się wojsk oraz w czasie ćwiczeń 

wojskowych. 

Jednocześnie, w uzasadnieniu załączonym do projektu ustawy podnosi się, że określone 

w zgodzie Prezydenta wojska obce będą posiadały nadane im, wskazane w zgodzie 

uprawnienia Sił Zbrojnych RP, w tym prawo użycia broni i stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego, w zakresie znacznie szerszym niż to prawo, które przysługuje wojskom 

obcym otrzymującym zgodę na pobyt na podstawie art. 3 ustawy o zasadach pobytu wojsk 

obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez 

to terytorium. 

Nie wnosząc zastrzeżeń co do meritum takiego rozwiązania, należy wskazać na 

legislacyjną ułomność dotyczącą sposobu uregulowania tej kwestii w tekście ustawy. 

Wyłączenie stosowania art. 13 ust. 1 pkt 3 oznacza ustawowy zakaz użycia broni 

i środków przymusu bezpośredniego przez wojska obce przebywające na terytorium RP. 

Zgodę na użycie broni i środków przymusu bezpośredniego, będzie (wbrew temu 

zakazowi) wyrażał w swojej zgodzie Prezydent.  

Powstaje zatem pewien rodzaj sprzeczności w ramach ustawy. Z jednej strony ustawa 

wyłącza stosownie przepisu pozwalającego wojskom obcym na użycie broni, z drugiej strony 

zezwala Prezydentowi na przyznawanie takiego uprawnienia w wyrażanej zgodzie na pobyt. 
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Wprowadzenie wyłączenia stosowania art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uzasadnia się potrzebą 

przyznania Prezydentowi uprawnienia do określenia w zgodzie szerszego prawa do użycia 

broni, niż ograniczone prawa wskazane w dotychczasowych przepisach ustawy. 

Wskazać należy, że art. 13 ust. 1 pkt 3 statuuje prawo wojsk obcych do użycia broni 

i środków przymusu bezpośredniego na terytorium RP. 

Ograniczenia tego prawa mają swoje źródło wyłącznie w art. 13 ust. 3. 

Wyłączenie powinno dotyczyć wyłącznie normy zawartej w tej jednostce redakcyjnej. 

Pozwoli to na określanie w zgodzie udzielanej przez Prezydenta zakresu użycia broni 

i środków przymusu bezpośredniego w całkowitej korelacji z ustawą. 

 

IV. Propozycja poprawki 

– w art. 1, w art. 3a w ust. 5 wyrazy „przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3” zastępuje się 

wyrazami „przepisu art. 13 ust. 3”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


