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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 31 marca 2016 r.  

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium 

 

(druk nr 126) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 września 1999 r. O ZASADACH POBYTU WOJSK OBCYCH NA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ PRZEZ TO TERYTORIUM (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 

r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 178) 

 

<Art. 3a. 

1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 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. 

2. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel 

pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające 

znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust. 2, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą 

przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków 

Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej. 

5. Do pobytu wojsk obcych, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.> 

 

Art. 13. 

1. Podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze wojsk obcych w czasie 

wykonywania zadań służbowych: 

1)   powinni nosić umundurowanie wojsk, do których należą; 

2)   są uprawnieni, na podstawie rozkazu wydanego przez organy wojskowe strony 

wysyłającej, do posiadania i noszenia broni; 
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3)   mogą używać broni i środków przymusu bezpośredniego przewidzianych w przepisach 

prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zasady noszenia umundurowania oraz posiadania i noszenia broni w czasie wykonywania 

zadań służbowych regulują przepisy strony wysyłającej. 

3. Użycie broni i środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy wojsk obcych podczas 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić: 

1)   na terenie obozów, obiektów lub innych nieruchomości, w których wojska obce są 

zakwaterowane; 

2)   w czasie ich przemieszczania się w związku z wykonywaniem zadań związanych z 

realizacją celów określonych w zgodzie; 

3)   w czasie ćwiczeń wojsk obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


