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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 727) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z postanowieniami Szczytu NATO w Warszawie, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powstaje Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód 

(Headquarters Multinational Division North East- HQ MND-NE).  

W trakcie poczynionych uzgodnień przyjęto za wskazane dokonanie ujednolicenia 

uzbrojenia członków personelu wojsk obcych, stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, mających służyć w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód. 

Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wyekwipowania 

personelu międzynarodowego w broń znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedłożona Senatowi nowelizacja ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu 

wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się 

przez to terytorium, ma na celu uregulowanie powyższej kwestii. 

Nowe przepisy dodanego art. 13a umożliwią rozwiązanie problemu wyekwipowania 

personelu międzynarodowego w broń będącą na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i staną się podstawą przydziału przez Ministerstwo Obrony Narodowej broni 

żołnierzom wojsk obcych. 

Ustawowa definicja „żołnierza wojsk obcych”, jest na tyle pojemna, że będzie stwarzała 

prawną możliwość (na wniosek władz państwa obcego lub organu międzynarodowej 

organizacji wojskowej) przydziału polskiej broni wojskowej na rzecz członków personelu 
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wojsk obcych, stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy 

dany żołnierz wojsk obcych będzie służył w wielonarodowym dowództwie (kwaterze), 

sztabie czy w jednostce operacyjnej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach 

pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 

przemieszczania się przez to terytorium (druk nr 2157). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 25 stycznia 2018 r. na 

posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. W tym samym dniu Komisja przedstawiła 

sprawozdanie, wraz z wnioskiem o uchwalenie ustawy. 

W wyniku prac Komisji art. 13a został uzupełniony o ust. 2 i 3, które doprecyzowują 

określone w ust. 1 kwestie realizacji uprawnienia do wyposażania żołnierzy wojsk obcych 

w broń i amunicję stanowiące uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 58. posiedzeniu Sejmu.  

W dniu 8 lutego 2018 r., na tym samym 58. posiedzeniu, Sejm ustawę uchwalił. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


