
 

 

     
Druk nr 358                  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

         VIII kadencja 
 

 

 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zasadach ich przemieszczania się przez  
to terytorium (druk nr 295). 

 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony 

Narodowej w celu rozpatrzeniu. 

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy  

na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. 

 
 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 
 

/-/ Artur Soboń 

 Przewodniczący  
Komisji Obrony Narodowej  

 
 

   
/-/  Michał Jach 
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VIII kadencja/druk 295 

Projekt  

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium 

Art. 1. W ustawie 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) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„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. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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