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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

(druk nr 883)

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. Nr 93, poz. 1063, z późn.
zm.)

Art. 3.

1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej
"zgodą", wydają:
1) Minister Obrony Narodowej:

a) w przypadku wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego
w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., wojsk pozostających pod dowództwem
organów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo wojsk uczestniczących w
szkoleniu w ramach Partnerstwa dla Pokoju, jeżeli okres ich pobytu nie przekracza
trzech miesięcy,

b) po zasięgnięciu opinii zainteresowanych ministrów - w przypadku wojsk państw
obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem organów organizacji
międzynarodowych innych niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że okres ich
pobytu nie przekracza trzech miesięcy, liczebność - tysiąca osób, a pobyt ma na
celu udział w szkoleniu wojskowym, o ile właściwe organy tych państw albo
organizacji międzynarodowych uznają zasady pobytu (status) ich wojsk wynikające
z ustawy oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska będą przestrzegały prawa
polskiego;

2) Rada Ministrów na czas określony:
a) w przypadku wojsk, o których mowa w pkt 1 lit. a), jeżeli okres ich pobytu

przekracza trzy miesiące albo jeżeli jej przedmiotem jest przedłużenie pobytu,
b) w przypadku wojsk państw obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem

organów organizacji międzynarodowych innych niż wymienione w pkt 1 lit. a), w
innych przypadkach niż te, o których mowa w pkt 1 lit. b), lub w przypadku
przedłużenia pobytu, o ile właściwe organy tych państw albo organizacji
międzynarodowych uznają zasady pobytu (status) ich wojsk wynikające z ustawy
oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska będą przestrzegały prawa polskiego.
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1a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. a):
1) Szefa Sztabu Generalnego do wyrażania zgody w sytuacji:

a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków,
b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej,
c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej,
d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez

Ministra Obrony Narodowej
- jeżeli liczebność wojsk obcych nie przekracza pięciuset osób, a okres ich pobytu nie
przekracza dwóch miesięcy,
[2) dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych do wyrażania zgody w sytuacji:

a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków,
b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej,
c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej,
d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez

Ministra Obrony Narodowej
- jeżeli wojska obce reprezentują rodzaj sił zbrojnych będący odpowiednikiem
rodzaju sił zbrojnych, którym ten dowódca dowodzi, liczebność wojsk obcych nie
przekracza pięciuset osób, a okres ich pobytu nie przekracza dwóch miesięcy.]

<2) dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody w sytuacji:
a) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków,

b) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej,

c) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej,

d) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez
Ministra Obrony Narodowej

– jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowiednio
dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych oraz
Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, którymi ten dowódca dowodzi,
ich liczebność nie przekracza pięciuset osób, a okres pobytu nie przekracza
dwóch miesięcy.>

2. W zgodzie należy określić stronę wysyłającą, cel i okres pobytu oraz liczebność wojsk
obcych, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wjazd, ilość i rodzaj wwożonego
sprzętu wojskowego oraz broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych, trasy przejazdu i
miejsce stacjonowania, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wyjazd, a także inne
okoliczności mające znaczenie organizacyjno-techniczne.

3. Zgoda może być wyrażona również w porozumieniu zawartym z właściwymi organami
państwa wysyłającego albo z organem organizacji międzynarodowej, pod którego
dowództwem wojska te pozostają.

4. O wyrażeniu zgody zawiadamia się niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.

Art. 4.

1. Przepisy dotyczące pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się odpowiednio do przemieszczania się tych wojsk przez to terytorium, o ile ustawa nie
stanowi inaczej.
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2. Zgodę na przemieszczenie się wojsk obcych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje Minister Obrony Narodowej.

[2a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić Szefa Sztabu Generalnego lub dowódcę
rodzaju Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na przemieszczanie się przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) pojedynczych pojazdów, jednostek taboru pływającego, statków powietrznych,

wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących
ładunki tych wojsk,

2) kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływającego lub
statków powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia pojazdów,
jednostek taboru pływającego lub statków powietrznych.]

<2a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić Szefa Sztabu Generalnego, dowódcę
rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych lub Szefa
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na przemieszczanie się
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) pojedynczych pojazdów, jednostek taboru pływającego, statków powietrznych,
wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub
przewożących ładunki tych wojsk,

2) kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływającego lub
statków powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia
pojazdów, jednostek taboru pływającego lub statków powietrznych.>

3. W przypadku gdy liczebność przemieszczających się wojsk obcych przekracza tysiąc osób,
o wydaniu zgody Minister Obrony Narodowej informuje niezwłocznie Radę Ministrów.

4. Przemieszczanie się obcego wojskowego statku powietrznego odbywa się na zasadach i w
trybie przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.).


