UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt został opracowany w związku z potrzebą dostosowania
przepisów ustawy 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 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 172, poz. 1805) do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)).
Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister
Obrony Narodowej moŜe upowaŜnić w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tego
artykułu, dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wyraŜania zgody na
pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji:
a) klęski Ŝywiołowej 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
– jeŜeli 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.
Jednocześnie stosownie do art. 4 ust. 2a ustawy Minister Obrony Narodowej moŜe
upowaŜnić Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej do wyraŜania zgody na przemieszczanie się przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) pojedynczych pojazdów, jednostek taboru pływającego, statków powietrznych, wagonów
kolejowych lub pociągów naleŜących do wojsk obcych lub przewoŜących ładunki tych
wojsk;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742,
z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732
i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474
i Nr 219, poz. 1706.

2) kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływającego
lub statków powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej niŜ dwadzieścia pojazdów,
jednostek taboru pływającego lub statków powietrznych.
W obecnym stanie prawnym powyŜsze unormowania nie uwzględniają zmian
dokonanych ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 732), w wyniku których w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej utworzono
stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, równorzędne stanowisku dowódcy
rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 13b ust. 1) oraz stanowisko Szefa
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (art. 13c ust. 1). Przy czym utworzenie stanowiska Szefa
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych spowodowało zmianę podporządkowania jednostek
logistycznych i wsparcia, w tym śląskiego i pomorskiego okręgu wojskowego.
W związku z tymi zmianami dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej podlegają wyłącznie wojska operacyjne, natomiast jednostki organizowania
i kierowania systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
będące w podporządkowaniu okręgów wojskowych, podlegają Szefowi Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Przedmiotowy projekt ma zatem na celu umoŜliwienie Ministrowi Obrony Narodowej
udzielania upowaŜnienia nie tylko, jak obecnie, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego lub dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale równieŜ
Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych oraz Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do
wyraŜania zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przemieszczanie się tych wojsk przez to terytorium w sytuacjach, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 4 ust. 2a tej ustawy.
Rozszerzenie uprawnień Ministra Obrony Narodowej do udzielania przedmiotowego
upowaŜnienia pozwoli usprawnić proces decyzyjny związany z wyraŜaniem zgody na pobyt
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przemieszczanie się przez to
terytorium.
Stosownie do postanowień § 10 ust. 2 pkt 4 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia
19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30,
poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz
z 2009 r. Nr 20, poz. 246) przedmiotowy projekt aktu prawnego nie podlega notyfikacji.
Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projekt aktu prawnego
Projektowane zmiany oddziałują na komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane w zakresie związanym z pobytem wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przemieszczaniem się przez to terytorium.
2. Konsultacje społeczne
Ze względu na przedmiot regulacji zawarty w projekcie ustawy, nie jest celowe
poddawanie ich konsultacjom społecznym.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt
ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Ministerstwa Obrony Narodowej.
Po udostępnieniu projektu rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie zgłosiły
się podmioty zainteresowane pracami nad nim.
3. Wpływ

regulacji

na

sektor

finansów

publicznych

(w

tym

budŜet

państwa

i budŜety jednostek samorządu terytorialnego)
Projektowane rozwiązania nie spowodują dodatkowych kosztów dla resortu obrony
narodowej.
4. Wpływ projektu na rynek pracy
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny
Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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