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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania
się

W

przez to terytorium.

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

do prezentowania stanowiska

sprawie w toku prac parlamentarnych

został upoważniony

Narodowej.

Z poważaniem

Rządu

w tej

Minister Obrony

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 2016 r. poz. 1108 i 2138) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. Na wniosek właściwych organów wojskowych strony wysyłającej
żołnierze wojsk obcych mogą być wyposażani w broń i amunicję stanowiącą uzbrojenie
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniami Szczytu NATO w Warszawie, w celu wzmocnienia
wschodniej flanki Sojuszu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powstaje
Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (Headquarters Multinational
Division North East- HQ MND-NE).
W trakcie spotkań i rekonesansów realizowanych podczas organizowania HQ
MND-NE poruszony został temat ujednolicenia uzbrojenia członków personelu wojsk
obcych, stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mających służyć w HQ
MND-NE. Analizując obowiązujące akty prawne, ustalono, iż jest brak regulacji
prawnych umożliwiających wyekwipowanie personelu międzynarodowego HQ MND-NE w broń znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Inicjatywa nowelizacji 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. z 2016 r. poz. 1108 i 2138), zwanej dalej „ustawą”, ma na
celu usankcjonowanie prawne powyższej problematyki. Nowelizacja ustawy umożliwi
systemowe rozwiązanie problemu wyekwipowania personelu międzynarodowego
w broń będącą na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej teraz
i w przyszłości.
W celu określenia podstawy prawnej niezbędnej do realizacji procesu przydziału
przez Ministerstwo Obrony Narodowej broni żołnierzom wojsk obcych należy
wprowadzić normę o następującym brzmieniu: „Na wniosek właściwych organów
wojskowych strony wysyłającej żołnierze wojsk obcych mogą być wyposażani w broń
i amunicję stanowiącą uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Powyższa formuła, biorąc pod uwagę ustawową definicję „żołnierza wojsk
obcych”, jest na tyle pojemna treściowo, że będzie stwarzała prawną możliwość (na
wniosek władz państwa obcego lub organu międzynarodowej organizacji wojskowej)
przydziału wyżej wymienionego „polskiej broni wojskowej” na rzecz członków
personelu 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. Pozwoli to na stworzenie
elastycznej podstawy prawnej, do której będzie można sięgać w razie takiej potrzeby.
Nie przewiduje się dodatkowych skutków finansowych (wyposażanie w broń
i amunicję znajdującą się w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)
związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy.

Co więcej, w przypadku realizacji wyposażenia żołnierzy wojsk obcych służących
w dowództwach i instytucjach NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w „polską broń wojskową”, będzie można uniknąć generowania dodatkowych kosztów
związanych z dostosowywaniem infrastruktury magazynowej do wymagań związanych
z przechowywaniem różnych rodzajów broni i amunicji (używanych przez żołnierzy
wojsk obcych) kierowanych do służby na terenie Polski.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum
Legislacji. Żadne podmioty nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem.
Projekt nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym. Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na 28 sierpnia 2017 r.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania
Źródło:
się przez to terytorium
ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
pobytu wojsk obcych na terytorium
Ministerstwo Obrony Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania się przez to terytorium
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 2138)
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Minister Obrony Narodowej - Pan Antoni Macierewicz
Nr w Wykazie prac: UD 270
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
płk Paweł MADA tel. 261 842 112,
ppłk Sylwester BUZALSKI 261842 565,
mjr Krzysztof MAJCHERCZYK tel. 261 842 568.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Utworzenie regulacji prawnych umożliwiających wyekwipowanie żołnierzy wojsk obcych w broń i amunicję znajdującą
się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 2138) umożliwi systemowe
rozwiązanie problemu wyekwipowania personelu międzynarodowego w broń będącą na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej teraz i w przyszłości.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie prowadzono analizy w przedmiotowym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
członkowie
personelu wojsk
obcych,
stacjonujących na
ok. 500
dane własne
usprawnienie wykonywania zadań
terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego
Centrum Legislacji. Żadne podmioty nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem.
Ze względu na przedmiot regulacji projekt nie podlegał konsultacjom publicznym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów finansowych.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu
państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projekt zmiany w ustawie nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów ze względu na fakt,
iż broń i amunicja, którą będzie można przydzielić dla „żołnierzy wojsk obcych”, będzie
wydzielana z nadwyżek znajdujących się w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Co więcej będzie można uniknąć generowania dodatkowych kosztów związanych
z dostosowywaniem infrastruktury magazynowej do wymagań związanych z przechowywaniem
różnych rodzajów broni i amunicji używanych przez żołnierzy wojsk obcych kierowanych do
służby na terenie Polski.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

duże przedsiębiorstwa

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

0

1

2

3

5

10

sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektu nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki sektora
przedsiębiorstw.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Łącznie (0–10)

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt nie wpływa na wskazane powyżej obszary.
Projekt zmiany w ustawie nie będzie miał wpływu na mienie państwowe w zakresie stanów
magazynowych, jak i realizacji zapotrzebowania na broń i amunicję ze względu na fakt, iż
żołnierze wojsk obcych będą wyposażani tylko i wyłącznie w broń stanowiącą nadwyżkę
magazynową.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejściem aktu prawnego w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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