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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 67. posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez 
to terytorium. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 

u
Data publikacji



 

 

 

 

USTAWA 

 z dnia 20 maja 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospo-
litej 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. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 zatwier-
dzonego 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 dowód-
ca dowodzi, ich liczebność nie przekracza pięciuset osób, a okres poby-
tu nie przekracza dwóch miesięcy.”; 

2) w art. 4 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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 prze-
mieszczanie się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

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

                                       
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 

2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.  
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2) kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływa-
jącego lub statków powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej 
niż dwadzieścia pojazdów, jednostek taboru pływającego lub statków 
powietrznych.”. 

 

Art. 2. 

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

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 
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