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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1350)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. O STANIE WOJENNYM ORAZ O

KOMPETENCJACH NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH I ZASADACH

JEGO PODLEGŁOŚCI KONSTYTUCYJNYM ORGANOM RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.)

Art. 2.
[1. W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami

terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z
umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan
wojenny na części albo na całym terytorium państwa.]

<1. W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o
charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo
na całym terytorium państwa.>

<1a. Przez zewnętrzne zagrożenie państwa, o którym mowa w ust. 1, rozumie się celowe
działania, godzące w niepodległość,  niepodzielność terytorium, ważny interes
gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo
poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane przez
zewnętrzne w stosunku do niej podmioty.

1b. Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń przetwarzania
i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3
pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), wraz z
powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.>

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa przyczyny i obszar, na
którym ma być wprowadzony stan wojenny, a także odpowiednie do stopnia i charakteru
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zagrożenia, w zakresie dopuszczonym niniejszą ustawą, rodzaje ograniczeń wolności i
praw człowieka i obywatela.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O STANIE WYJĄTKOWYM (Dz. U. Nr 113, poz. 985,

z późn. zm.)

Art. 2.
[1. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa

obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami
terrorystycznymi, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków
konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.]

<1. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,
bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego
działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni,
które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych,
Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.>

<1a. Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1, rozumie się przestrzeń
przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne,
określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),
wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.>

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa przyczyny wprowadzenia
i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego oraz obszar, na jakim stan wyjątkowy
powinien być wprowadzony, a także odpowiednie do stopnia i charakteru zagrożenia, w
zakresie dopuszczonym niniejszą ustawą, rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i
obywatela.

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (Dz. U. Nr 62,

poz. 558, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) klęsce żywiołowej - rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być
skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we
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współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji
działających pod jednolitym kierownictwem,

2) katastrofie naturalnej - rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił
natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników,
chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego
żywiołu,

3) awarii technicznej - rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie
lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu
urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich
właściwości[.]<,>

<4) cyberprzestrzeni – rozumie się przez to przestrzeń przetwarzania i wymiany
informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), wraz z
powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.>

[2. Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane
działaniem terrorystycznym.]

<2. Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia
w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym.>


