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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

       VI kadencja 
 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E   

 KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH,  

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 

ORAZ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy 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 4355) 

 
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował, w dniu 28 czerwca 2011 r., powyższy 

projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Obrony 

Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Obrony Narodowej 

oraz Komisja Spraw Zagranicznych - po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 13 lipca i 17 sierpnia 2011 

r.  

 

wnoszą: 
 



 
 
W y s o k i  S e j m  przyjąć raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2011 r. 
 
 
 Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Komisji 
 Spraw Zagranicznych  Administracji i Spraw Wewnętrznych  
 
 /-/ Andrzej Halicki  /-/ Marek Biernacki 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Obrony Narodowej 

i Sprawozdawca 
 

/-/ Stanisław Wziątek 



Projekt 

 

USTAWA 

z dnia                                                          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 ustaw1)  

 

 

Art. 1.  

W ustawie 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.2)) w art. 2: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„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.3)), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz 
relacjami  
z użytkownikami.”.  

 
Art. 2.  

                                                           
1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz ustawę z 

dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 

107, poz. 1135. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 

2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 



W ustawie z dnia21 czerwca2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz.985, z
poźn. zm.o\ w art. f:

1) ust. I otrrymuje brzmienie:

.,,I. w sytuacji szczegl|nego zagroŻenia konst5rtucyjnego ustroju paristwa,
bezpiecze stwa obywateli lub porządku publicznęgo, w tym spowodowanego
działantami o charakterze terrorystycznymlub działaniami w cyberprzestrzeni,
ktorę nie moze być usunięte poprzez uŻycie zwykĘch środkÓw
konsĘrtucyjnych, Rada MinistrÓw moię podjąć uchwałę o skierowaniu do
Prezydenta Rzecąrpospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu
wyjątkowego.'';

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

,,7d. Przęz cyberprzestrzet'r, o ktorej mowa w ust. I, rozumie się przestrzen
przetwarzania i nvy-iany informacji tworzoną przez systemy
teleinformaĘczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dztałalności podmiotow realizujących zadania publiczne (Dz. U .
Nr 64' poz. 565, z poźn. ,^.',), wTaz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz
rel acj am i z użrytkownikami.''.

Art. 3.

W ustawie z dnia 18 kwietnia2002 r. o stanie klęski zywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.
558, zpoźn. zm.6)) w art. 3:

1) w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4wbrzmieniu:

,,4) cyberprzestrzeni - rozumie się przez to przesttzen przetwarzania i wymiany
informacji tworzoną przez systemy teleinformaĘczne, określone w art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaĘzacji działalności podmiotÓw
rea|izujących zadania public zne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z poźn. ,^.,)), wraz Z
powiązaniami pomiędzy nimi or az rel acj am i z uffikownikami.'' ;

2) ust. 2 otrzymuje brzmięnie:

,,,2, KatastroĘ naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać rÓwniez zdarzenia
w cyberprzestrzeni oraz działa a o charakterze terrorysĘcznym.,,.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w Ęcte po upĘwie 14 dni od dnia ogtoszenia.

o)Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone wDz. U. Nr l53, poz. |271,zfOO3 r. Nr f28,poz.226|
orazz2006 r.  Nr 104, poz.7II.

') Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogtoszone w Dz. lJ. z 2006 r. Nr |2, poz.65 i Nr 73, poz, 50|, z
2008 r .N r  127 ,po2 .817 ,22009  r .N r157 ,poz .  l 24 l , z f 0 l 0  r .N r40 ,poz . 230 ,N r l 67 ,poz .  113 l  iN r
182, poz. 1228 oraz z20l I r. Nr ll2, poz. 654.

u) Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. |J . z 2OO2 r. Nr 7 4, poz, 67 6, z 2006 r. Nr 50'
poz. 360 i Nr 19 I, poz. 14 1 0, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 1 I, poz. 59 .

, ) Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. |J . z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 5O|, z
2008 r .N r I27 ,po2 .817 ,22009  r .N r157 ,poz .  1241 ,22010  r .N r40 ,poz . 230 ,N r167 ,poz . 1 l 31 iN r
l82,poz. 1228 orazz20l l  r .  Nr l l2,poz.654.
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