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, 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, w tym o charakterze terrorystycznym, godzące w niepodległość,
niepodzielność terytorium lub w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej
Polskiej, a także zmierzające do uniemożliwienia lub zakłócenia wykonywania przez
organy państwowe ich funkcji, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej
podmioty, na lądzie, wodzie, w przestrzeni powietrznej, przestrzeni kosmicznej lub
cyberprzestrzeni.
1b. Przez cyberprzestrzeń, o której mowa w ust. 1a, 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. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113,
poz. 985, z późn. zm.4) w art. 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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.”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„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.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,
poz. 558, z późn. zm.5) w art. 3:
1) w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4. cyberprzestrzeni - 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) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia
w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym.”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem …………….
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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.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 107,
poz. 1135.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr
127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.
4
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.
5
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360
i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

