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Opinia 

do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji 

o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 

25 maja 2000 r. w Nowym Jorku 

(druk nr 203) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego 

do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, 

przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku, (określanego w dalszej części opinii jako 

„Protokół”) poprzez złożenie nowej deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej, zastępującej 

deklarację Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2005 r. 

W dniu 23 lipca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę, w której wyraził zgodę na dokonanie 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji tego Protokołu.  

Protokół w art. 3 ust. 1 nakłada na państwa – sygnatariuszy obowiązek podniesienia 

minimalnego wieku zezwalającego na dobrowolne wstępowanie do narodowych sił zbrojnych 

powyżej dotychczas istniejącej granicy piętnastego roku życia, wskazanej w Konwencji 

o prawach dziecka. Protokół zabrania rekrutowania osób poniżej osiemnastego roku życia 

w szeregi armii oraz przewiduje, że osoby poniżej osiemnastego roku życia nie mogą brać 

udziału w bezpośrednich działaniach zbrojnych. Wskazuje również konieczność stworzenia 

systemu prawnego gwarantującego, że rekrutacja poniżej osiemnastego roku życia będzie 

dobrowolna, a także zakazuje wszelkiej rekrutacji poniżej osiemnastego roku życia również 

przez siły pozarządowe. 

Podniesienie dolnej granicy wieku ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z 17 do 18 lat nastąpiło w dniu 21 października 2005 r. wraz 

z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej. 
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Z uzasadnienia tej zmiany wynika, że została ona wprowadzona w celu realizacji postanowień 

Protokołu. 

Ponadto w wyniku kolejnych zmian został zniesiony obowiązek odbywania 

zasadniczej służby wojskowej. 

W myśl art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi służby wojskowej w zakresie określonym 

w tej ustawie podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście 

lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, 

a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia. 

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2 tej ustawy do ochotniczego odbycia zasadniczej 

służby wojskowej powołuje się osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które zgłosiły się 

ochotniczo do jej odbycia oraz osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, które ukończyły 

osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do tej służby. 

Regulacje te gwarantują, iż na gruncie polskiego ustawodawstwa do odbycia 

obowiązkowej i ochotniczej służby wojskowej mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które 

ukończyły osiemnasty rok życia. 

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany treści deklaracji 

do Protokołu. 

Procedura określona w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych, znajduje zastosowanie również do zmiany deklaracji 

do Protokołu z uwagi na fakt, że Polska stała się stroną Protokołu w drodze ratyfikacji, 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, a umowa ta spełnia przesłanki określone w art. 89 

ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji tj. dotyczy wolności, praw lub obowiązków obywatelskich 

określonych w Konstytucji, a także spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja wymaga ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 491).  

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje wprowadziły do projektu poprawki 

o charakterze redakcyjnym.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu wymienionych 

Komisji. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

 

 

 


