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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym 

Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu 

międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu 

Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. 

(druk nr 362) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W dniu 2 grudnia 2016 r. Sejm, w drodze ustawy, wyraził zgodę na dokonanie przez 

Prezydenta RP ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem 

Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem 

Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych 

dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, 

podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. 

Umowa ta jest umową ramową, która będzie regulować funkcjonowanie istniejących 

i tworzonych w przyszłości na terytorium RP międzynarodowych dowództw wojskowych lub 

organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO.  

Umowa reguluje status personelu wojskowego i cywilnego oraz członków ich rodzin 

przebywających na terytorium Polski, w tym ich przywileje i uprawnienia. 

Jej zasadniczym celem jest ustanowienie jednolitych zasad dotyczących funkcjonowania 

dowództw wojskowych NATO, co ma uprościć funkcjonowanie tych struktur w przyszłości.  
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Umowa zawiera postanowienia uszczegóławiające przepisy zawarte w Umowie NATO 

SOFA
1
) i w Protokole Paryskim

2
, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach 

związanych z obecnością międzynarodowych dowództw wojskowych oraz sił zbrojnych 

NATO na terytorium RP. 

Umowa niniejsza zastąpi postanowienia dwóch umów: 

1) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO 

(JFTC) na terytorium RP, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli, oraz 

2) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności 

NATO (3NSB), podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.  

Umowa ma także uzupełniać postanowienia Konwencji dotyczącej Wielonarodowego 

Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie (MNC NE), który pełnić ma rolę dowództwa 

koordynującego działalność jednostek integracyjnych NATO w naszym regionie. Ponieważ 

MNC NE został utworzony na podstawie odrębnej, trójstronnej umowy międzynarodowej, 

dlatego też ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta wspólnie przez państwa ramowe 

(Danię, Niemcy i Polskę). 

Na treść Umowy składa się otwierająca ją Preambuła i 39 artykułów. 

Zawierają one następujące kwestie: 

1) słowniczek stosowanej w Umowie terminologii i skrótów oraz niezbędne definicje, 

np. Naczelnego dowództwa, członka rodziny; 

2) zasady udostępniania gruntów, budynków oraz instalacji stałych na użytek 

Dowództwa Sojuszniczego; 

3) nienaruszalność obiektów oraz immunitet od zajęcia, zatrzymania własności 

i środków finansowych Dowództwa Sojuszniczego; 

4) przyznane generałom, admirałom (oraz urzędnikom cywilnym równorzędnego 

stopnia) immunitety od aresztowania lub zatrzymania, procedury sądowej w odniesieniu do 

czynności urzędowych, nietykalność osobistych pism i dokumentów oraz bagażu osobistego; 

                                                 

1) 
Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, 

sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052). 
2) 

Protokół Paryski dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na 

podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. 

poz. 746). 
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5) zasady pobytu, w tym kwestie wiz i zezwoleń na wykonywanie zawodu (również dla 

członków rodzin); 

6) zwolnienie Dowództwa Sojuszniczego z wszelkich obowiązujących w Polsce 

podatków, ceł, składek i opłat związanych z wwozem i wywozem dóbr, mienia i usług, 

odbiorem korespondencji i paczek, nabycia i budowy nieruchomości, nabycia paliw 

i smarów, nabycia i rejestracji pojazdów, nabycia biletów lotniczych, kolejowych 

i promowych (dla celów podróży służbowej); 

7) zwolnienia podatkowe dla uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, 

dotyczące prywatnych samochodów, motocykli, łodzi, rzeczy osobistych, mebli, przesyłek 

pocztowych, a także opłat abonamentowych i licencyjnych dotyczących osobiście 

posiadanych odbiorników radiowych, telewizyjnych i innych; 

8) listy dóbr, towarów i sprzętów nie objętych zwolnieniami podatkowymi; 

9) stwierdzenie, że zasady dotyczące ochrony środowiska, w zakresie w jakim mają 

zastosowanie do Sił Zbrojnych RP będą przestrzegane przez Dowództwo Sojusznicze, 

w szczególności w zakresie przechowywania paliw, amunicji, emisji gazów, poziomu hałasu 

oraz usuwania odpadów; 

10) umożliwienie członkom Dowództwa Sojuszniczego oraz członkom ich rodzin 

korzystania z opieki medycznej i dentystycznej (ponoszenie kosztów będzie następowało 

zgodnie z treścią przepisów narodowych i umów dwustronnych); 

11) szczegółowe rozwiązania dotyczące korespondencji, łączności i usług 

telekomunikacyjnych; 

12) postanowienia związane z obowiązkiem przestrzegania prawa o ruchu drogowym, 

uznawaniem praw jazdy, rejestracją pojazdów prywatnych i Dowództwa Sojuszniczego; 

13) dostęp do edukacji (w przedszkolach, szkołach, na wyższych uczelniach) dla 

członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin; 

14) zasada rozwiązywania wszelkich sporów przez negocjacje, bez odwoływania się do 

procedur sądowych lub administracyjnych. 

Wejście w życie umowy pociągnie za sobą konieczność dokonania zmian przepisów 

prawa krajowego na poziomie rozporządzenia, w zakresie zwolnień podatkowych. 
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Zważywszy, że Umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, związanie się nią 

przez Rzeczpospolitą Polską powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 2 grudnia 2016 r. Stanowi ona przedłożenie rządowe (druk 

sejmowy nr 971). 

Prace nad ustawą prowadziły Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Obrony 

Narodowej, które przedstawiły sprawozdanie i zarekomendowały przyjęcie ustawy 

w kształcie zaproponowanym w projekcie (druk sejmowy nr 1018). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


