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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości 

Ukrainy. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy 

Solidaryzując się z walką bratniego Narodu Ukraińskiego z niesprowokowaną, brutalną 

agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej, w celu odstąpienia od karania ochotników wiernych 

historycznej dewizie „Za naszą i waszą wolność”, stanowi się, co następuje: 

Art. 1. Przebacza się i puszcza w niepamięć czyny zabronione określone w: 

1) art. 224 pkt 1–3, 4 i 6, art. 225 ust. 1, art. 227 ust. 1 pkt 1 i art. 236 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), popełnione w związku z przyjęciem w 2022 r., bez 

zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub 

w innej ukraińskiej formacji wojskowej; 

2) art. 141 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2345, 2054 i 2447), polegające na przyjęciu w 2022 r., bez zgody właściwego 

organu, obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej 

formacji wojskowej; 

3) art. 142 § 1 ustawy, o której mowa w pkt 2, polegające na prowadzeniu w 2022 r. 

zaciągu obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemców do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej 

ukraińskiej formacji wojskowej. 

Art. 2. 1. Przez Siły Zbrojne Ukrainy rozumie się wojsko podlegające władzom Ukrainy 

uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite. 

2. Przez inną ukraińską formację wojskową rozumie się obcą organizację wojskową 

w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 pkt 1, podlegającą władzom Ukrainy 

uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite. 

Art. 3. W sprawach o czyny zabronione wymienione w art. 1, postępowania karnego 

albo wykroczeniowego nie wszczyna się, a wszczęte umarza. 

Art. 4. 1. Orzeczenie w przedmiocie stosowania ustawy zapada w formie 

postanowienia. 
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2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie. 

Art. 5. Przyjęcie w 2022 r., bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych 

w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej nie rodzi 

odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa przyjęcia tych 

obowiązków. 

Art. 6. 1. Osoba, która bez zgody właściwego organu przyjęła w 2022 r. obowiązki 

wojskowe w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej, ma 

obowiązek pisemnie zawiadomić Ministra Obrony Narodowej o terminie i miejscu przyjęcia 

oraz zakończenia pełnienia tych obowiązków niezwłocznie po powrocie do kraju. 

2. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do ustawy. 

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu zawiadomienia, przekazuje niezwłocznie 

zawarte w nim informacje właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. 

4. Wojskowy komendant uzupełnień może wezwać zawiadamiającego w celu 

przedstawienia szczegółowych informacji o charakterze pełnionych obowiązków i przebiegu 

ich wykonywania. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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Załącznik do ustawy z dnia 

o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU PRZYJĘCIA ORAZ ZAKOŃCZENIA 

PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WOJSKOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH UKRAINY 

LUB W INNEJ UKRAIŃSKIEJ FORMACJI WOJSKOWEJ* 

  

                            imię (imiona) i nazwisko                                                  (miejscowość, data) 

  

                                       imię ojca  

  

                                nazwisko rodowe  

  

                                    numer PESEL  

  

            adres miejsca pobytu stałego, kod pocztowy  

  

                 przynależność ewidencyjna do WKU  

 Minister Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 

00-911 Warszawa 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia ... 2022 r. o niekaraniu ochotników broniących wolności 

i niepodległości Ukrainy (Dz. U. poz. ...), zawiadamiam, że pełniłem obowiązki wojskowe: 

1) w Siłach Zbrojnych Ukrainy

; 

2) w innej ukraińskiej formacji wojskowej
*
: ........................................................................... 

(nazwa formacji) 

Obowiązki przyjąłem dnia ............................................ 2022 r. w .............................................. 

Zakończyłem pełnienie obowiązków dnia ............................. r. w ............................................. 

 

............................................................ 

  (podpis zawiadamiającego) 

                                                 


 niepotrzebne skreślić 



U Z A S A D N I E N I E   

 

1. Uwagi ogólne, istniejący stan faktyczny i prawny 

24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej dokonały niesprowokowanego, ataku na 

Ukrainę. Trwają działania wojenne i brutalne ataki na ludność cywilną, noszące znamiona 

co najmniej zbrodni wojennych, jeśli nie zbrodni przeciwko ludzkości. 

Agresja Federacji Rosyjskiej wywołała donośny i masowy odzew w polskim 

społeczeństwie, wyrażający się w największym stopniu w spontanicznej pomocy udzielonej 

z dnia na dzień, w różnych formach, uchodźcom wojennym z Ukrainy. Polacy poświęcają 

swój czas i dzielą się dachem nad głową i majątkiem, by zapewnić bezpieczeństwo od wojny 

i ochronić przed nędzą już ponad milion ukraińskich kobiet i dzieci, które niemal bez żadnego 

dobytku musiały szukać w Polsce schronienia przed bombardowaniem ich miejscowości 

przez artylerię i lotnictwo Federacji Rosyjskiej. 

Jednocześnie niczym nieusprawiedliwiona agresja Federacji Rosyjskiej wobec bratniego 

Narodu Ukraińskiego, a także obserwacja licznych tragedii ukraińskich cywilów 

spowodowanych brutalnością działań armii rosyjskiej, spowodowały gotowość wielu 

polskich obywateli do czynnego wsparcia obrony Ukrainy przez wstąpienie do ukraińskiej 

armii, w szczególności do międzynarodowego batalionu obrony terytorialnej. 

Przyjęcie obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub w obcej organizacji 

wojskowej bez zgody właściwego organu stanowi obecnie występek zagrożony karą 

pozbawienia wolności do lat pięciu (art. 141 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

dalej: k.k.). Taką samą karą zagrożone jest prowadzenie zaciągu obywateli polskich (lub 

przebywających w Polsce cudzoziemców) do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej 

organizacji wojskowej (art. 142 ust. 1 k.k.). 

Zgodnie z przepisami działu VIa ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.p.o.o.), obywatel polski może 

wprawdzie przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, ale tylko za 

uprzednią zgodą właściwego organu: ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(wydawaną po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do 

spraw zagranicznych), albo – w odniesieniu do byłych żołnierzy zawodowych – Ministra 

Obrony Narodowej (wydawaną po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
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zagranicznych; art. 199a ust. 1 i art. 199d ust. 1 i 2 u.p.o.o.). Ustawa ta szczegółowo określa 

kiedy, komu, pod jakimi warunkami, w jakim trybie i po przedstawieniu jakich dokumentów 

może zostać udzielona stosowna zgoda. Obywatel polski podejmujący służbę w obcym 

wojsku za zgodą właściwego organu, obowiązany jest też pisemnie zawiadomić polski urząd 

konsularny w państwie pełnienia służby, o terminie i miejscu jej rozpoczęcia i zakończenia 

(art. 199f pkt 1 u.p.o.o.). 

Współczesne działania wojenne toczą się w dużym tempie, zaś ubieganie się 

o niezbędną zgodę (zgromadzenie niezbędnych dokumentów, przygotowanie wniosku i jego 

rozpatrzenie przez właściwego ministra, zwłaszcza wobec wymogu opiniowania przez innych 

ministrów), musi zając wiele czasu i opóźnić realne wsparcie walki Ukrainy o zachowanie 

niepodległości i integralności terytorialnej. Równocześnie wiadomo już o polskich 

obywatelach, którzy udali się na Ukrainę z zamiarem podjęcia walki u boku Ukraińców. 

 

2. Projektowany stan prawny 

W przedstawionym stanie rzeczy – mając na względzie brak moralnego uzasadnienia dla 

ścigania i karania, w istniejących, konkretnych okolicznościach, osobistych decyzji 

o wstąpieniu do ukraińskich Sił Zbrojnych, albo o werbunku do nich – zasadne jest 

ustanowienie abolicji i odstąpienie od ścigania występków określonych w art. 141 § 1 i art. 

142 § 1 k.k. Oznaczać to będzie darowanie i puszczenie w niepamięć zarówno czynów już 

popełnionych, jak i takich, które mogą zostać popełnione w przyszłości (art. 1 pkt 2 i 3 i art. 3 

projektu). Działania sprawców pozostaną czynami zabronionymi, jednak Państwo Polskie nie 

będzie ich ścigać ani karać. 

Zamierzona abolicja będzie miała charakter selektywny. Po pierwsze, odnosić się będzie 

tylko do popełnienia określonych czynów zabronionych w związku z wojną toczoną od 

24 lutego 2022 r. przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie; wstąpienie do innej armii 

bez zgody właściwego organu pozostanie ścigane i karane. 

Po wtóre, abolicją objęte będzie tylko objęcie obowiązków w Siłach Zbrojnych Ukrainy 

lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej, która to terminologia wynika z art. 17 

Konstytucji Ukrainy z 28 czerwca 1996 r. Ściganiu ani karaniu nie będą więc podlegać tylko 

werbunek lub służba w formacjach działających na podstawie ukraińskiej konstytucji 

i w zgodzie z ustawodawstwem Ukrainy; występkiem pozostanie werbunek do służby 



– 3 – 

w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i podjęcie w niej 

obowiązków, choćby nawet formacja taka walczyła na Ukrainie. 

Po trzecie, ze względu na znaną – zarówno z historii powszechnej, jak i polskiej – 

praktykę tworzenia w podbijanym państwie (albo w jego części) marionetkowych władz 

zwalczających, przy militarnym wsparciu agresora, legalne władze państwowe, ściganiu 

i karaniu nie będzie podlegać jedynie werbunek lub służba w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub 

innych ukraińskich formacjach wojskowych, podlegającą władzom Ukrainy uznawanym 

przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite – w praktyce tym, które sprawowały władzę 

w chwili rozpoczęcia wojny przez Federację Rosyjską (art. 2 projektu). 

W razie stwierdzenia popełnienia czynów zabronionych określonych w przepisach 

wymienionych w art. 1 projektu, postępowanie karne albo wykroczeniowe nie będzie mogło 

być wszczęte, a jeżeli zostałoby wszczęte – będzie podlegało umorzeniu. Decyzje o odmowie 

wszczęcia właściwego postepowania i ewentualnie o jego umorzeniu będą zapadały w formie 

postanowień, podlegających sądowej kontroli w razie wniesienia zażalenia (art. 4 projektu). 

Skoro – zgodnie z art. 199e u.p.o.o. – udzielenie przez właściwego ministra zgody na 

służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności 

organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby, to tym bardziej takiej 

odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej nie może rodzić podjęcie służby bez 

zgody właściwego ministra (art. 5 projektu). 

Przyjęcie obowiązków w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji 

wojskowej bez zgody właściwego organu może się wiązać z popełnieniem przez obywatela 

polskiego któregoś z czynów zabronionych określonych w u.p.o.o. W szczególności chodzi tu 

o opuszczenie terytorium Państwa i przebywanie za granicą bez zgody organów wojskowych 

(art. 224 pkt 6 u.p.o.o.) czy niezgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć 

miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu (art. 224 pkt 4 w zw. z art. 53 ust. 1 u.p.o.o.). Może się 

także zdarzyć, że organy Państwa Polskiego – nie mając (wynikającej z udzielenia zgody) 

wiedzy o przyjęciu przez konkretnego obywatela polskiego obowiązków wojskowych na 

Ukrainie – wezwą go do kwalifikacji wojskowej, na badanie lekarskie albo ćwiczenia 

wojskowe, a obywatel ów nie zadośćuczyni swym obowiązkom w tym zakresie (popełniając 

wykroczenia określone w art. 224 pkt 1–3 albo w art. 225 ust. 1 u.p.o.o.). Obywatel ów może 

również nie być w stanie wykonać obowiązku świadczenia osobistego albo rzeczowego, czy 

też nie móc odbyć szkolenia lub ćwiczeń w obronie cywilnej (popełniając wykroczenie 
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określone w art. 227 ust. 1 pkt 1 albo występek określony w art. 236 u.p.o.o.) Również takie 

czyny zabronione zostaną objęte abolicją (art. 1 pkt 1 projektu). 

W zaistniałej sytuacji militarnej i dyplomatycznej (zawieszenie działalności polskich 

konsulatów na Ukrainie) stawianie obywatelom polskim, podejmującym obowiązki 

wojskowe na Ukrainie, wymogu powiadomienia służb konsularnych byłoby nieracjonalne. 

Niemniej w interesie Państwa Polskiego i jego Sił Zbrojnych jest uzyskanie – choćby post 

factum – wiedzy o obywatelach, którzy zdobyli tam wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

Dlatego przewiduje się obowiązek pisemnego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej – 

niezwłocznie po powrocie do kraju – o terminie i miejscu przyjęcia oraz zakończenia 

pełnienia obowiązków wojskowych na Ukrainie. Minister Obrony Narodowej przekaże 

informacje zawarte w zawiadomieniu właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień, 

który – w razie potrzeby – będzie mógł wezwać zawiadamiającego w celu uzyskania 

szczegółowych informacji o charakterze pełnionych obowiązków i przebiegu ich 

wykonywania (art. 6 projektu). 

Ze względu na charakter regulacji vacatio legis jest zbędna i ustawa wejdzie w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia (art. 7 projektu). 

Przyjęcie przez polskiego obywatela obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych 

Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej nie narusza interesów Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie jest zakazane przez prawo międzynarodowe i – co do zasady – nie powinno 

wpłynąć na zadania wykonywane przez polskie Siły Zbrojne. W tych okolicznościach 

bezzasadne i niecelowe byłoby karanie zbrojnego stanięcia w obronie Ukrainy, wprost 

wynikającego z polskiej dewizy narodowej „Za wolność naszą i waszą”, która – wobec 

działań Federacji Rosyjskiej w ostatnim piętnastoleciu – wybrzmiewa dziś jako „Za wolność 

Waszą i naszą”. 

3. Skutki i wyniki konsultacji 

Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe oraz wyniki konsultacji zostaną 

przedstawione w Ocenie Skutków Regulacji. Nadesłane w ramach konsultacji opinie i uwagi 

zostaną zamieszczone na senackiej stronie internetowej. 

4. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


