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Opinia o ustawie o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we 

wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej  

(druk nr 537) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do wspólnych działań Policji, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Straży Pożarnej z zagranicznymi funkcjonariuszami 

i pracownikami. Te wspólne działania mogą przybrać formę wspólnych operacji 

(podejmowane w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania 

przestępczości) lub wspólnych działań ratowniczych  (czynności podjęte w celu ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, 

wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia). 

Z wnioskiem o wspólną operację lub wspólne działanie ratownicze ma występować szef 

odpowiedniej służby, a w niektórych przypadkach minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. Jeżeli właściwy organ państwa wysyłającego zgodzi się na wspólne działanie, 

zostanie sporządzony wykaz ustaleń zawierający szczegółowe warunki uczestnictwa 

zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników. 

Przed przystąpieniem do wspólnej operacji  zagraniczni funkcjonariusze mają przejść 

szkolenie w zakresie zasad udziału w niej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania 

broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Od szkolenia będzie można odstąpić 
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w przypadkach niecierpiących zwłoki lub gdy zagraniczni funkcjonariusze lub pracownicy 

uczestniczyli już we wspólnej operacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponowne 

szkolenie nie jest konieczne. W takim przypadku wystarczy przedstawić im przetłumaczony 

wyciąg z odpowiednich przepisów. 

Koordynacja i nadzór  nad wspólną operacją lub wspólnym działaniem ratowniczym 

będą sprawowane przez właściwe polskie organy. 

Ustawa określa uprawnienia zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników m.in. 

w zakresie umundurowania, posiadania i użycia broni palnej, użycia  środków przymusu 

bezpośredniego. Najdalej idące uprawnienia będą mogły być wykonywane tylko pod 

dowództwem i w obecności polskiego funkcjonariusza. 

Ustawa zawiera szereg przepisów umożliwiających wykonywanie czynności przez 

zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników (np. objęcie ich ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariuszy publicznych, uznanie ich uprawnień do prowadzenia środków transportu) 

oraz niwelujących ujemne skutki udziału w operacji lub działaniu ratowniczym (np. 

niezaliczenie okresu pobytu na terytorium RP na potrzeby ustalenia obowiązku podatkowego, 

prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw 

Wewnętrznych. Komisja wniosła do projektu poprawki usuwające Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego z katalogu służb, które mogą prowadzić wspólne operacje oraz wyłączające 

z uczestniczenia w operacjach funkcjonariuszy służb państw, które nie są członkami Unii 

Europejskiej. Ponadto wprowadzono szereg poprawek doprecyzowujących 

i technicznolegislacyjnych.  

W trakcie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy. Sejm nie 

przychylił się do tego wniosku i uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez 

komisję. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 9 w ust. 1 w pkt. 3 określono zasady użycia broni palnej przez zagranicznych 

funkcjonariuszy. Przepis w zakresie sposobu i trybu użycia broni odsyła do ustawy 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, a w zakresie warunków użycia stanowi, 

że broni można użyć w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, 

zdrowie lub wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby (lit. a) 

albo w przypadkach określonych w art. 45 pkt 1 lit. b–e, pkt 2, 3 i 4 lit. a i b ustawy 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej i w celu przeciwdziałania czynnościom 

zmierzającym do bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby – na rozkaz dowódcy (lit. b). 

Tak sformułowany przepis daje uprawnienie do użycia broni palnej, na podstawie lit. b, 

w przypadku łącznego wystąpienia trzech przesłanek: 

–  przypadek określony w art. 45 pkt 1 lit. b–e, pkt 2, 3 i 4 lit. a i b ustawy 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (np. konieczność odparcia 

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ważne obiekty, urządzenia lub 

obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu, albo  konieczność odparcia bezpośredniego, 

bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia), 

– działanie w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do 

bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby, 

– rozkaz dowódcy (którym na mocy ust. 2 jest polski funkcjonariusz). 

Wydaje się, że nie było intencją ustawodawcy uzależnienie użycia broni palnej od 

łącznego wystąpienia dwóch pierwszych przesłanek. W szczególności wydaje się, że już 

przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym do bezpośredniego i bezprawnego zamachu na 

życie, zdrowie lub wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby 

powinno uzasadniać użycie, na rozkaz dowódcy, broni palnej. Warto zauważyć, że polski 

funkcjonariusz, na podstawie art. 45 pkt 1 lit. a ustawy o ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, może użyć broni palnej jeżeli zajdzie konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do bezpośredniego, bezprawnego 

zamachu na życie, zdrowie lub wolność jego lub innej osoby (nie jest do tego konieczny 

rozkaz dowódcy). 
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Uzasadnienie projektu ustawy nie daje podstaw do ustalenia woli ustawodawcy. Wydaje 

się, że ustawa winna zezwalać na użycie broni po wystąpieniu jednej z dwóch pierwszych 

przesłanek, ale na rozkaz dowódcy (przesłanka trzecia). 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 9 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) na rozkaz dowódcy: 

– w przypadkach określonych w art. 45 pkt 1 lit. b–e, pkt 2, 3 i 4 lit. a i b ustawy 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 

– w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do bezpośredniego 

i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność zagranicznego 

funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby;” 

 

2) Z poprzedniej uwagi wynika, że jedną z przesłanek użycia broni palnej przez 

zagranicznego funkcjonariusza jest działanie w celu przeciwdziałania czynnościom 

zmierzającym do bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby. Porównując tę normę z 

zasadami użycia broni na podstawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, dostrzegamy, że polski funkcjonariusz, może posłużyć się bronią tylko w przypadku 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu, a funkcjonariusz 

zagraniczny – w przypadku przeciwdziałania wszystkim czynnościom zmierzającym do 

zamachu(a więc uzasadnieniem użycia broni, mogą być czynności pośrednio zmierzające do 

zamachu). Trudno zakładać, że ustawodawca, chciał przyznać cudzoziemskim 

funkcjonariuszom szersze uprawnienia, niż mają ich polscy odpowiednicy. Dlatego proponuję 

następującą poprawkę: 

 

– w art. 9 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b po wyrazie „zmierzającym” dodaje się wyraz 

„bezpośrednio”; 

 

3) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 7 zagraniczni funkcjonariusze będą uprawnieni do 

posiadania i użycia sprzętu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 16, t.j. sprzętu niezbędnego do 

przeprowadzenia wspólnej operacji, w tym służbowych środków transportowych, środków 
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łączności, środków obserwacji technicznej, środków leczniczych oraz zwierząt. Na wstępie 

należy zauważyć, że katalog sprzętu określonego w art. 5 ust. 2 pkt 16 jest katalogiem 

otwartym, i mogą znaleźć się w nim również inne urządzenia, które zostaną uznane za 

niezbędne do przeprowadzenia wspólnej operacji (np. urządzenia podsłuchowe). 

Przepis w odróżnieniu od pkt 3, 4 i 5 nie określa trybu i sposobu korzystania z urządzeń. 

Może to sugerować dowolność w tym zakresie (oczywiście, jeżeli korzystanie  z tych 

urządzeń nie jest objęte regulacjami z pkt 4 i 5). Jest to swoboda dalej idąca niż w przypadku 

np. Policji, która może zastosować urządzenia techniczne do kontroli operacyjnej na zasadach 

określonych w art. 19 ustawy o Policji (elementem procedury jest m.in. zarządzenie sądu 

okręgowego). Wydaje się że przynajmniej takie same ograniczenia powinny obowiązywać 

zagranicznych funkcjonariuszy. 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 9 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „pkt 16” dodaje się wyrazy „, w sposób i w trybie 

określonych dla funkcjonariuszy Policji”; 

 

4) Art. 13 stanowi, że przed przystąpieniem do wspólnej operacji zagraniczni 

funkcjonariusze i pracownicy są szkoleni w zakresie zasad udziału we wspólnej operacji, 

w szczególności w zakresie zasad i warunków użycia i wykorzystania broni palnej oraz 

środków przymusu bezpośredniego (ust. 1). W określonych wypadkach, można od szkolenia 

odstąpić, przedstawiając zagranicznym funkcjonariuszom i pracownikom, przetłumaczony na 

język angielski lub inny uzgodniony język, wyciąg z przepisów prawnych dotyczących zasad 

udziału we wspólnej operacji, w szczególności zasad i warunków użycia i wykorzystania 

broni palnej i środków przymusu bezpośredniego (ust. 3). 

Właściwa jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu 

będzie mogła każdorazowo zrealizować dyspozycję z ust. 3 przedstawiając angielską wersję 

językową wyciągu z przepisów. Takie zachowanie nie będzie dawało należytej gwarancji 

zastosowania się zaproszonych funkcjonariuszy do polskich przepisów, gdyż przekazanie 

przepisów jedynie w angielskiej wersji językowej, nie wymaga ustaleń, a może nastąpić 

nawet wbrew wyraźnego oczekiwania zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników. Nie 

wydaje się, żeby wystarczającym uzasadnieniem takiego rozwiązania były wypadki 

niecierpiące zwłoki. Aby wspólna operacja została rozpoczęta wymagany jest wniosek do 
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organu państwa wysyłającego (art. 3), odpowiedź tego organu oraz  ustalenia dotyczące 

wspólnej operacji (art. 5). Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przybycie 

zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników. W tym okresie możliwe jest przygotowanie 

właściwej wersji językowej wyciągu z przepisów. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

przygotować wcześniej wyciąg w wersjach językowych państw, z którymi współpraca 

wydaje się najbardziej prawdopodobna. 

Powyższe uzasadnia wprowadzenie następującej poprawki: 

 

– w art. 13 w ust. 3 skreśla się wyrazy „język angielski lub”; 

 

5) Ustawa nie określa zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników biorących udział we wspólnej operacji lub 

wspólnym działaniu ratowniczym. Zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego za szkodę 

wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 

lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Przepis daje możliwość 

dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa w przypadku szkód wynikających z działalności  w 

ramach wspólnej operacji lub akcji ratowniczej. Nie obejmuje on jednak przypadków, gdy 

obcy funkcjonariusz lub pracownik wyrządzi szkodę poza wspólną akcją lub w trakcie jej 

trwania ale bez związku z nią (np. pobicie z pobudek osobistych, kradzież).
1
 W takich 

przypadkach uprawniony mógłby kierować swoje roszczenia tylko do funkcjonariusza 

będącego sprawcą deliktu. Poszkodowany dochodzący roszczeń od osoby zamieszkałej za 

granicą, będzie narażony na bardziej skomplikowany proces, a następnie egzekucję wyroku, 

niż miałoby to miejsce, gdyby sprawcą był polski funkcjonariusz. 

Warto rozważyć, czy w takich przypadkach Skarb Państwa mógłby przejąć na siebie 

odpowiedzialność za zaproszonych funkcjonariuszy i pracowników, tak jak ma to miejsce np. 

w przypadku obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Propozycja poprawki: 

 

– po art. 20 dodaje się art. 21 w brzmieniu: 

                                                 

1
 Por.: wyrok SN z dnia 8 listopada 2005 r., I CK 201/05. 
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„Art. 21. Skarb Państwa solidarnie ze sprawcą odpowiada za szkody wyrządzone przez 

zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników biorących udział we wspólnej operacji lub 

wspólnym działaniu ratowniczym, w okresie ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.” 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


