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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umo-
wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sys-
temu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz 
przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycz-
nymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druk senacki nr 1080, 
druki sejmowe nr 3835 i 3894).



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz)

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:
Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych Senatu.
W porządku obrad jest rozpatrzenie jednego punktu: 

ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację porozumienia 
wykonawczego między rządem RP a rządem Stanów 
Zjednoczonych do umowy między naszymi rządami do-
tyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej 
systemu obrony przed rakietami balistycznymi.

Rozumiem, że wszyscy otrzymali materiały, więc 
pewną wiedzę w tym zakresie mamy, zapewne jednak 
przedstawiciel rządu, pan minister Jankowski, zechce 
przedstawić tutaj stanowisko rządu i uzupełnić naszą 
wiedzę. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Panowie Przewodniczący! 

Szanowne Panie i Panowie! Wysokie Komisje!
Uzasadniając ustawę o ratyfikacji porozumienia wy-

konawczego między rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 
użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół 
bazy systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, 
uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej na sto pierwszym 
posiedzeniu w dniu 25 września bieżącego roku, chciałbym 
zacząć od podkreślenia, że wejście w życie tego porozu-
mienia jest niezbędne dla realizacji umowy polsko-ame-
rykańskiej o rozmieszczeniu w Redzikowie bazy systemu 
obrony przeciwrakietowej.

Potrzeba zawarcia porozumienia wykonawczego 
w tej sprawie została wskazana wprost w umowie o bazie 
w Redzikowie. Wspólnie oceniono, iż właściwe funkcjono-
wanie systemu obrony przeciwrakietowej będzie wymagało 
uregulowania sposobu użytkowania terenów wokół wspo-
mnianej bazy. Wynika to z potrzeby zapewnienia właści-
wych warunków działania dla kluczowych elementów tego 
systemu, czyli radaru, rakiet przechwytujących oraz systemu 
dowodzenia i łączności. Zakłócenia w ich pracy obniżyłyby 

poziom obrony przeciwrakietowej zapewnianej przez cały 
system. Następnie wymagania dotyczące właściwego funk-
cjonowania bazy zostały w ciągu prac nad porozumieniem 
sprecyzowane w postaci szczegółowych zasad użytkowa-
nia terenu oraz przestrzeni powietrznej. W tym miejscu 
należy podkreślić, że obie strony dążyły do zapewnienia 
niezbędnych warunków do funkcjonowania bazy przy jed-
noczesnym ograniczeniu zakresu i ewentualnych skutków 
negatywnych przyjętych zasad użytkowania, tak żeby ob-
ciążać mieszkańców ograniczeniami w jak najmniejszym 
stopniu – i udało się to osiągnąć dzięki ścisłej współpracy 
ekspertów z różnych resortów, które były reprezentowane 
w czasie rozmów z partnerami amerykańskimi.

Porozumienie wprowadza ograniczenia dotyczące 
wysokości zabudowy, kształtowania polityki przestrzen-
nej oraz ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy, 
użytkowania nadajników elektromagnetycznych oraz urzą-
dzeń inicjowanych elektrycznie, a także lotów statków 
powietrznych w przestrzeni powietrznej nad bazą i wokół 
niej. Ograniczenia te nie będą dokuczliwe dla mieszkańców 
czy szkodliwe dla rozwoju tamtych terenów, a jednocześnie 
zapewnią sprawne i niezakłócone funkcjonowanie bazy. 
Żadne z ograniczeń wprowadzanych porozumieniem wy-
konawczym nie będzie wymagać zmian dotyczących już 
istniejących budynków i nie wstrzyma żadnej z prowa-
dzonych obecnie inwestycji, ponieważ wszystkie obecnie 
istniejące budynki w okolicy bazy spełniają ograniczenia 
wysokościowe, nawet z pewnym zapasem. W porozumieniu 
jest też przepis, w którym mowa, że wszystkie konstrukcje 
istniejące w chwili wejścia w życie porozumienia będą 
mogły pozostać w stanie nienaruszonym. Jednocześnie 
ograniczenia wysokości zabudowy dotyczą na tyle dużych 
wysokości, że nie będą stanowiły przeszkody w rozwo-
ju infrastrukturalnym regionu. Podobnie jest, jeżeli cho-
dzi o przyjęte ograniczenia emisji elektromagnetycznej: 
nie wpłyną one negatywnie na możliwość użytkowania 
sprzętów codziennego użytku, jak telefony komórkowe czy 
piloty, oraz na funkcjonowanie istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w regionie. Nie muszę 
mówić, że tego typu sprawy budziły szczególne zainte-
resowanie mieszkańców, więc było bardzo wiele pytań 
odnoszących się do wspomnianych problemów, zarówno 
podczas spotkań z mieszkańcami, jak i podczas rozmów 
z samorządowcami.

Zakaz budowy siłowni wiatrowych dotyczy tylko 
najbliższego otoczenia bazy, w promieniu 4 km od rada-
ru bazy, a co do pozostałego obszaru, czyli od 4 km do 
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Podsumowując ten krótki przegląd ograniczeń przewi-
dzianych w porozumieniu, pragnę wskazać, że ograniczenia 
dotyczą właściwie w niewielkim stopniu codziennego życia 
mieszkańców, są również ograniczenia związane z ustano-
wieniem nad bazą w Redzikowie i wokół niej strefy o ogra-
niczonym ruchu lotniczym. W praktyce nastąpi to poprzez 
zmianę odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń 
lotów na czas dłuższy niż trzy miesiące. Dysponujemy oceną 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, że ustanowienie tej 
strefy nie będzie komplikować ruchu lotniczego w tym ob-
szarze. Wprowadzona została także nieznaczna modyfikacja 
granic strefy ruchu lotniskowego na lotnisku sportowo-tu-
rystycznym w Krępie koło Słupska, tak aby nie kolidowały 
one z projektowaną strefą o ograniczonym ruchu lotniczym 
nad bazą. Jednocześnie przewidziano ustanowienie proce-
dury koordynacji wydawania zgody przez dowódców bazy 
w Redzikowie na możliwość wlotu w tę strefę, między in-
nymi na potrzeby ratownictwa medycznego.

Wprowadzane przez porozumienie ograniczenia w użyt-
kowaniu terenu i przestrzeni powietrznej zostały określone 
– co podkreślałem parokrotnie – ze szczególną dbałością 
o to, aby nie wywoływać istotnych uciążliwości dla miesz-
kańców. Dzięki temu wejście w życie porozumienia nie 
wywoła również bezpośrednich skutków finansowych, a to 
dlatego, że przewidziane ograniczenia są i będą wdrażane 
w ramach bieżącej aktywności planistycznej, nie wymaga-
ją więc dokonywania gwałtownych zmian. Jednocześnie 
wprowadzenie tych ograniczeń zapewni właściwe warunki 
dla funkcjonowania systemu obrony przeciwrakietowej, 
istotnie zwiększając bezpieczeństwo Polski oraz całego 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo dziękuję, Panie 
Przewodniczący.

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czas na ewentualne pytania. Ja mam jedno. A za chwilę 

– pan przewodniczący Skurkiewicz.
Otóż wydaje się, że treść tego porozumienia nie jest 

szczególnie skomplikowana. Jeśli się założy, jak pan mi-
nister to podkreślał, potrzebę konsultacji, wyjaśnień, roz-
wiewania obaw wśród ludności, to wiadomo, że negocjacje 
czy przygotowanie musiały zająć trochę więcej czasu – 
ale dlaczego aż tak dużo? Dlaczego to trwało tak długo? 
Podstawowa umowa została podpisana siedem lat temu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Porozumienie wykonawcze, które jest pośrednio przed-

miotem naszej dyskusji, jest jednym z wielu porozumień 
wykonawczych, które były przez ten okres negocjowane 
i podpisywane. Rzeczywiście tempo negocjacji i ostatecz-
nie kończenia tych negocjacji porozumieniem było różne 
w przypadku różnych porozumień wykonawczych. Sam 
osobiście, będąc wiceministrem transportu kilka lat temu, 
podpisałem jako pierwszy porozumienie wykonawcze do-

35 km, wprowadzono jedynie mechanizm uzgadniania 
z ministrem obrony narodowej takich inwestycji. Wynika 
to z braku możliwości precyzyjnego określenia wymogów 
dotyczących budowy siłowni wiatrowych. Stąd wzięła 
się konieczność stworzenia mechanizmu pozwalające-
go na każdorazowe sprawdzenie, czy dana inwestycja 
nie będzie utrudniać funkcjonowania systemu obrony 
przeciwrakietowej. Mechanizm uzgadniania z ministrem 
obrony narodowej opiera się na następujących zasadach: 
po pierwsze, analizie będą podlegać jedynie przyszłe kon-
strukcje, których sprawdzenie na podstawie dostępnych 
danych nie było możliwe przed podpisaniem porozu-
mienia; po drugie, istniejące lub planowane do budowy 
konstrukcji i turbiny wiatrowe w chwili wejścia w życie 
porozumienia pozostaną w stanie niezmienionym; po trze-
cie, w przypadku stwierdzenia potencjalnego negatywne-
go wpływu analizowanej inwestycji na funkcjonowanie 
systemu, w pierwszej kolejności będą sprawdzane moż-
liwości dokonywania zmian w funkcjonowaniu systemu 
przeciwrakietowego, które zneutralizowałyby ten wpływ, 
a dopiero w drugiej kolejności takie ograniczenie będzie 
zalecane czy nakazywane.

Porozumienie potwierdziło możliwość funkcjonowania 
wszystkich obecnie istniejących siłowni wiatrowych oraz 
budowę wielu nowych inwestycji tego rodzaju, zgodnie 
z planami zagospodarowania przestrzennego przedsta-
wionymi przez samorządy. Nie przewidujemy więc także 
na tym polu, żeby mechanizm uzgadniania nowych in-
westycji w postaci siłowni wiatrowych stwarzał w prak-
tyce wyzwania dla rozwoju. I tutaj mogę powtórzyć to, 
co przed chwilą powiedziałem, mianowicie że przez cały 
okres wspólnych prac z ekspertami amerykańskimi oraz 
przedstawicielami innych ministerstw przedstawiciele mi-
nistra obrony narodowej pozostawali w stałym kontakcie 
z władzami samorządowymi terenów otaczających bazę 
i omówione zostały możliwe czy przewidywane ograni-
czenia w użytkowaniu terenów w różnym aspekcie, pod 
różnym kątem, no bo samorządowcy zwracali uwagę na 
różne aspekty swojej aktywności. Jednocześnie od czasu 
wstępnego określenia przez stronę amerykańską w 2009 r. 
przewidywanego zakresu ograniczeń Ministerstwo Obrony 
Narodowej przekazywało do właściwych władz samorządo-
wych prośby o uwzględnienie tych potencjalnych ograni-
czeń w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 
tych terenach. Równolegle organy wojskowe, uczestniczące 
w procesie uzgadniania dokumentów i decyzji dotyczących 
kształtowania polityki przestrzennej i ustalania zasad zago-
spodarowania i zabudowy na tych terenach, wnioskowały 
o uwzględnienie przewidywanych ograniczeń. Można więc 
powiedzieć, że działaliśmy dwutorowo, informując wprost 
samorządowców, a z drugiej strony – zalecając naszym woj-
skowym organom, żeby w procesie konsultacji zwracały na 
to szczególną uwagę. Przykładem dobrej współpracy, takie 
mam wrażenie, z władzami samorządowymi było także 
wspólne wypracowanie w 2014 r. informacji dotyczących 
istniejących i planowanych inwestycji w siłownie wiatrowe 
dla obszaru położonego w promieniu 35 km od punktu od-
niesienia radaru. I na podstawie danych przekazanych przez 
władze samorządowe opracowano jeden z załączników do 
porozumienia, mianowicie załącznik C.
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Senator Bogdan Klich:

Ja jeszcze dopytam, Panie Ministrze, o sprawę, którą 
pan ujął w ostatnim zdaniu. Jak negocjowaliśmy umowę 
o bazie w pierwszym i drugim wariancie, to negocjowali-
śmy umowę międzynarodową, w której zapisach już było 
to, o czym pan mówi, to znaczy konieczność ogranicze-
nia, że tak powiem, swobody poruszania się w okolicach 
bazy w Redzikowie. I tamta umowa została ratyfikowana. 
Dlaczego więc raz jeszcze… Dlaczego to porozumienie, 
które ma charakter techniczny, no bo jest porozumieniem 
wykonawczym, ma status ustawy?

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:

Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:

Mogę powtórzyć to, co przed chwilą powiedziałem: 
spośród wszystkich porozumień wykonawczych niektóre 
rzeczywiście nie wymagały tego typu formy, a w tym przy-
padku rząd uznał, że wymaga to formy ustawy ze względu 
na jednak istotne ograniczenia praw obywateli i samorzą-
dów. I dlatego, w naszej opinii, taka forma ratyfikacji była 
tutaj niezbędna. A pozostałe porozumienia wykonawcze 
odbywały się poprzez podpisanie przez przedstawicieli 
poszczególnych instytucji.

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:

Mnie osobiście to się wydaje troszkę dyskusyjne. Skoro 
jest to wykonanie ratyfikowanej umowy, no to już wola 
została wyrażona, ale też poza kwestią ewentualnej, że tak 
powiem, elegancji nic złego przecież się nie stanie.

Czy są jeszcze jakieś pytania z państwa strony? Nie 
ma zgłoszeń.

W takim razie proszę, żeby członkowie obu komisji 
zechcieli wyrazić swoje stanowisko.

Kto z pań i panów senatorów jest za poparciem projektu 
tej ustawy i wyrażeniem zgody na ratyfikację? (13)

Dziękuję uprzejmie. Jednogłośnie.
Wspólnie z panem przewodniczącym Skurkiewiczem 

chcielibyśmy zaproponować panu senatorowi Sitarzowi 
odegranie roli sprawozdawcy obu komisji.

Zgoda? Czy państwo się zgadzają na to?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję bardzo. Tak postanowiliśmy.
Zamykam posiedzenie.
Dziękuję gościom. Do widzenia.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

Maciej Jankowski: Bardzo dziękuję.)

tyczące korzystania przez stronę amerykańską z naszych…
Chodziło o uwzględnienie modyfikacji przepisów ruchu 
drogowego i przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ru-
chu, tak aby strona amerykańska mogła korzystać z naszej 
przestrzeni drogowej. Tak więc poszczególne ministerstwa 
negocjowały swoje przepisy wykonawcze w różnym tem-
pie. Istotne jest, że zbliżamy się do finału całości. W tym 
wypadku konieczne jest przyjęcie ustawy, a to ze względu 
na ograniczenia praw obywateli, mianowicie ogranicze-
nia w korzystaniu z przestrzeni powietrznej, ograniczenia 
w działalności planistycznej. A to wymaga większego umo-
cowania, innej formy prawnej.

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Skurkiewicz, proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, art. 7 wspomina o ograniczeniach, 

tam jest zawarta data. Czy dzień 1 października 2017 r. 
to jest ten czas, kiedy baza zostanie oddana do użytku? 
Czy ona będzie miała wtedy pełne zdolności? Czy jest 
jakaś inna data, która jest związana z uruchomieniem bazy 
w Redzikowie?

(Głos z sali: Chyba osiemnasty…)
Nie, nie, tu jest zapisane właśnie, że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dlatego pytam, czy to jest związane z uruchomieniem, 

czy też to jest tylko wstępnie data, kiedy nastąpią ogranicze-
nia w ruchu powietrznym nad bazą, a baza osiągnie pełną 
zdolność dopiero w późniejszym terminie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
Harmonogram prac przewiduje uruchomienie peł-

nych zdolności w 2018 r., a to jest data obowiązywania 
przepisów.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ale to bliżej początku roku czy końca roku?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Maciej Jankowski:
No, do końca 2018 r.
(Wesołość na sali)

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:
Dobra odpowiedź.
Pan senator Klich, proszę bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 19)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


