
 Druk nr 3159 
 Warszawa, 6 lutego 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
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 Radosław Sikorski 
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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 
 

 - o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym 
Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie 
(SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu 
prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności  
NATO (3NSB), elementu podporząd-
kowanego Grupie Systemów Łączności  
i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowa-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
podpisanej w SHAPE dnia 17 września 
2014 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Obrony 
Narodowej i Minister Spraw Zagranicznych. 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Projekt 

W dniu 17 września 2014 r. w SHAPE została podpisana Umowa między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił 

w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu 

Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności 

i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień 

w niej zawartych, 

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

Ol/64rch 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym 

Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu 

prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu 

podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) 

dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE 

dnia 17 września 2014 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem 

Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego 

i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie 

Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu związania Rzeczypospolitej Polskiej umową 

międzynarodową 

Celem niniejszej Umowy jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania 3NSB 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyniku ustaleń przyjętych w dniach 11–12 czerwca 2009 r. na posiedzeniu szefów 

resortów obrony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w Brukseli, 

Rzeczypospolitej Polskiej powierzono sformowanie 3NSB (ang. 3rd NATO Signal 

Battalion) w Bydgoszczy. Powyższe wynikało z zamiaru zwiększenia zdolności NATO 

w obszarze łączności mobilnej.  

3NSB jest jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury 

dowodzenia NATO. Bataliony mają identyczną strukturę organizacyjną 

i podporządkowane są dowódcy Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (ang. 

NATO CIS Group). W skład 3NSB wchodzi dowództwo (ang. Headquarters – HQ), 

kompania zabezpieczenia i wsparcia (ang. Maintenance and Support Company – 

M&SCoy) oraz 6 Mobilnych Modułów Łączności (ang. Deployable Communications 

and Information Systems Module – DCM). W Bydgoszczy znajduje się dowództwo 

batalionu, kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności  

(DCM A). Pozostałe mobilne moduły łączności rozlokowane są w Republice Czeskiej 

(DCM B), Republice Słowackiej (DCM C), Republice Litewskiej (DCM D),  

na Węgrzech (DCM E) oraz w Republice Turcji (DCM F). Wsparcie logistyczne dla 

3NSB zapewnia Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego Wschód (ang. Forward 

Support Point East – FSPE). 

Kompania zabezpieczenia i wsparcia 3NSB odpowiada za utrzymanie pojazdów oraz 

sprzętu łączności i informatyki, w tym za jego obsługiwanie oraz przeglądy okresowe. 

Odpowiada również za utrzymanie stacjonarnych systemów teleinformatycznych 

eksploatowanych w 3NSB. W skład kompanii wchodzą specjaliści odpowiadający za 

każdy rodzaj sprzętu eksploatowanego przez pododdziały 3NSB, począwszy od 

mechaników samochodowych, poprzez techników odpowiadających za naprawę 

i przeprowadzanie obsługi klimatyzacji, agregatów prądotwórczych, urządzeń 

satelitarnych, środków łączności radiowej, jak również informatyków odpowiadających 
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za sprzęt IT. Dodatkowo kompania odpowiada za zaopatrywanie 3NSB w niezbędne 

materiały i sprzęt, począwszy od materiałów biurowych, poprzez części zamienne do 

pojazdów, a skończywszy na sprzęcie IT. 

Mobilny moduł łączności (DCM) odpowiada za rozwinięcie systemów łączności 

i informatyki w rejonie operacji i ćwiczeń, a także zapewnienie niezawodnej łączności 

dla dowództw i sztabów w rejonie prowadzonych działań, umożliwiającej osiągnięcie 

celu tych działań. DCM dysponuje sprzętem najnowszej generacji umożliwiającym 

przygotowanie stanowisk pracy dla dowództw i sztabów w dowolnym miejscu na 

świecie i w możliwie najkrótszym czasie. 

Lokalizacja 3NSB na terytorium Polski umożliwia polskim żołnierzom służącym 

w 3NSB dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych, stwarza ponadto 

warunki do przygotowania specjalistów w zakresie łączności, informatyki, logistyki 

oraz planowania. 

Potrzeba związania Polski umową międzynarodową wynika z konieczności stworzenia 

niezbędnej podstawy prawnej dla funkcjonowania 3NSB na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest jednym z nowych państw NATO, na którego 

terytorium mieści się tak ważny element wsparcia dowodzenia Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. 

Obowiązujące umowy sojusznicze, a mianowicie Umowa między Państwami – 

Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, 

sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz 

z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), zwana dalej „NATO SOFA”, oraz odwołujący się do niej 

Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych 

na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 

1952 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746), zwany dalej „Protokołem Paryskim”, 

stanowią jedynie podstawy i ogólne ramy dla funkcjonowania jednostek na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez Radę 

Północnoatlantycką.  

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 Protokołu Paryskiego „W celu ułatwienia 

ustanowienia, budowy, utrzymania i działania Dowództwa Sojuszniczego Dowództwo 

takie w interesie wspólnej obrony oraz dla jego oficjalnej i wyłącznej korzyści będzie 

zwolnione, tak dalece, jak to jest możliwe, z opłat celnych i podatków mających wpływ 
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na jego wydatki. Każda Strona niniejszego protokołu przystąpi do negocjacji z każdym 

Dowództwem Sojuszniczym działającym na jej terytorium, w celu zawarcia 

porozumienia wprowadzającego w życie niniejsze postanowienia.”. Dlatego też 

szczegółowa umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a SHAPE stanowi 

niezbędny warunek dla określenia statusu prawnego i zakresu wsparcia dla 3NSB 

dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dodać należy, że reforma struktur NATO spowodowała konieczność zmiany strony 

Umowy dotyczącej 3NSB z Agencji NATO do Spraw Eksploatacji Systemów 

Łączności i Informatyki (NCSA) – po jej rozformowaniu – na Naczelne Dowództwo 

Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe). 

Obecnie 3NSB wchodzi w skład Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO, 

która jest podporządkowana SHAPE. 

Proponowana Umowa dotycząca 3NSB jest standardową umową w stosunkach 

międzynarodowych, ponieważ każde z państw NATO, na którego terytorium utworzone 

zostało sojusznicze dowództwo, przed podjęciem działań organizacyjnych zawarło taką 

umowę z dowództwem NATO na szczeblu rządowym. Jako przykład tego typu umowy 

wskazać można m.in. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) 

dotyczącą ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli 

(Dz. U. Nr 227, poz. 1945), zwaną dalej „Umową ws. JFTC”, na podstawie której 

powołane zostało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto w nowej Dyrektywie Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (NATO 

CIS Group Directive 015-001) z dnia 18 lipca 2012 r. w rozdziale 5 ust. 9 lit. a 

wyraźnie podkreślono, że dla każdego podmiotu NCISG stacjonującego na terytorium 

Państwa Gospodarza (w tym batalionów łączności) przygotowany będzie odrębny 

projekt umowy międzynarodowej określającej jego status prawny. 

Jednocześnie wyjaśnić należy, że w opinii resortu obrony narodowej, 3NSB jest 

wyrazem wspólnych działań obronnych (ang. common defence effort) stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 87, poz. 970), o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 
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28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Głównym zadaniem 3NSB jest 

bowiem zabezpieczenie systemu łączności na potrzeby wspólnych działań obronnych 

NATO. 3NSB stanowi element wsparcia dla operacji natowskich, a także ćwiczeń 

i treningów organizowanych w ramach NATO. 

Przedmiotowa Umowa zawiera szereg postanowień uszczegóławiających zapisy 

zawarte w Protokole Paryskim.  

W artykule 1 określono cel Umowy, którym jest wskazanie obowiązków Stron 

w zakresie stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia dla 3NSB, oraz określono status 

prawny SHAPE i Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO w odniesieniu do 

działalności 3NSB na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W artykule 2 zawarto podstawowe definicje funkcjonujące w dalszej części Umowy, 

a także pojęcia: IMHQ, 3NSB, członkowie Sił Zbrojnych, Personel Cywilny, 

Komponent Cywilny, Miejscowa Cywilna Siła Robocza, członek rodziny, Wykonawcy 

Kontraktowi, Wspólne Finansowanie NATO.  

Artykuł 3 określa status prawny SHAPE, Grupy Systemów Łączności i Informatyki 

NATO oraz 3NSB.  

Określono, że 3NSB będzie miał niezbędną zdolność do wykonywania osobowości 

prawnej SHAPE. W praktyce będzie to polegało na dokonywaniu bezpośrednio przez 

3NSB zakupów na potrzeby prowadzonej przez niego działalności.  

W myśl art. 3 ust. 5 SHAPE przekazał Grupie Systemów Łączności i Informatyki 

NATO zdolność do czynności prawnych uważanych za niezbędne do realizacji zadań 

3NSB. 

Zdolność ta została przekazana przez SHAPE, które zgodnie z art. 10 w związku z art. 1 

lit. b Protokołu Paryskiego, jak każde Naczelne Dowództwo, posiada osobowość 

prawną, ma zdolność do zawierania kontraktów, nabywania i zbywania własności. 

Dlatego też SHAPE wskazane zostało jako strona uprawniona do zawarcia Umowy 

dotyczącej 3NSB. Jednocześnie, na podstawie Protokołu Paryskiego SHAPE przekazało 

osobowość prawną Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO, która 

w strukturze dowodzenia NATO jest jemu bezpośrednio podporządkowana. 

W szczególności dotyczy to zdolności zawierania kontraktów z upoważnienia 
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Kontrolera Finansowego Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (Allied Command 

Operations – ACO), uczestniczenia w postępowaniu prawnym i administracyjnym oraz 

nabywania i zbywania własności. Na wniosek Grupy Systemów Łączności 

i Informatyki NATO, Państwo Przyjmujące będzie występowało w imieniu 3NSB przy 

negocjowaniu kontraktów i we wszelkich sprawach przed sądami Państwa 

Przyjmującego, zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 11 Protokołu Paryskiego.  

Artykuł 5 zawiera postanowienia regulujące m.in. kwestie wstępu na teren 3NSB, 

uznawania praw jazdy członków Sił Zbrojnych, Komponentu Cywilnego oraz członków 

ich rodzin w czasie ich pobytu na terytorium Polski.  

W artykule 6 przyznano Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO i 3NSB 

prawo do bezpośredniego zatrudniania personelu cywilnego NATO oraz na zasadach 

określonych w prawie polskim prawo zatrudniania Miejscowej Cywilnej Siły Roboczej. 

Zasady i warunki zatrudniania Miejscowej Cywilnej Siły Roboczej będą regulowane 

przez prawo polskie. Ponadto określono, że pracownicy zaliczający się do Komponentu 

Cywilnego, którzy nie są polskimi obywatelami, nie będą mogli podejmować w Polsce 

prac innych niż te, które są związane z wykonywaniem ich obowiązków w Grupie 

Systemów Łączności i Informatyki NATO. W artykule 6 ust. 11 przyznano 

kontraktorom prawo do uznania za ważne wszystkich ważnych praw jazdy, zwolnienia 

z obowiązku pozwolenia na pracę oraz prawo do pobytu w Polsce podczas 

wykonywania kontraktu dla 3NSB. Ponadto w art. 6 ust. 12 wprowadzono zakaz 

podejmowania innej pracy poza wykonywaniem kontraktu dla 3NSB. 

W artykule 7 określono wzajemne obowiązki Stron. Rzeczpospolita Polska jako 

Państwo Gospodarz udostępni 3NSB określone obiekty w Bydgoszczy oraz zapewni 

stosowne wsparcie. Szczegóły wsparcia zostaną określone w Porozumieniu GSA, które 

zostanie zawarte między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 

i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie. Do obowiązków 

Rzeczypospolitej Polskiej należy również zewnętrzna ochrona obiektów 3NSB, a także 

zapewnienie dostępu do opieki medycznej. Określono również, że 3NSB odpowiada za 

ochronę wewnętrzną jego obiektów, zgodnie z dyrektywami NATO dotyczącymi 

bezpieczeństwa oraz ochrony i obrony. 

W artykule 8 zawarto procedury i postanowienia finansowe, które obligują Polskę – 

w ramach obowiązujących umów międzynarodowych i przepisów obowiązujących na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do podjęcia niezbędnych kroków w celu 

zwolnienia podmiotów, o których mowa w artykule 2 ust. 1 [Naczelnego Dowództwa 

Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), Grupy Systemów Łączności i Informatyki 

NATO (NCISG) oraz 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB)], z podatków, ceł i innych 

opłat związanych z działalnością 3NSB. Sprzęt, zaopatrzenie, dostawy i inne towary 

wwożone na wyłączny użytek 3NSB będą zwolnione z podatków, ceł i podobnych 

opłat. Powyższe zwolnienie importowe od cła będzie przedmiotem deponowania 

właściwego formularza celnego (i właściwych procedur) określonego przez władze 

Państwa Przyjmującego. 

Następnie zawarto przepisy odnoszące się do procedur finansowych, które będą zgodne 

z Przepisami Finansowymi NATO (NFR). Określono, że Polska jako Państwo 

Gospodarz do końca maja każdego roku będzie przedstawiać szacunkowe koszty 

udzielanego wsparcia.  

W art. 8 ust. 8 postanowiono, że zwolnienia podatkowe obejmują również zaopatrzenie 

na użytek służbowy 3NSB oraz jego kasyn, klubów, restauracji i kantyn 

zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne dla ich 

działalności. Określono, że żołnierze polscy służący w 3NSB, a także personel zwykle 

zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą upoważnieni do 

korzystania z kantyn 3NSB, na podstawie kart żywnościowych wydanych przez 3NSB, 

będących przedmiotem ograniczeń nałożonych przez Polskę.  

W art. 8 ust. 9 i 10 potwierdzono zwolnienia podatkowe i celne zawarte w art. XI ust. 4, 

5 i 6 NATO SOFA przysługujące członkom Sił Zbrojnych, Komponentowi Cywilnemu 

oraz pracownikom określonym w przepisach dotyczących Personelu Cywilnego NATO.  

Artykuł 9 zawiera szereg przywilejów i immunitetów dla generałów i pracowników 

cywilnych na równoważnych stanowiskach (stopień NATO OF-6 i powyżej) 

w strukturze dowodzenia 3NSB w okresie wykonywania przez nich obowiązków na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. immunitet od działań prawnych oraz 

aresztowania i zatrzymania, nienaruszalność dokumentów osobistych, udogodnienia 

odnośnie do bagażu osobistego podobne do tych, które posiada korpus dyplomatyczny.  

Przepis ten ustanawia immunitety i przywileje dla osób w nim określonych, nawet 

w czasie krótkotrwałych wizyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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W art. 9 ust. 3 postanowiono, że immunitety ujęte w ust. 9.1 i 9.2 mogą zostać 

rozszerzone na wizytujących generałów i pracowników cywilnych na równoważnych 

stanowiskach, zgodnie z dalszymi ustaleniami z Ministrem Spraw Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

W myśl powyższego postanowienia Minister Spraw Zagranicznych będzie mógł 

przyznać wizytującym Generałom i pracownikom cywilnym na równoważnych 

stanowiskach immunitety określone w ust. 1 i 2 art. 9. Liczba osób objętych tymi 

immunitetami będzie uzależniona od woli Ministra Spraw Zagranicznych.  

Artykuł 10 dotyczy ochrony informacji niejawnych, która musi być zgodna 

z regulacjami NATO. Zgodnie z tym artykułem Strony podejmą wszelkie kroki prawne, 

aby uniemożliwić ujawnienie informacji niejawnych wymienionych między nimi, chyba 

że druga Strona wyrazi zgodę na ich ujawnienie.  

Artykuł 11 zawiera postanowienia dotyczące usług pocztowych. Zgodnie z tym 

artykułem korespondencja służbowa i paczki 3NSB mogą być przesyłane przy 

wykorzystaniu służb pocztowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy opłatach w takiej wysokości jak dla polskich Sił Zbrojnych. 3NSB, 

w przypadku oficjalnej korespondencji, będzie korzystać z immunitetu dotyczącego 

przesyłek dyplomatycznych, a korespondencja oznaczona jako służbowa (official) nie 

będzie podlegała ani kontroli celnej, ani kontroli zawartości.  

W artykule 12 ust. 5 określono, iż zwolnienia podatkowe dla celów służbowych, 

określone w niniejszej Umowie, będą obowiązywać od momentu aktywowania 3NSB 

jako części byłej Agencji NATO do Spraw Eksploatacji Systemów Łączności i 

Informatyki (NCSA), tj. od dnia 19 kwietnia 2010 r. 

Należy wskazać, że zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez stronę natowską  

od dnia 19 kwietnia 2010 r. do kwietnia 2014 r. zapłacony podatek wyniósł około 

176 000 EUR. Skutkiem powyższego zobowiązania jest konieczność zwrotu SHAPE, 

NCISG, 3NSB zapłaconego przez nich podatku w wysokości ok. 732 000 zł  

(tj. ok. 176 000 EUR).  

II. Wskazanie różnic między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Niniejsza Umowa jest pierwszą umową dotyczącą 3NSB. Jej projekt przygotowany 

został w resorcie obrony narodowej w porozumieniu ze stroną natowską. 
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Brak Umowy ograniczał pełne wykorzystanie struktur 3NSB zlokalizowanych na 

terytorium Polski, które stanowią element wsparcia operacji natowskich, ćwiczeń  

i treningów organizowanych w ramach NATO, a także uniemożliwiał rejestrację 

pojazdów należących do 3NSB na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów 

międzynarodowych (Dz. U. poz. 623). 

Przedmiotowa Umowa zawiera szereg postanowień uszczegóławiających postanowienia 

zawarte w NATO SOFA oraz w Protokole Paryskim. 

III. Wskazanie przewidywanych skutków związanych z wejściem w życie umowy 

międzynarodowej 

Wejście w życie Umowy nie spowoduje skutków o charakterze społecznym. Nie 

przewiduje się także skutków gospodarczych wejścia w życie Umowy.  

Przewidywane skutki finansowe związane z wejściem w życie przedmiotowej Umowy 

z uwagi na zamiar przyznania 3NSB i jego personelowi zwolnień podatkowych, a także 

wsparcie naszego kraju jako Państwa Gospodarza, którego zakres w myśl art. 7 ust. 1 

lit. a Umowy określony zostanie w odrębnym Porozumieniu między Ministrem Obrony 

Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił 

w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) 

zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

szacuje się na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r., kiedy wyniosły ok. 1 025 tys. zł 

(w podanej kwocie uwzględniono koszty osobowo-rzeczowe oraz koszty na podróże 

służbowe żołnierzy polskich pełniących służbę w 3NSB oraz wydatki ponoszone na 

utrzymanie obiektów 3NSB, takie jak media, utrzymanie czystości, zakupione środki 

materiałowe, a także wynagrodzenia pracowników Oddziału Zabezpieczenia JFTC). 

Należy mieć na uwadze, że w miarę oddawania do użytku kolejnych obiektów (budynki 

biurowe, pomieszczenia garażowe i magazynowe) koszty te mogą wzrosnąć. 

Mając na względzie postanowienia art. 12 ust. 5 Umowy, zgodnie z którym zwolnienia 

podatkowe dla celów służbowych, określone w Umowie, będą obowiązywać od 

momentu aktywowania 3NSB, tj. od dnia 19 kwietnia 2010 r., warto wskazać, że 
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zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez stronę natowską, od dnia 19 kwietnia 

2010 r. do kwietnia 2014 r., zapłacony podatek wyniósł około 176.000 EUR. 

Zaznaczyć należy, że Minister Finansów w piśmie z dnia 6 kwietnia 2012 r. 

(PK1/065/19/IRR/2012/783) zaakceptował zaproponowaną w art. 12 ust. 5 Umowy 

klauzulę w sprawie obowiązywania zwolnień podatkowych (w tym zwrotu podatku od 

towarów i usług) z mocą wsteczną – od dnia 19 kwietnia 2010 r., tj. od momentu 

aktywowania 3NSB na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mając na uwadze wydatki, które poniesie strona polska, należy pamiętać o korzyściach 

związanych z udziałem polskich żołnierzy w szkoleniach finansowanych ze środków 

NATO na licznych kursach specjalistycznych prowadzonych przez NATO w tak 

szczególnych specjalnościach jak łączność, informatyka, logistyka oraz planowanie. 

Lokalizacja w naszym kraju jednostki Mobilnej Struktury Łączności NATO 

wspierającej dowodzenie na poziomie operacyjnym ma znaczący wymiar polityczny 

i operacyjny oraz wpływa w istotny sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

Polski. Decyzja Rady Północnoatlantyckiej (NAC) z 2010 r. w sprawie utworzenia na 

terytorium Polski 3NSB była wynikiem rocznych zabiegów dyplomatycznych na forum 

NATO oraz efektem rozmów dwustronnych. W końcowej fazie starań Polska 

rywalizowała z Republiką Turcji, a korzystną dla strony polskiej decyzję Rady 

Północnoatlantyckiej uzyskano w okresie wdrażania nowej struktury dowodzenia 

NATO. 

Funkcjonowanie w Bydgoszczy sojuszniczych struktur, tj. Centrum Szkolenia Sił 

Połączonych NATO, 3. Batalionu Łączności NATO oraz Centrum Doskonalenia Policji 

Wojskowych NATO, przyczynia się nie tylko do zwiększenia roli Polski w strukturze 

obronnej NATO, ale jest także szansą dla dalszego rozwoju Bydgoszczy. Zacieśnienie 

współpracy w ramach NATO wpłynie na pozycję Polski w NATO i będzie znaczącym 

skutkiem o charakterze politycznym wejścia niniejszej Umowy w życie. 

Skutkiem prawnym wejścia w życie Umowy będzie konieczność zawarcia 

Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 

a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia 

bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie w resorcie obrony narodowej trwają 

prace nad przedmiotowym dokumentem. Dodatkowe skutki prawne wiązać się będą 
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z koniecznością nowelizacji krajowych przepisów, które umożliwią personelowi 3NSB 

korzystanie z przywilejów podatkowych. Będą one polegały na zmianie m.in. 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków 

i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom 

i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 32) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od 

podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 212). 

IV. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Związanie Polski postanowieniami niniejszej Umowy nastąpi w drodze ratyfikacji za 

uprzednią zgodą wyrażoną w formie ustawy, tj. w trybie określonym w art. 89 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.). Wybór 

powyższego trybu wynika z zawartych w Umowie postanowień, które dotyczą spraw 

uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy, np. kwestii 

zwolnień podatkowych, co wynika wprost z art. 217 Konstytucji RP. Ponadto 

dotychczasowa praktyka wskazuje, że właściwym trybem związania Polski umowami 

międzynarodowymi o utworzeniu jednostek wojskowych, w których znajdują się 

postanowienia dotyczące statusu dowództw tych jednostek oraz ich personelu, jest tryb 

tzw. dużej ratyfikacji. Tryb ten zastosowano wcześniej w przypadku takich umów 

międzynarodowych jak Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem 

Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego 

Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzona w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259) czy Umowa ws. JFTC. 

Rada Ministrów wyraziła zgodę na podpisanie przedmiotowej Umowy w drodze 

uchwały nr 163/2014 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia 

zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym 

Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu 

prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu 

podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) 

dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem 

Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego 

i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego 

Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego 

w Rzeczypospolitej Polskiej podpisana została w SHAPE dnia 17 września 2014 r. 

Umowę podpisali: 

− w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Zarządu Planowania Logistyki – 

P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pełnomocnik Ministra Obrony 

Narodowej do Spraw HNS – gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI i 

− w imieniu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) – 

Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR) – gen. Philip 

M. Breedlove. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.143.2014 / 11/AM 
l . 
') ; l 

Warszawa, l6stycznia 2015 r. 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE} 
dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu tączności NATO {3NSB), 

elementu podporządkowanego Grupie Systemów tączności linformatyki NATO (NCISG} 
dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r., 
wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiep,; 1 ·:. :;tJ;,/ ·t;;-c.:< z::;<~:;, 
.. ____ ., ____ f·_;>. >~~ 
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THE 3RD NATO SIGNAL BATTALION, ASUBORDINATE ELEMENT 
OF THE NATO COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS 

GROUP (NCISG), LOCATED IN THE REPUBLIC OF POLAND 
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THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

And 

SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE (SHAPE) 

Hereinafter referred to as "the Parties•; 

CONSIDERING THA T, in their decisions at References A and B, the North Atlantic Council 
and the Military Committee approved the reorganisation of the NATO Command Structure 
and łts Deployable CIS structure; 

CONSIDERING THA T Referenees A, B, and G foresee the establishment of the 3rc1 NATO 
Signal Battalion (3NSB) In Bydgoszcz, the Repubile of Połand; 

CONSIDERING THA T, pursuant to Reference l the North AUantic Council approved the 
activation of the NA TO CIS Group, which includes the 3rc1 NATO SignaJ Battalion, granting it 
legał status under Reference E; 

CONSIDERING THAT, in accordance with established NATO Policy, the Host Nation shall 
not derive revenue from the activities, or property of the 3NSB; 

NOTING THA T since 2008, the Supreme Headquarters have standardized the 
łmplementation of Article 16.2, Paris Protocol through a jointly-developed Supplementary 
Agreement T emplate in order to ensure the complete and proper fulfilment of the decisions 
of the North AUantlc Council; 

NOTING THA T the NA TO Civilian Personnel Regulations (NCPR) take the place of national 
labour legislatlon for NA TO lnt~mational Civilian Personnel, and are approved by consensus 
at the North AUantic Council; 

RECOGNIZING the necessity to document the legał status, basing and provisłon of support 
of 3NSB in Bydgoszcz, the Repubłic of Poland; 

Have agreed upon the following: 

4 



ARDCLE1 
PURPOSE 

This Agreernent establishes the responsibilities of the Parties regarding the basing, 
legał status and provislon of support to the 3NSB, a subordinate element of the 
NATO CIS Group (NCISG), located in Bydgoszcz, Republic of Poland. lt also defines 
the legał status of SHAPE and the NCISG in relation to 3NSB activities in the 
Repubile of Poland. 

ARDCLE2 
ACRONYMS and DEFINmONS 

For the purpose of thls AQreernent the following acronyms and definitions apply: 

2.1 The NATO CIS Group (NCISG) is a subordinate command of SHAPE, and the parent 
organization of the 3rd NATO Signal Battalion (3NSB). Throughout this Agreement, 
SHAPE, NCISG and 3NSB shall be referred to individually and collectively as 
•tMHQ•. 

2.2 The acronym •3NSB" shall be understood as the 3Rt NA TO Signal Battallon, its 
subordinate units, and supporting elements located in Poland, namely the Battalion 
Headquarters (NSB HQ), the Maintenance and Support Company (M&S Coy), 
Deployable CIS Module (DCM) A (POL), and Forward Supply Point East (FSP E). In 
thłs regard, 3NSB is to be consłdered as an International Military Headquarters 
(IMHQ) as that term ls understood In the Paris Protocol. IMHQ also consist 
of temparary headquarters or units, military national representatives and llaison 
offlces and NATO civil agencies, whlch may be attached to the 3NSB on a ternporary 
basls to fulfil 3NSB mlssłons. 

2.3 The term "Host Natlon• and •Recelving State" refer to the Repubile of Poland. 

2.4 The term ·supreme Headquarters• refers to the Supreme Headquarters Aliled 
Powers Europe (SHAPE) and Headquarters, Supreme Aliled Commander 
Transformatlon (HQ SACT), as defined by The Paris Protocol, Article 1. 

2.5 The term •members of the Force· means personnel defined as such in NATO SOFA, 
PfP SOFA and the Paris Protocol. 

2.6 The term ·civilian PersonneJ• refers to the following: . 

a. The ·cMIIan Cornponenr (as defined In the NATO SOFA and the Paris 
Protocol). The members of the Clvlllan Cornponent prlmariły conslst of NA TO 
lntemational Civilian (NIC) employees of the 3NSB, as defined in the North 
Atlantic Council approved NCPRs and In accordance with them, irrespective of 
thelr nationality, hired to fili the NATO CIS Gi"oup Peacetime Establishment 
Posts; 

b. Other categories including Consultants, Ternporary Hires, as defined in the 
NA TO Civilian Personnel Regulations (NCPRs ); 

c. Local civillan labour (Local Wage Rate/LWR), as defined in the NATO SOFA, 
Article IX.4. 
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2. 7 The tenn "Contractors" refers to employees of commercisi firms performing services 
for the 3NSB pursuant to a contract awarded by a NA TO entity and who are present 
on the Host Nation terntory excłuslvely to serve the 3NSB in an advisory capacity 
on technical matters, to set-up, operate or malntain equipment, or to satisfy an 
identified mlssion-related functionar need within the 3NSB. 

2.8 •3NSB Personner means the members of the Force and the members of the Civiłian 
Component. 

2.9 ·oependents• are defined as: 

a. spouses of 3NSB Personnel; 

b. children of 3NSB Personnel depending on them for support. 

2.10 NATO common fundlng are the funds provided by NA TO Nations and made avaiłable 
upon approvar of the North Atrantie Council through NATO budgets for Common 
Costs lncurred. 

2.11 Unless a meaningis specified in this Agreement, the •NATO glossary of terms and 
definltions (AAP-6t will apply. 

ARnCLE3 
LEGAL STATUS AND CONSIDERAnONS 

3.1 SHAPE has legał personality as a Supreme Headquarters based on the Parls 
Protocol. The NCISG deńves its legar personality from SHAPE based on the Paris 
Protocol. Accordingly, this Agreement also defines the legal status of SHAPE and 
the NCISG in relation to 3NSB actlvities in the Repubile of Poland. 

3.2 The 3NSB shałl have the necessary capacity to execute the legal personality of 
SHAPE delegated to the NCISG. To that extent, ił shall be understood to be an 
International Military Headquarters (IMHQ), as ~at termis understood in Article 14, 
Paris Protocol. 

3.3 The provisions of the NATO SOFA, the Paris Protocol, the PfP SOFA and the FAP 
are applicable, as appropńate to incłude IMHQ Personnel, as wełl as the 
Memorandum of Understanding (MOU) between the Govemment of the Repubile of 
Poland and Suprema Headquarters Allied Powers Europe and Headquarters, 
Supreme Allied Commender Transformatlon regarcfing the provislon of Host Nation 
Support for the execution of NATO operations on Połish terńtory, signed in Mons 
on 8 Seplember 2005 and in Warsaw on 26 Septernber 2005, to the maximum 
extent possible. 

3.4 Neither Party shałl transfer, assign or delegata any of its rights, duties, obligations 
or performances under this Agreement or foliow-on without the written consent of 
an authorised representative of the other Party. 

3.5 SHAPE has delegated to · NCISG łhe legar capacity to perfonn such legar actions 
deemed essentiar for the performance of the 3NSB mission: specifically, the capacity 
to enter into contracts, as delegated by the ACO Financial Controller; to engage in 
legaJ or administrative proceedlngs and to acquire and dispose of property. At the 
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request of NCISG, the Receiving Stałe shall act on bahalf of 3NSB in negotiating 
contracts and in any proceedings before Receiving State courts in accordance with 
the Paris Protocol, Articles 10 and 11. The costs of carrying out contracts or settling 
legaJ actions will be borne by 3NSB. 

3.6 For the duration of their asslgnment 3NSB Personnet shall be immune from the 
Receiving State's jurisdiction, as well as all the Receivlng State's legał actions, 
arrests or detentlon with respect to words spoken or written and acts done by them, 
when in their officlal capacity and acting withln the scópe of their authority. Thls 
immunity does not extend to Pollsh nationals. 

3.7 Crimlnal and dlsclplinary jurisdiction over NATO and PfP mambers of the Force, 
the Civilian Component, and their dependents with respect to offences commHted 
by them on the territary of the Receiving State and punlshable under its laws will 
be settled according to the NATOIPfP SOFA: 

a. Commander, 3NSB shall be promptly notified of the arrest or other 
detention ot any such persona. 

b. Writs and summons from the Receivlng State legał authorities agalnst 
such persans shall be served through the Commander, 3NSB. 

3.8 Non-contractual claims arislng out of, or in connection with, the execution of thls 
Agreement and of the type covered by Article VIII of the NA TO SOFA (or PfP 
SOFA) or of the Paris Protocol Article 6, shall be dealt with in accordance with 
these provisions. 

3.9 Contract claims shall be processed and adjudicated by the Receiving Stałe, 
through the process govemlng public contracts and in accordance with the laws 
applicable within the Recelving State. 

3.10 As part ot NATO, an International organlsation, the interna! affalrs of the NATO CIS 
Group and the 3NSB are govemed by NATO and ACO doctrine, rules and 
admlnistrative principles, partlcularly including those relating to chain of command 
mattera and tralnlng. These are embraced in NA TO Military Commlttee Documents, 
Strategie Command Directives, and the NATO CIS Group Dlrectlves, which are 
appllcable to both the 3NSB and its personnet 

ARTICLE4 
SCOPE 

4.1 Thls Agreement supplements the Paris Protocol in accordance wlth Article 16.2 of 
the sald Protocol and will be supported by a Garrison Support Arrangement (GSA) 
and technlcal arrangements (TA) that will define the support of the Recelving State 
and Cost Shared Suppórt relatlng to 3NSB. 

4.2 The provislons of the NATO SOFA, the Paris Protocol, the PfP SOFA, the FAP, 
and any other relevant Agreements as may be in force between either or both of 
the Supreme Headquarters and the Receiving Stałe conceming Host Natlon 
Support shall apply for 3NSB. 

7 



4.3 The provisions of this Agreement shall apply in peace, emergency, crisis and eonfilet 
or periods of International tensions as may be joinUy determined by the appropriate 
authorities of the Receiving State and NA TO authorities. 

4.4 Designated representatives of the Parties may conclude separate Arrangements to 
specify and implement the provisions of this Agreement. 

ARIICLE S 
GENERĄL PROVISIONS 

5.1 The Receiving State will retain eontroi over lts own resources, unless eontroi of such 
resources is specifically released in the GSA. 

5.2 Except for cases of flagranie de/icto or by virtue of an order issued by an 
investigating magistrate, in which case authorisation will be given automatically to 
such persons as are entitled to enter premises, Receiving State officials entiUed 
under Receiving State law (including customs officers, labour and safety 
lnspectors), to enter premises for the purpose of performing their official functlons, 
may only enter the 3NSB compound or buildings, if so authorised by the 
Commander of the 3NSB or his representative. This provislon will not prejudlcially 
affect the inviolability of archives and other official documents or the verification 
procedures as provlded under the Paris Protocol. 

5.3 The Recelving State recognises as valid, all valid civilian and military driving licenses 
issued to members of the F orce and CMiian Component, and their dependents. 

5.4 In accordance with the Paris Protocol and subject to its restrictions, the ReceMng 
State recognises that property, both, lmmovable and moveable, owned or occupied 
by the 3NSB is immune from requlsltion, eonfiscation, sequestration and 
expropriation and from any other provisional attachment proceedings. 

5.5 3NSB will obtafn appropriate approval In advance from the Receiving State before 
eonducting or dlrecting manoeuvres or other tralning exerclses outside the 3NSB 
Compound in connection to the 3NSB activlties on the territory of the Republic of 
Poland. Asslstance and co-operation on planning of exercises and manoeuvres, 
border crossing, clearance procedures and movement eontroi may be agreed 
In El Technical Arrangement. 

5.6 The Receiving State and 3NSB will co-operate at all tlmes through the appropriate · 
authońties to facilitate the proper adminlstration of the provislons of the Paris 
Protocol, the provisions of the NATO SOFA, the PfP SOFA, the FAP, and of the 
provisions of this Agreement: 

a. Unless mutually agreed by the Parties, requests by 3NSB and Receiving State 
authorities to each other will be transmltted through 3NSB Deputy 
Commander, In his national capacity. 

b. lf 3NSB deems it necessary to take health protectlon measures in the vicinity 
of accommodations made available for its use, 3NSB will reach agreement 
with the Receiving State authorities regarding the execution of such measures, 
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and 3NSB and the Receiving Stałe will keep each other inforrned of protection 
measures and matters of mutual concem. 

ARDCLE6 
CMUAN PERSONHEL 

6.1 NCISG and 3NSB may make arrangements for the employment of NATO 
International Civilian (NIC) personnet as envisaged in the Paris Protocol Miele 7.2 
and in accordance with the NAC-approved Peacetime Establishment for NCISG 
and 3NSB. The terms and conditions of employment for NIC personnet shall be 
govemed by the contract of employment and the NCPRs and implementing 
dlrectives. 

6.2 NIC personnet shall be exempt from the Receiving State's Labour court jurisdiction 
and the Receiving State's labour legislation and regulations, including national 
pension, social security and health insurance schemes. They shall be exempt from 
the payment of taxes on salarias and emoluments pald to them direcUy by NATO. 
The provislons above apply ragareiless of their nationality. 

6.3 NCISG may, subject to· NATO HQ Budget Committee endorsement, under the same 
conditions as any employer under the laws applicabłe within the Repubile of Połand, 
hlre Local Wage Rate (LWR) personnel. Thelr terms and conditions of employment 
will be govemed by the labour leglslation of the Receiving State. 

6.4 Wlth respect to LWR personneł, NCISG will fulfili the obllgations incumbent on all 
słmilarly sHuated employers under the applicable. legislatlon of the Receiving 
States, taking into consłderation NATO regulations. In particular, this Js relevant to 
appropriate statutory deductions from the pay of lts employees and employer 
flnancial contributions as requlred under the applicable leglslation of the Receiving 
Stałe. 

6.5 Labour disputes between 3NSB and its LWR personnet Will be prlmariły settled by 
the appropriate NA TO lntemal authorities without prejudice, however, to the rlght of 
such personnet to the jurisdicUonal protectlon afforded under the applicable 
legislatlon of the Receiving State. 

6.6 lndlviduals included In the definltion of Civilian Component who are not Polish 
citizens &hall refraln from engaging in any work activities in Poland other than 
those related to their dutles with NCISG. 

6. 7 CMiians having Polish citizenship may be liable to fulfili national service 
obligations required by Receiving State law. When requested by NCISG the 
appropriate Polish authority may grant exemptions from such national service 
obligations, to include reserve training, mobilisation, recall and · civil defence duty. 

6.8 CMiian personnel, regardless of natlonality, shall be the subject of a security 
check by the authorities of the Sending State. Contractor personnet shall, as a 
condition of employment, possess the requlsite security clearance required by 
NATO regulations. The approprlate authorities within the Recelving State shall 
carry out the securlty check of Recelving State citizens. 
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6.9 The Receiving Stale will ensure that personnel defined in Articles 2.5, 2.6, 2.7 
and 2.9 may enłer and reside In the RepubUc of Poland during the period they 
are posted to or worklng with the 3NSB. On request, 3NSB will provide 
Receiving Stałe authorities with a list of eliglble personnet 

· 6.1 O Dependants may be hired by national support elements and by 3NSB in support 
positions. The persons hired in this category are not subject to a Receiving Stałe 
work permit unless they are Pollsh citizens. 

6.11 Centractors are not eligible for the tax and duty exemptions referred to in this 
Agreement However, recognlsing that 3NSB will need some centractors to fulfili 
its NATO mission, the Receiving Stale will: 

a. permit centractors to enter and reside in Poland for the duration of their 
contra et; 

b. accept as valid, all valld driving lloenses held by contractors; and 

c. not require centractors to obtain a Receiving Stałe work pennit. 

6.12 Centractors are not authorised to erigage in any other employment in the 
Receiving Stałe. On request, 3NSB will provide a list of its centractors to 
Receiving Stałe authorities. The provisions of Article 6.11 apply only to 
comractors who are not nationals of the Receiving State. Reoełving State 
natlonals who are 3NSB contractors remain fully subject to Receiving Stałe tax, 
labaur and other regulations. The number of 3NSB contractors who are not 
Receiving State nationals and who are residing in Poland for more than 90 days 
will not exceed 40 persans at any time without the censent of the Receiving 
State. 

ARDCLEZ 
RĘSPONSIBILIDES 

7.1 The followlng provislons conoem the responsiblllties of the RepubUc of Poland, as 
the Recelving Stałe: 

a. The Reoeiving Stałe will provide 3NSB with facilities in Bydgoszcz and 
appropriałe support arrangements. The Minister of National Defenoe of the 
Repubile of Poland and SHAPE shall cenclude a GSA to provide for the 
specifics of Host Nation Support to the 3NSB. The foregoing does not deprive 
3NSB ot the right to, subject to the decision of SHAPE and to the approval· of 
the Reoeiving Stałe, to centrset independently for land, bulldlngs and 
installations. 

b. Any required modification to the facilities provided by the Receiving State must 
be co-ordinated between both Parties. Such modlfications shall not cause the 
incidence of rent or other charges or fees. 

c. The Reoeivlng State ls responsible for extemal secuńty of the 3NSB facility, 
includlng generał compound defenoe. Detalled regulations will be set out in the 
G SA. 

10 



d. The Receiving Stałe by additional or existing Agreements shall provide to 
members of the F orce and their dependants, medical and dental support. 

e. Without prejudice to NATO immunities, the Reoeiving State shall continuaiły 
provide 3NSB with copies of any health, safety, agricultural and environmentał 
regulations In force, which may apply to the establishment and operation of 
3NSB, as welł as any regulations in respect to the storage, movement, or 
disposal of hazardous materiałs. 

f. The traftle regulation of the Receiving Stałe shall apply for official vehicles and 
trailers of 3NSB, private vehicles, trailers and semi-trailers of mambers of the 
Force and Civillan Component and their dependants, subject to the following 
provision: 

i. As NATO is a self-lnsurer, the 3NSB's official vehicłes are exempt from 
national compulsary lnsurance requirements. These vehlcles shall be 
exempt from natłonal road tax, registration fees, and costs associated 
with national technical inspections. Technical lnspections for the 
minimum levels of roadworthiness and safety will be carńed out uslng the 
Host Nation assets, usłng HN standard&· applicable to HN military 
vehlcles. These tecłmical inspections shall not result in NA TO being 
obliged to change the origlnal military specifications the 3NSB's vehicles. 
The Host Nation will recognise the valldity of NA TO registration plates 
affixed to 3NSB vehicles. 

ii. Official vehicłes, trailers and semi-trailers of 3NSB shall reoeive the same 
treatment as service vehicłes of the Armed Forces of the Receiving Stałe 
with regards to fees and tolls for road use. 

iii. The competent authorities of the Receivlng State shall, in respect of 
vehicles, trallers and seml-trallers of 3NSB, grant exemptions from 
Receiving Stałe regulations conceming the construction, deslgn and 
equlpment of motor vehłcles, trallers and seml-trailers, with due regard 
to public safety and order, łf such exemption ls necessary for the 
fulfiłlment of 3NSB functions. 

iv. Motor vehlcłes and trałlers and semi-trailers ot members of the Force 
or the Clvillan Component importecl under thls Agreement shall with 
due regard to pubie safety and order, be subject only to the minimum 
construction, design and equlpment regulations applicable to tourist 
vehicles, traiłers and semi-trailers in the Receiving Stałe. Devlations 
from the regulatłons goveming eonduet In road trafflc shall be permitted 
to the 3NSB on such conditions and to such extent as are permltted to 
the Armed Forces of ReceMng Stałe, łf the vehicles, trallers and seml
trailers are cłearly marked as belonging to 3NSB. 

7.2 The following provislons concem the responsibilities of IMHQ or its 
representatłves: 

a. IMHQ shall periodically eonsuit with the Receiving State on any change in 
circumstances conceming 3NSB and shall propose modification of 
supporting documents as appropriate. 

b. With due regard for NATO immunities, IMHQ shalł respect the health, 
safety, agricultural and environmental regulations and procedures that have 
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been identified as applicable to the 3NSB compound, as well as any 
identified regulations conceming the storage, movement, or disposal of 
hazarclous materials. 

·c. When required to satisfy 3NSB requirements, l M H Q shall seek the 
necessary NATO common funding to allow for the m~diflcation of existing 
3NSB bulldings and facilities or for the construction of new bułldings and 
facłłities. 

d. lntemal security of the 3NSB facłłities is the responsibility of the 3NSB in 
accordance with NA TO security and force protection directives. 

e. Members of the Force may possess and carry arms, on condition that they 
are authorised to do so by their orders. 3NSB will possess detailed 
regulations conceming the custody of military arms and ammunition in its 
possession, in order to ensure that no member of 3NSB will gain passession 
of or carry arms when not authorised to do so. Receiving State legislatlon 
will apply to the possession and carrying of privately owned arms and 
ammunition. 

7.3 The details of the aforementioned commitments may be set forth in Technical 
Arrangements that supplement this Agreement and concluded between the Minister 
of National Oefense of the Republic of Poland and NCISG or its designee. 

ARTICLE8 
FINANCIAL PROCEDURES AND PROVISIONS 

8.1 Taking into consideration ratified International agreements and regulations valid on 
the territory of the Recelving State, Połand will take the steps as necessary to 
reUeve l M H Q from taxes, customs and other fees related to 3NSB activities. 
Equlpment, provisions, supplies and other goods imported for the exclusive use of 
the 3NSB activities shall be free from taxes, dutles and simllar charges. This duty 
free importation shall be subject to the deposit of appropriate customs fonns [and 
appropriate procedures] specified by the Receiving State authorities. 

8.2 Financłal procedures shall comply with the NATO Financłal Regulations (NFR). 
Nothing in this Agreement shall be construed as contrary to, or authority to 
contravene, the terms of the NFR. 

8.3 The Receiving State shall, by the end of May each year, provide 3NSB with 
estimates of support costs necessary to formulale the 3NSB future annual budget 
and financłal plans. 

8.4 Charges for civilian and military materiala and servłces shall not be levied at a higher . 
rate than the Polish Armed Forces are charged, but may reflect price differentials 
due to delivery schedules, polnts of delivery, or similar considerations. 

8.5 IMHQ may contract directly wlth commerciał suppliers in accordance with the tenns 
of delegatlon ouUined in Article 3.5 above. 
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8.6 IMHQ may hołd money and currency of all kinds, The official accounts of IMHQ and 
the personał accounts of its asslgned personnel may be placed with the banks of 
their choosing. 

8.7 Detalled financial arrangements and the procedures for reimbursement to the 
Receiving State of NATO Operatlon and Maintenance (O&M) funds will be provided 
in a Technical Arrangement. 

8.8 The tax exemptlons envisaged in Article 8.1 above include the official 
entertainment of 3NSB, and its messes, clubs, restaurants, and canteens Jocated 
in the 3NSB compound, as far as supplies are needed for their activlty. 3NSB 
personnel of the Recelvlng Stałe and personnel ordinańly resident in the Receiving 
State are entiUed to use the 3NSB canteens subject to ratlon cards issued by the 
3NSB subject to limitatlons imposed by the Receiving State. 

8.9 Wlhregadsbthe tax and duty exemptlons laid down in Artlcle XI, paragraphs 4, 5, 
and 6 of the NATO SOFA, Dependents have no separate entiUements to these 
exemptions, but they can act on behalf of family members who are so entiUed. 

8.1 O Personnel defined in paragraph 2.5 and 2.6.a and 2.6.b serving at 3NSB and its 
national support elements, may apply for and recelve reimbursement of taxes on 
goods and services purchased in Poland in non-commerciał quantities subject to the 
llmitatlons on scope and quantlties as set out by the Receiving State in consultation 
wtth SHAPE. Dependents have no separate entiUements to these reimbursements. 
Nationals of the Recelving State and personnel ordlnarily resident in the Receiving 
State are not eligible for these fiscal relmbursements. 

8.11 Control measures, implementation and accounting procedures regarding fiscal 
exemptions and privileges are as set out by those parts of the Receiving State 
legislatlon related to the IMHQ and thelr personr1el: · 

a . When applying the fiscal exemptlons set out in thls Article, IMHQ is obliged 
to cooperale with and render all asslstance to the ReceMng State authorities 
in order to prevent abuses of the granted privileges; 

b. 3NSB will forwarci a list of entiUed persons to designated authorities. 

ARDCLE9 
IMMUNIJIES - FLAG OFFICEBS AND CMLIAN EQUIVALENTS 

9.1 The following immunities or privileges shall be accorded to· Flag Officers and civilian 
equivalents (NATO gracle OF6 and above) in the 3NSB chain of command 
(eg. SACEUR; Chief of Staff, SHAPE; Commander, NCISG; Chief of Staff, NCISG) 
whenever they shall be present within the territory of the Receiving State in an official 
NATO capacity, provided such officers are not of Polish nationality, unless waived by 
the Sending Nation of the Flag Officer involved: 

a. Jmmunity from legaJ action, arrest or detentlon; 

b. lnviolability of their personał papers and documents; 
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c. Facilities with respect to currency or exchange such as accorded Foreign 
Diplomatic Staff of equivalent status; 

d. lmmunlties and facilities with respect to personał baggage as are accorded 
to Foreign Diplomatic Staff of equivalent status; 

e. lmmunity from jurisdiction with respect to words spoken and acts cammitted, 
including words written by them in their official capacity and within the scope 
of their authority. 

9.2 The immunity in paragraph 9.1 above shall be maintained after their presence in 
the termory of Poland ceases, with respect to the period of thelr visit, unless 
waived by the Sending Nation of the Flag Offlcer involved. 

9.3 The immunity in paragraph 9.1 and 9.2 may be extended to vislting NATO Flag 
Officers and Clvilian equivalents subject to further arrangements with the Minister 
of Foreign Affairs of the Repubile of Poland. 

ARDCLE 10 
SECURIIY OF INFORMĄDON 

10.1 The Parties shall ensure the proper storage, handling, transmisslon and 
safeguarding of all classlfiecl material and equipment held, or used or information 
generated, supplied, or exchanged in accordance with NA TO security regulations 
and directives. The obligations in this artide shall apply to communications and 
information generated by, supplied to and exchanged with 3NSB as if it was a 
party to this Agreement. 

10.2 lnformation exchanged by the Parties in confidence, and such information 
produced by the Parties requiring confidentiality, will either retain its ońginal 
classification, or be assigned a claSsłfication that will ensure a degree of 
protection against disclosure, equivalent to that required by the other Party. 

10.3 Each Party shall take alilawful steps avallable to it to keep free from disclosure all 
information exchanged in confidence under this Agreement, unless the other 
Party consents to such disclosure. 

10.4 To assist in providing the desired protection, each Party shall mark such 
information fumished to the other in confidence with a legend indicating its origin, 
the security classification, the conditions of release and that it is fumished 
in confidence. 

ARDCLE 11 
POSTAL SEB\()CES 

11.1 Official mail and packages of 3NSB may be sent or recelved through the Postal 
Services operating on the termory of the Receiving State. Charges for services 
provided through the Polish Postal Services shall be assessed in the same 
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manner as mail sent by the Armed Forces ot the Receiving State. Subject to a 
GSA, Armed Forces Post Offices and Courier Services may be operated. 

11.2 3NSB shall be entiUed to use codes and cipher, and to send and receive official 
correspondence and packages by courier or in sealed bags, enjoying such 
privlleges and immunities as are applicable to diplomatic couriers and bags. 

11.3 Non-official correspondence and packages sent by or addressed to 3NSB or its 
personnet through the Postal Servlces operatlng on the territary of the Receiving 
State must be stamped by the impression of the date-stamp in the country of 
origin in accordance with the provlsions of the Universal Postal Union 
conventions and rules. 

11.4 Ali mail and packages and courier materiał, which is certified a's being official 
and which is addressed to or sent by Headquarters or NA TO Armed Forces, shall 
be exempt from customs examinatlon and censorship. Such mail or material will 
be marked with the term "OFFICIAL" and be appropriately stamped. The 
Receivlng Stałe shall be notifled of the shape and look of IMHQ seals. 

11.5 The Receiving Stałe shall secure the inviolability of the official correspondence 
of 3NSB and shall not apply any censorship to such correspondence. 

11.6 With respect to official telephone, telegraph, telefax and electronic 
communicatlons. the Receiving Stałe shall provide to IMHQ a treatment 
equivalent to that provided to the Armed Forces of the Receiving Stałe, at all 
tlmes respecting NATO lmmunitles. · 

11.7 ~ may import, install and use in the Receiving State, within the 3NSB 
compound, such military radio stations and telecommunicatlons facilitles as are 
required for the operational functions of 3NSB. Military radio stations and 
telecommunicatlons facilities will be used excluslvely for official purposes. Detalls 
on installment, allocation and use of frequencies, requests for commerciał 
communlcatlon systems and circults, and applications on the use of International 
communlcation systems and circuits, measures to be taken to avold and 
eliminate inteńerence, and slmilar activities, will be co-ordlnated with the 
appropriate authorities of the Receiving State, International authorities and 
agencies, with due respect for NATO lmmunlties, and may be subject to detailed 
provislons In a Technical Arrangement. 

ĄRDCLE12 
FINĄL PROVISIONS 

12.1 This Agreement is effective after both Parties have signed the Agreement and 
complied with the Polish national ratification procedura. 

12.2 This Agreement. may be amended or modifled at any time by written consent 
between the Parties, subject to the ratification procedura descrlbed above. lt will 
remaln in effect untll such a tlme as a new and comprehenslve Supplementary 
Agreement to the Paris Protocol between the Republic of Połand and the Supreme 
Headquarters enters lnto force (Reference H), or for a period of five years after the 
entry into force of thls Agreement, whichever occurs first. 
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12.3 This Agreement may be terminated by either Party with 12 months written notice. 

12.4 Apparent conflicts in interpretation and application . of this Agreement will 
be resolved by negotiation and eonsuitalion between the Parties at the lowest 
posslble level and will not be referred to any national or International tribunal 
or third party for setUement. To assist with interpretation, the Parties hereby 
acknowledge that the provisions of this Agreement are intended to be in accord 
with NA TO doctrine and policy. 

12.5 The tax exemptions for official purposes established In this Agreement shall have 
effect from the date of initial activation of the 3NSB as part of the former NATO CIS 
Services Agency's (NCSA) (19 Apri12010), as foreseen at Refarences A and B. 

12.6 Two original copies of this Agreement will be signed, one in Pollsh and one 
.... In t;:oglish, wjth both texts belng equally authentic . 
. _, ... ·. :. . ' 

The tor8Qolng ·'represents the understanding reached between the Govemment of the 
Republic of Poland and SHAPE, upon the matters referred to therein. 

SIGNEC at ...... S..If.IJ.f.f. .................. on .... /.i!!:.S..e;fem/;;t!{.LQ./!f. ......... . 

On behalf of the Government of the Repubile of Poland: 

Dariusz Łukowski 
Brigadler General 

On behalf of Suprema Headquarters Aliled Powers Europa (SHAPE): 

Phillp M. Breedlove 
Genera l 
U.S. Alr F orce 
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