
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących 

wolności i niepodległości Ukrainy 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o niekaraniu 

ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. 

Jednocześnie upoważnia pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania 

Senatu w pracach nad projektem. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy 

Art. 1. Przebacza się i puszcza w niepamięć przestępstwa i wykroczenia 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; 

4) art. 681, art. 682 ust. 1, art. 683 ust. 1 pkt 1 i art. 686 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. 

o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), popełnione w związku z przyjęciem w 2022 r., 

bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych 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 ustaw, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4, podlegającą władzom Ukrainy 

uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite. 

Art. 3. 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. 



– 2 – 

Art. 4. 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 zawiadomić w pisemnym oświadczeniu Ministra Obrony Narodowej o terminie 

i miejscu przyjęcia oraz zdania tych obowiązków niezwłocznie po powrocie do kraju. 

2. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy. 

4. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu oświadczenia, przekazuje niezwłocznie 

zawarte w nim informacje szefowi właściwego wojskowego centrum rekrutacji. 

5. Szef wojskowego centrum rekrutacji może wezwać osobę, która złożyła 

oświadczenie, w celu przedstawienia szczegółowych informacji o charakterze pełnionych 

obowiązków i przebiegu ich wykonywania. 

6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

podlega karze grzywny. 

Art. 5. 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 

OŚWIADCZENIE 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. 4 ustawy z dnia ... 2022 r. o niekaraniu ochotników broniących wolności 

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

1) w Siłach Zbrojnych Ukrainy

; 

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

(nazwa formacji) 

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

Obowiązki zdałem dnia .......................................................... r. w ........................................... . 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)

                                                 

 niepotrzebne skreślić 



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

 

1. Uwagi ogólne i cel ustawy 

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała niesprowokowanego zbrojnego ataku na 

Ukrainę. Agresja ta spowodowała gotowość wielu polskich obywateli do czynnego wsparcia 

obrony Ukrainy przez wstąpienie do ukraińskiej armii, w szczególności do 

Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy
1
. Celem ustawy jest ich 

uwolnienie od odpowiedzialności karnej oraz późniejsze pozyskanie przez organy wojskowe 

wiedzy o nabytych przez nich kwalifikacjach i doświadczeniu bojowym. Projektowana 

regulacja nie propaguje jednak uczestnictwa polskich obywateli w walce Ukrainy z rosyjska 

agresją, ani nie zachęca do niego, nie wprowadza też w tym zakresie żadnych ułatwień. 

Powoduje tylko, że w takiej sytuacji obywatele Ci nie staną się przedmiotem postępowań 

karnych. W istniejącym kontekście międzynarodowym, udziału polskiego obywatela w walce 

Ukrainy z rosyjską agresją nie sposób postrzegać jako naruszenia konstytucyjnych 

obowiązków wierności Rzeczypospolitej, troski o dobro wspólne (art. 82 Konstytucji) ani 

tym bardziej – obowiązku obrony Ojczyzny (art. 85 Konstytucji). 

 

2. Istniejący stan faktyczny i prawny 

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.). Zaznaczyć należy, że karalne jest tylko formalne przyjęcie obowiązków 

(wstąpienie do obcej armii), nie zaś włączenie się w działania obrony cywilnej czy też udział 

w powszechnej samoobronie ludności. Powyższą karą zagrożone jest również 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.), obowiązującej do 22 kwietnia 

                                                 

1
 Міжнародний легіон територіальної оборони України jest jednostką Sił Zbrojnych Ukrainy nie zaś jednym 

z kilkudziesięciu – podległych ukraińskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych – oddziałów (kompanii, 

batalionów i pułków) Narodowej Gwardii Ukrainy (Національна гвардія України). 
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2022 r., obywatelowi polskiemu wolno 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 zagranicznych; art. 199a ust. 1 i art. 199d ust. 1 i 2 u.p.o.o.). 

Niemal tożsame regulacje zawiera dział XXIII ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny (Dz. U. poz. 655; dalej: u.o.O.), obowiązującej od 23 kwietnia 2022 r. Zgodnie 

z nimi obywatel polski będzie mógł wprawdzie przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej 

organizacji wojskowej, ale tylko za uprzednią zgodą Ministra Obrony Narodowej (wydawaną 

po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do 

spraw zagranicznych; art. 665 ust. 1 i art. 668 ust. 1 u.o.O.). 

Obie wymienione ustawy szczegółowo określają kiedy, komu, pod jakimi warunkami, 

w jakim trybie i po przedstawieniu jakich dokumentów może (i będzie mogła) zostać 

udzielona stosowna zgoda. 

Mimo, że wojna na Ukrainie trwa już ponad półtora miesiąca, ubieganie się o niezbędną 

zgodę (gromadzenie wymaganych dokumentów, przygotowywanie 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. 

Na podstawie u.p.o.o. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub 

w obcej organizacji wojskowej, obywatel polski podejmujący służbę w obcym wojsku 

za zgodą właściwego organu, miał pisemnie zawiadomić polski urząd konsularny w państwie 

pełnienia służby o terminie i miejscu jej rozpoczęcia oraz zakończenia (art. 199f pkt 1 

u.p.o.o.). Nie był to jednak obowiązek, którego niedopełnienie wiązałoby się z nałożeniem 

sankcji, zaś u.o.O. podobnych postanowień nie zawiera. 
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3. Projektowany stan prawny 

Mając na względzie brak moralnego uzasadnienia dla ścigania i karania 

– w istniejących, konkretnych okolicznościach – osobistych decyzji polskich obywateli 

o wstąpieniu w 2022 r. 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 jeszcze zostać popełnione w 2022 r. (art. 1 pkt 2 i 3 

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

będzie ich ścigać ani karać. Postępowania w tych sprawach nie będą wszczynane, a wszczęte 

– zostaną umorzone, odpowiednio na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz art. 5 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

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

tylko do popełnienia określonych przestępstw i wykroczeń 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 przyjęcie obowiązków w 2022 r. 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 

wojskowych, działających na podstawie ukraińskiej konstytucji, w zgodzie 

z ustawodawstwem Ukrainy i prawem międzynarodowym (karalne pozostaną zarówno 

werbunek do służby w jakiejkolwiek zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej 

służbie najemnej jak 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 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, podlegających władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za 

prawowite (art. 2 projektu). W kontekście ustalonych w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego kryteriów „testu równości” (np. wyroki z: 21 września 1999 r., sygn. 

K 6/98, OTK ZU nr 6/1999, poz. 117; 19 lutego 2003 r., sygn. P 11/02, OTK ZU 

nr 2/A/2003, poz. 12; 4 maja 2004 r., sygn. K 40/02, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 38) 
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proponowanych regulacji nie można uznać za naruszające konstytucyjną zasadę równości 

(art. 32 ust. 1 Konstytucji). 

Skoro – zgodnie z art. 199e u.p.o.o. oraz art. 669 u.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. 3 projektu). Niemniej jednak podczas 

pobytu za granicą (niezależnie od jego charakteru) każdy obywatel polski ma prawo do opieki 

ze strony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 36 Konstytucji). 

Przyjęcie obowiązków w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji 

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

polskiego któregoś z przestępstw albo wykroczeń określonych u.p.o.o. albo u.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.), a także niestawienie się do kwalifikacji wojskowej, na badanie lekarskie albo 

ćwiczenia wojskowe mimo wezwania przez właściwe organy (niemające – wynikającej 

z udzielenia zgody – wiedzy o przyjęciu przez konkretnego obywatela polskiego obowiązków 

wojskowych na Ukrainie), co stanowi wykroczenia określone w art. 224 pkt 1–3 i w art. 225 

ust. 1 u.p.o.o. oraz w art. 681 i art. 682 ust. 1 u.o.O. Obywatel ów może również nie być 

w stanie wykonać obowiązku świadczenia osobistego albo rzeczowego (popełniając 

wykroczenia określone w art. 227 ust. 1 pkt 1 u.p.o.o. albo art. 683 ust. 1 pkt 1 u.o.O.), czy 

też nie móc odbyć ćwiczeń w obronie cywilnej lub szkolenia (popełniając występki określone 

w art. 236 u.p.o.o. albo art. 686 u.o.O.). Również takie przestępstwa i wykroczenia zostaną 

objęte abolicją (art. 1 pkt 1 i 4 projektu). 

W interesie Państwa Polskiego i jego Sił Zbrojnych leży uzyskanie – choćby post 

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

bojowe. Dlatego przewiduje się obowiązek zawiadomienia, w formie pisemnego 

oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, Ministra Obrony Narodowej – niezwłocznie po powrocie do kraju – o terminie 

i miejscu przyjęcia oraz zdania obowiązków wojskowych na Ukrainie. Ustawa określa 

w załączniku wzór tego oświadczenia. Minister Obrony Narodowej przekaże informacje 
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zawarte w oświadczeniu szefowi właściwego wojskowego centrum rekrutacji, który – w razie 

potrzeby – będzie mógł wezwać osobę je składającą, w celu uzyskania szczegółowych 

informacji o charakterze pełnionych obowiązków i przebiegu ich wykonywania. Dla 

zapewnienia tej regulacji skuteczności przewiduje się karę grzywny za niezłożenie 

oświadczenia (art. 4 projektu). 

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

z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (art. 5 projektu).  

 

4. Skutki i wyniki konsultacji 

Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe oraz wyniki konsultacji zostały 

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

zostały zamieszczone na senackiej stronie internetowej. 

 

5. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 



Tytuł projektu: ustawa o niekaraniu ochotników broniących wolności i 

niepodległości Ukrainy  

 

Przedstawiciel wnioskodawcy: 

senator Krzysztof Kwiatkowski 

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 

Michał Pruszyński, główny ekspert, tel. 22 694 95 57 

w zakresie OSR: 

Katarzyna Majewska, główny ekspert, tel. 22 694 92 59 

Data sporządzenia: 12 kwietnia 2022 r. 

 

 

Źródło: inicjatywa komisji 

 

 

Nr druku: 648, 648 S, 648 X 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy ochotnicy z innych państw decydują się na wsparcie 

czynnego oporu przeciwko agresji rosyjskiej i zasilenie Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy.  

Z informacji przedstawionych przez ministerstwo obrony Ukrainy, wolę walki przeciwko Rosji zadeklarowało już ponad 

20 tysięcy osób. Nie da się wykluczyć, że wśród nich są również obywatele polscy, którzy podejmują tego typu decyzję, 

kierując się różną motywacją, w tym zasługującymi na zrozumienie powodami natury osobistej. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej jest 

możliwe wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych (po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony 

Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych). Obowiązek uzyskania powyższej zgody nie dotyczy jedynie 

obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, pod warunkiem że stale zamieszkują na jego 

terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa. Co ważne: podjęcie 

służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wymaganej bez zgody właściwego organu podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 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. 

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

przez właściwego ministra, zwłaszcza wobec wymogu opiniowania przez innych ministrów), zajmuje wiele czasu  

i opóźnia realne wsparcie walki Ukrainy o zachowanie niepodległości i integralności terytorialnej. 

Ponadto według obowiązujących przepisów obywatel polski podejmujący służbę w obcym wojsku za zgodą właściwego 

organu, jest obowiązany pisemnie zawiadomić polski urząd konsularny w państwie pełnienia służby, o terminie i miejscu 

jej rozpoczęcia i zakończenia, co – w zaistniałej sytuacji militarnej i dyplomatycznej (zawieszenie działalności polskich 

konsulatów w Ukrainie) – także należy uznać za nieracjonalne. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności  

i niepodległości Ukrainy, w myśl której przebacza się i puszcza w niepamięć przestępstwa i wykroczenia związane z: 

 przyjęciem w 2022 r., bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub 

w innej ukraińskiej formacji wojskowej, 

 prowadzeniem 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, 

 niedopełnieniem powinności wynikających z przepisów regulujących obowiązek obrony Ojczyzny ze względu na 

przyjęcie w 2022 r., bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej 

ukraińskiej formacji wojskowej 

przy czym przez Siły Zbrojne Ukrainy oraz inną ukraińską formację wojskową rozumie się odpowiednio wojsko lub 

organizację wojskową podlegające władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite.  

Projekt precyzuje, że przyjęcie w 2022 r., bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych 

Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej nie będzie rodzić odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej 

Polskiej za następstwa takiej decyzji. 

Projektowana ustawa zakłada również, że osoba, która bez zgody właściwego organu przyjęła w 2022 r. obowiązki 

wojskowe w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej, będzie miała obowiązek zawiadomić  

w pisemnym oświadczeniu Ministra Obrony Narodowej o terminie i miejscu przyjęcia oraz zdania tych obowiązków 

niezwłocznie po powrocie do kraju, zaś Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu oświadczenia, przekaże niezwłocznie 



zawarte w nim informacje szefowi właściwego wojskowego centrum rekrutacji. Szef wojskowego centrum rekrutacji 

będzie mógł wezwać osobę, która złożyła oświadczenie, w celu przedstawienia szczegółowych informacji o charakterze 

pełnionych obowiązków i przebiegu ich wykonywania. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Z kolei za niedopełnienie samego obowiązku złożenia oświadczenia projekt 

przewiduje karę grzywny. 

Oczekiwanym efektem regulacji będzie w szczególności odstąpienie od karania indywidualnych decyzji polskich obywateli 

o przyjęciu bez zgody właściwego organu obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej 

formacji wojskowej oraz niedopełnienia w związku z powyższym powinności wynikających z przepisów regulujących 

obowiązek obrony Ojczyzny, a także czynów polegających na prowadzeniu zaciągu do służby wojskowej w Siłach 

Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Z informacji prasowych wynika, że niektóre europejskie państwa, w tym Dania, Estonia oraz Wielka Brytania, jak również 

Kanada zezwoliły swoim obywatelom na przystąpienie do ukraińskich oddziałów walczących w obronie kraju. 

Przedstawiciele tamtejszych władz podkreślają, że jest to indywidualna decyzja każdego obywatela. 

Ponadto w dniu 28 lutego 2022 r. parlament Łotwy przyjął jednomyślnie poprawkę do ustawy o bezpieczeństwie 

narodowym umożliwiającą obywatelom łotewskim legalne wstępowanie do ukraińskiego wojska. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt. 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele polscy przyjmujący  

w 2022 r., bez zgody właściwego 

organu, obowiązki wojskowe w Siłach 

Zbrojnych Ukrainy lub w innej 

ukraińskiej formacji wojskowej 

Brak danych – 

Uniknięcie odpowiedzialności 

karnej w związku  

z popełnieniem wskazanych 

przestępstw i wykroczeń oraz 

niedopełnieniem w związku  

z wymienionymi czynami 

zabronionymi powinności 

wynikających z przepisów 

regulujących obowiązek obrony 

Ojczyzny. 

Osoby prowadzące w 2022 r. zaciąg 

obywateli polskich lub przebywających  

w Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemców do służby wojskowej  

w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub  

w innej ukraińskiej formacji wojskowej 

Brak danych – 

Minister Obrony Narodowej 1 ustawa Gromadzenie oświadczeń  

dotyczących terminu i miejsca 

przyjęcia oraz zdania przez 

obywateli polskich 

obowiązków wojskowych  

w Siłach Zbrojnych Ukrainy 

lub w innej ukraińskiej formacji 

wojskowej oraz przekazywanie 

powyższych informacji 

właściwym szefom 

wojskowych centrów rekrutacji. 

Szefowie wojskowych centrów 

rekrutacji 
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rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej  

w sprawie siedzib  

i terytorialnego zasięgu 

działania Centralnego 

Wojskowego Centrum 

Rekrutacji oraz wojskowych 

centrów rekrutacji 

Gromadzenie ww. informacji 

przekazywanych przez Ministra 

Obrony Narodowej oraz 

możliwość wezwania osoby, 

która złożyła oświadczenie,  

w celu przedstawienia 

szczegółowych informacji  

o charakterze pełnionych 

obowiązków i przebiegu ich 

wykonywania. 



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. 

W dniu 15 marca 2022 r. projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania: Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sądowi 

Najwyższemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej, 

Krajowej Radzie Radców Prawnych, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich 

„Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów THEMIS, Stowarzyszeniu Prokuratorów „Lex super omnia”, Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka. Termin nadsyłania opinii ustalono na dzień 4 kwietnia 2022 r. 

Minister Spraw Zagranicznych (MSZ) zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia odrębnej ścieżki regulowania spraw 

związanych ze służbą obywateli polskich w wojsku ukraińskim (m.in. ze względu na zawieszenie działalności niemal 

wszystkich polskich urzędów konsularnych w Ukrainie, a także utrudnienia w poruszaniu się po terytorium Ukrainy  

i ograniczenia w działaniu tamtejszej poczty). Ponadto MSZ wskazał na wejście w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz stwierdził, że „projekt ustawy powinien zawierać przepisy 

przejściowe dotyczące tego nowego aktu prawnego regulującego kompleksowo w dziale XXIII kwestie udzielania zgody 

obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej”. 

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) nie zgłosiła uwag do projektu. W opinii zasygnalizowano jedynie, że z dniem  

23 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, uchylającej przepisy 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się projekt. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgłosił uwag do projektu. 

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS pozytywnie zaopiniowało projektowaną ustawę, zwracając jednak uwagę na kilka 

kwestii. Zdaniem Stowarzyszenia, pojęcie „czyny zabronione” powinno zostać zastąpione pojęciem „przestępstwa i 

wykroczenia”. Z kolei przepis art. 4 projektu uznano za zbędny – w opinii podkreślono, że „nie jest konieczne wydawanie 

odrębnej decyzji procesowej „o zastosowaniu ustawy”, skoro jej zastosowanie będzie się musiało zmaterializować  

w kończącej postępowanie decyzji o umorzeniu lub odmowie wszczęcia, wydawanych na podstawie projektu oraz 

stosownych, już obowiązujących, przepisów proceduralnych”. Projektowana ustawa nie zawiera za to rozwiązania dla 

sytuacji, gdyby przed wejściem w życie projektu zapadło orzeczenie w stanie faktycznym, którego projekt dotyczy 

(wówczas bez dodatkowych rozwiązań jedynym wyjściem byłby akt łaski Prezydenta RP). Ponadto Stowarzyszenie 

Sędziów Themis zauważyło, że projektowane rozwiązania stanowią tylko konieczne minimum, jakie Państwo Polskie 

powinno zapewnić swoim obywatelom. „Ważne jest nie tylko, aby istniał mechanizm niekarania obywateli, ale także 

mechanizm umożliwiania im brania udziału w służbie wojskowej po stronie ukraińskiej.” Dlatego, w ocenie 

Stowarzyszenia, konieczne wydaje się prowadzenie dodatkowych przepisów epizodycznych do ustawy o obronie Ojczyzny, 

„które upraszczałyby procedury zaciągu i dawały tym obywatelom i ich rodzinom zabezpieczenie społeczne na czas ich 

służby w wojsku lub organizacjach ukraińskich w związku z agresją z dnia 24 lutego 2022 roku”. 

Do projektu wpłynęła również opinia osoby fizycznej, wyrażająca sprzeciw wobec projektowanej ustawy. 

W dniach 9 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 2022 r. Komisja Ustawodawcza przeprowadziła I czytanie projektu. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki uwzględniające w szczególności zmiany stanu prawnego, które będą następstwem 

wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, a także usuwające z projektu postanowienia uznane  

za zbędne. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych. 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania:   



Dodatkowe informacje,  

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym  

(w mln zł, ceny 

stałe z 2021 r.) 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
0 0 0 0 0 0 0 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 
0 0 0 0 0 0 0 

Dodatkowe informacje,  

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na obywateli polskich, którzy 

nie będą karani za przyjęcie w 2022 r. – mimo braku zgody właściwego organu – 

obowiązków wojskowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji 

wojskowej oraz niedopełnienie w związku z tym powinności wynikających z przepisów 

regulujących obowiązek obrony Ojczyzny, jak również na osoby prowadzące w 2022 r. 

zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemców do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej 

formacji wojskowej. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Projektowana regulacja przewiduje, że osoba, która bez zgody właściwego organu przyjęła w 2022 r. obowiązki 

wojskowe w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej, będzie miała obowiązek zawiadomić  

w pisemnym oświadczeniu Ministra Obrony Narodowej o terminie i miejscu przyjęcia oraz zdania tych obowiązków 

niezwłocznie po powrocie do kraju, zaś Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu oświadczenia, będzie niezwłocznie 

przekazywał zawarte w nim informacje szefowi właściwego wojskowego centrum rekrutacji. Szef wojskowego centrum 

rekrutacji będzie mógł wezwać osobę, która złożyła oświadczenie, w celu przedstawienia szczegółowych informacji  

o charakterze pełnionych obowiązków i przebiegu ich wykonywania. Wzór oświadczenia określono w załączniku do 

projektowanej ustawy. 

9. Wpływ na rynek pracy. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  



10.  Wpływ na pozostałe obszary. 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewidziano. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.). 

Brak. 

 


