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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 15 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy 

ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. 

(druk nr 657) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, 

podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. zwanej dalej „Umową”. 

Zasadniczym celem Umowy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pokładach 

statków powietrznych wykonujących loty pomiędzy terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej 

i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

W art. 2 Umowy wskazano, że będzie ona miała zastosowanie do lotów pasażerskich 

i kombinowanych (rozkładowych i czarterowych), obsługiwanych przez przewoźnika 

lotniczego, który otrzymał certyfikat upoważniający do wykonywania operacji w zakresie 

zarobkowego przewozu lotniczego od jednej ze Stron, odbywających się bezpośrednio 

między terytoriami Państw Stron, a także do lotów między terytorium Państwa jednej Strony 

a terytorium państwa trzeciego przekierowanych na terytorium Państwa drugiej Strony 

oraz lotów między terytorium Państwa jednej Strony a terytorium państwa trzeciego 

z międzylądowaniem na terytorium Państwa drugiej Strony. 

Umowa dotyczy przyjmowania funkcjonariuszy ochrony lotu jednego państwa 

na terytorium drugiego państwa. Reguluje kwestie związane z zapewnieniem asysty 
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funkcjonariuszom po wylądowaniu na terytorium drugiego państwa, przyjęciem ich broni 

i amunicji do depozytu, a następnie wydaniem tej broni i amunicji oraz wprowadzeniem 

funkcjonariuszy na pokład statku powietrznego w sposób zapewniający niejawność takiego 

działania. Wystawienie wart ochronnych oraz zasady ich pełnienia na pokładzie statku 

powietrznego regulują przepisy wewnętrzne Stron. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że ratyfikowanie Umowy nie spowoduje 

konieczności zmiany obowiązujących przepisów, jak również nie wywoła skutków 

finansowych dla budżetu państwa. 

Umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie i w związku z tym podlega ratyfikacji 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 2035) został przedłożony przez Radę Ministrów. 

Marszałek Sejmu skierowała projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 

oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje, po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 marca 2022 r., wniosły o jego 

przyjęcie bez poprawek (druk sejmowy nr 2066). 

Drugie czytanie odbyło się na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 2022 r. 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 9 marca 2022 r. w brzmieniu przedłożenia. 

Ustawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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