
 

 Druk nr 3458
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
         VI kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

 

o  rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o 
zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa (druk nr 2850) 

 

 

Marszałek Sejmu - na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 5 marca 2010 r. 

powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej do pierwszego czytania. 
 

Komisja Obrony Narodowej - po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 7 kwietnia i 6 października 2010 r. 

 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na 

żądanie wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości:    

1) w art. 2 dot. art. 7b ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Żołnierze, o których mowa w art. 7a, mają prawo do wyprzedzającego 
stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni, innego 
uzbrojenia oraz wszelkich innych dozwolonych prawem międzynarodowym 
środków dla zapewnienia: 

 

 



 

 

1) samoobrony,  

2) ochrony sprzętu, 

3) miejsca stacjonowania, 

4) wsparcia jednostki sojuszniczej stosującej wyprzedzająco środki 
przymusu bezpośredniego, broń oraz inne uzbrojenie w celach, o 
których mowa w pkt 1–3.”; 

 – poseł L. Dorn 

2) w art. 2 po art. 7b dodać nowy art. … w brzmieniu: 

„Art. … Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów 
określa w drodze postanowienia dla każdej operacji zagranicznej 
z udziałem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zastrzeżenia, 
o których mowa w art. 7c. Postanowienie nie podlega 
publikacji.”. 

– poseł L. Dorn 

 
 

     

Warszawa, dnia 6 października 2010 r. 
 
 

 
Sprawozdawca 

 
 

/-/ Paweł Suski  

 Przewodniczący Komisji 
Obrony Narodowej  

 
 

/-/ Stanisław Wziątek 
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Projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia        2010 r. 

 

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych  

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) w art. 3 po ust. 2 
dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a.  Siły Zbrojne, realizując zadania konstytucyjne, w zakresie 
ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego teryto-
rium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego 
granic, mają prawo użycia broni i  innego uzbrojenia, z u-
względnieniem konieczności i celu wykonania tych zadań, w 
sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad okre-
ślonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych 
umowach międzynarodowych oraz międzynarodowym prawie 
zwyczajowym. 

2b.  Siły Zbrojne użyte w celu określonym w art. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.2)) mają prawo stoso-
wania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i in-
nego uzbrojenia na warunkach określonych w tej ustawie, w 
granicach zasad określonych w wiążących Rzeczpospolitą 
Polską ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz 
międzynarodowym prawie zwyczajowym, a także z uwzględ-
nieniem celu użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa.”. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 

2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 
1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, 
poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 
745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. 
Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278.   
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, 
z późn. zm.3)) po art. 7 dodaje się art. 7a–7c w brzmieniu: 

„Art. 7a. Żołnierze pełniący służbę w jednostce wojskowej, o której mowa 
w art. 2 pkt 1, użytej poza granicami państwa mają prawo stoso-
wania środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego 
uzbrojenia dozwolonego na mocy wiążących Rzeczpospolitą Pol-
ską ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz międzynaro-
dowego prawa zwyczajowego, w sposób oraz w granicach zasad 
określonych przez organ organizacji międzynarodowej, któremu 
jednostka została podporządkowana na czas operacji, 
z uwzględnieniem celu jej użycia poza granicami państwa oraz 
zastrzeżeń zgłoszonych przez upoważniony organ państwowy. 

Art. 7b. 1. Żołnierze, o których mowa w art. 7a, niezależnie od warunków 
stosowania środków przymusu bezpośredniego, warunków użycia 
broni i innego uzbrojenia, wynikających z zasad określonych 
przez organ organizacji międzynarodowej lub z celu użycia jed-
nostki wojskowej poza granicami państwa, mają prawo stosowa-
nia środków przymusu bezpośredniego, użycia broni i innego 
uzbrojenia: 

1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na 
życie, zdrowie lub wolność osoby oraz w celu przeciwdziała-
nia czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego za-
machu, 

2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do 
natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecz-
nego narzędzia, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu 
lub wolności osoby, 

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą ode-
brać broń żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do po-
siadania broni, 

4) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego 
i bezprawnego zamachu na jednostkę wojskową polską lub 
sojuszniczą, 

5) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego, gwałtow-
nego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla Sił Zbroj-
nych, 

6) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocze-
śnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
osoby, 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. 

Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278. 



Liczba stron : 4    Data : 2010-10-14    Nazwa pliku : 0052-16A.NK 
VI kadencja/druk nr 2850 

 

3  

7) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której stosowanie 
środków przymusu bezpośredniego, użycie broni i innego 
uzbrojenia było dopuszczalne w przypadkach określonych w 
pkt 1–5, 

8) w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 1–3 i 6, jeżeli 
schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności 
towarzyszących wynika, że może użyć broni lub innego nie-
bezpiecznego narzędzia, których użycie zagrozić może życiu, 
zdrowiu lub wolności osoby, 

9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, 
jeżeli: 

a) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana 
może użyć broni palnej, materiałów wybuchowych lub 
niebezpiecznego narzędzia, 

b) zatrzymanie nastąpiło w związku z uzasadnionym podej-
rzeniem lub stwierdzeniem popełnienia czynów, o któ-
rych mowa w pkt 1–7  

– z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Broni palnej nie używa się w przypadku określonym w ust. 1 pkt 
7 w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd 
wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym ka-
lectwie, chyba że okoliczności wskazują na konieczność użycia 
broni w stosunku do tych osób. 

3. Żołnierze, o których mowa w art. 7a, mają prawo do wyprzedza-
jącego stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia 
broni, innego uzbrojenia oraz wszelkich innych dozwolonych 
prawem międzynarodowym środków dla zapewnienia samoobro-
ny, ochrony sprzętu i miejsca stacjonowania.  

4. W działaniach oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych stosowa-
nie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni i innego 
uzbrojenia może nastąpić tylko na rozkaz dowódcy jako szcze-
gólny i ostateczny środek. 

5.  Użycie broni i innego uzbrojenia powinno następować w sposób i 
z natężeniem proporcjonalnym do zagrożenia, wyrządzający moż-
liwie najmniejszą szkodę i nie narażać innych osób, a w szcze-
gólności osoby cywilne, na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. O ile sytuacja na to pozwala oraz nie wynika to wprost z 
celu realizacji zadania, użycie broni i innego uzbrojenia przeciw-
ko osobie nie powinno zmierzać do pozbawienia jej życia.   

Art. 7c. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze zarządzenia nie-
podlegającego ogłoszeniu, dla każdej operacji zagranicznej z u-
działem Sił Zbrojnych: 

1) które z zasad dotyczących użycia środków przymusu bezpo-
średniego, użycia broni i innego uzbrojenia, zawartych w ni-
niejszej ustawie oraz wynikających z wiążących Rzeczpospo-
litą Polską ratyfikowanych umów międzynarodowych, mię-
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dzynarodowego prawa zwyczajowego i planu operacji opra-
cowanego przez organizację międzynarodową odpowiedzial-
ną za jej prowadzenie, mają być stosowane przez żołnierzy 
Polskich Kontyngentów Wojskowych, w celu zrealizowania 
zadań operacji, 

2) sposób, tryb dokumentowania oraz meldowania 
o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego oraz uży-
cia broni i innego uzbrojenia  

 – mając na uwadze cel użycia Sił Zbrojnych poza granicami pań-
stwa, sytuację i warunki na terytorium, na którym jest prowadzo-
na operacja zagraniczna, oraz  niezbędne w tych warunkach pra-
wo do samoobrony.”. 

 

Art. 3.  

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

 

 

 

 

 

 



ffi
Spraw ZMinister agranicznych Warszaw a,la pażdziernika 2O1O r.

DPUE - sło 4bA, - fitmat!1
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dot.: OBN-0140- 10412-10 z 7 .10.2010 r.

Pan Stanislaw Wziątek
Przewodniczący
Komisji Obrony Narodowej
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zlttionie ustałvy o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadaclt uzycia
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza gronicotni palistwa (druk 3458)
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustalvy z dnia 4lvrześnia 1997 r. o działach
administracj i  rządowej (Dz.U,z2007 r.  Nr 65,poz.437 zpÓźn.zm.)w związku z art.42
ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regu|aminu Sejmu przez ministra rvłaścirvego do spralv
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny P anie Przewodniczący,

w związku Z przedłoŻonym Sprawozdanienr Komisji obrorry Narodowej o rządowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnynt oboy,iązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz tłstawy o zasadąch uzycia lub pobytu Sił Zbrolnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granican'ti pa stv,a (druk 345B), pozwalanr sobie wyrazic pontŻsząopinię.

Projekt nie jest objęty prawem Unii B'uropejskiej.

Przedstawione wnioski mniejszości nie są objęte pralvem Unii Europejskiej.

Z powazanient

Do wiadomośct:

Pan Bogdan Klich
Minister Obrony Narodowej

Zu waznlenla
stra lip i'aw Zaglanicmy


