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Druk nr 190
 Warszawa, 12 grudnia 2005 r.

SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
 kadencja 

Rady Ministrów  
 10-125-05  

Pan  
Marek Jurek 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

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

 o ratyfikacji Umowy między Republiką 
Czeską, Rzecząpospolitą Polską i 
Republiką Słowacką w sprawie 
rozwiązania Brygady Wielonarodowej, 
sporządzonej w Bratysławie dnia 30 
maja 2005 r. 
 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
e w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
ych i Minister Obrony Narodowej.  

 

Z poważaniem 

 (-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 

 

W dniu  30 maja 2005 r. w Bratysławie sporządzono Umowę między 

Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie 

rozwiązania Brygady Wielonarodowej.  

Po zaznajomieniu się z wyżej wymienioną 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                      
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
 

 
 

 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt  

  

U S T A W A 

                                        z dnia                              

 

o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską 

i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, 

sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej  ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, 

Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady 

Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

10-7-om 



 

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

 

W dniu 20 września 2001 r. podpisano Umowę między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki 

Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej. 

Do głównych zadań Brygady Wielonarodowej należało przygotowanie Republiki 

Słowackiej do współpracy wojskowej jako pełnoprawnego członka Sojuszu 

Północnoatlantyckiego, co wobec poszerzenia NATO z dniem 1 maja 2004 r. 

zostało zrealizowane. Ponadto w dniu 24 maja 2004 r. odbyło się spotkanie 

szefów resortów obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej 

i Republiki Słowackiej, podczas którego uzgodniono, że istniejąca struktura 

Brygady Wielonarodowej nie jest dostosowana do wzrastających potrzeb NATO 

oraz celów określonych we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej. Jednocześnie ustalono, że dostosowanie Brygady 

Wielonarodowej do stawianych jej zadań, zgodnie z nowymi potrzebami, 

wymagałoby zbyt dużych nakładów materialnych i osobowych, a w szcze-

gólności przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków finansowych znacznie 

przekraczających wcześniej zaplanowaną sumę. 

Wobec powyższego Ministrowie Obrony podjęli decyzję o rozwiązaniu Brygady 

do dnia 30 września 2005 r., w związku z czym konieczne stało się zawarcie 

stosownej umowy międzynarodowej. 

Podczas prowadzonych w dniach 14-15 grudnia 2004 r. negocjacji strona 

czeska i słowacka odrzuciły uwagi zgłoszone przez stronę polską do projektu 

Umowy. Ponadto strona polska została poinformowana, że Republika Czeska 

oraz Republika Słowacka zakończyły już procedury wewnętrzne związane 

z przygotowaniem projektu przedmiotowej Umowy do podpisania. Strona 

czeska oświadczyła, że tekst Umowy został przyjęty i czeka jedynie na 

akceptację Premiera, natomiast strona słowacka przedłożyła już dokument 

potwierdzający przyjęcie tekstu umowy przez Rząd.  
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Należy zauważyć, że prowadzenie dalszych negocjacji oznaczałoby 

konieczność wznowienia określonych wewnętrznych procedur przez Czechy 

i Słowację i w konsekwencji doprowadzi do przesunięcia terminu rozformowania 

Brygady określonego w Deklaracji Ministrów Obrony Republiki Czeskiej, 

Republiki Słowackiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 24 maja 

2004 r. w Komornym Hradzie.  

Powyższe spowodowałoby także powstanie dodatkowych skutków finansowych, 

bowiem w budżecie na 2005 r. przewidziano wydatki tylko na okres wynikający 

z wyżej wymienionej Deklaracji. 

Podstawowym celem projektowanej Umowy jest wskazanie zasad podziału 

mienia Brygady Wielonarodowej, zakupionego ze wspólnego wielonarodowego 

budżetu. Projektowana Umowa zakłada podział mienia w naturze na trzy równe 

części. Wartość poszczególnych jego składników zostanie określona na 

podstawie ceny zakupu ustalonej w oparciu o fakturę zakupu. Przyjęta metoda 

jest najbardziej obiektywna i zabezpiecza interes każdej ze stron. 

Ponadto przyjęto zasadę rozpatrywania zobowiązań finansowych zgodnie  

z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem 

Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej, w sprawie utworzenia 

Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Podzamku dnia 20 września 

2001 r., co zabezpiecza zaspokojenie ewentualnych przyszłych roszczeń 

związanych z funkcjonowaniem rozwiązywanej Brygady Wielonarodowej.  

Szczegóły podziału wspólnego mienia, w tym wspólnego budżetu, a także inne 

sprawy organizacyjne dotyczące rozwiązania Brygady, zostały ustalone 

w porozumieniu technicznym zawartym między zainteresowanymi Ministrami 

Obrony.  

Rozwiązanie Brygady nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa, a ponadto będzie skutkowało w przyszłości zwolnieniem 

z części kosztów utrzymania kwatery głównej i sztabu oraz składki do 

wspólnego budżetu, wydatkowanych z budżetu Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 
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Wejście w życie przedmiotowej Umowy nie spowoduje powstania skutków 

społecznych ani gospodarczych. 

Z uwagi na fakt, że projektowana Umowa jest umową trójstronną, sporządzenie 

jej w języku polskim wiązałoby się z koniecznością opracowania także czeskiej 

i słowackiej wersji językowej. Biorąc tę okoliczność pod uwagę, strony ustaliły, 

że Umowa zostanie sporządzona wyłącznie w języku angielskim.  

W związku z tym, że projektowana Umowa dotyczy zagadnień wymienionych  

w art. 89 ust. 1 Konstytucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), a w szczególności 

pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, oraz mając na 

uwadze, że zgoda na ratyfikację Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie 

utworzenia Brygady Wielonarodowej wyrażona była w formie ustawy, związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową również wymaga ratyfikacji, za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką 

Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej została podpisana 

w Bratysławie w dniu 30 maja 2005 r. 
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Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką  
w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej 

 
 
Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka (zwane dalej Umawiającymi 
się Stronami), 
 
Biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki 
Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, 
podpisaną w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r., 
 
Powołując się na Wspólną Deklarację ze spotkania Ministrów Obrony Republiki Czeskiej, 
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie rozwiązania Wielonarodowej 
Brygady, podpisaną w Komornym Hradzie dnia 24 maja 2004 r., 
 
Uzgodniły, co następuje: 
 

Art. 1 
Cel umowy 

Celem niniejszej Umowy jest określenie odpowiedzialności i zasad dotyczących rozwiązania 
Brygady Wielonarodowej, zwanej dalej „Brygadą”. 
 

Art. 2 
Definicje 

W rozumieniu niniejszej umowy poniższe określenia oznaczają: 
a) Brygada oznacza Kwaterę Główną i Sztab, jednostki narodowe wydzielone przez Siły 

Zbrojne Umawiających się Stron łącznie z budynkami, personelem, towarami i dobrami 
dostarczonymi przez Umawiające się Strony lub zakupione ze wspólnego budżetu 
Brygady w ramach współpracy ukierunkowanej na utworzenie, funkcjonowanie  
i realizację zadań przez Brygadę; 

b) Wspólne Mienie oznacza mienie zakupione ze wspólnego budżetu Brygady. 
 

Art. 3 
Podział Mienia 

(1) Wspólne Mienie Brygady zostanie podzielone na trzy równe części. 
(2) Wartość poszczególnych składników Wspólnego Mienia zostanie ustalona w oparciu  

o cenę zakupu ustaloną na podstawie faktury zakupu. 
(3) Szczegóły podziału Wspólnego Mienia, rozliczenia wspólnego budżetu, a także inne 

sprawy dotyczące rozwiązania Brygady zostaną ustalone w porozumieniu technicznym, 
które zostanie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Ministrów Obrony 
Umawiających się Stron. 

(4) Umawiające się Strony uzgodniły, iż porozumienie techniczne nie będzie stanowić 
zobowiązań wiążących w myśl prawa międzynarodowego. 

(5) Podział Wspólnego Mienia zostanie zatwierdzony w Protokole z Podziału Mienia 
Brygady podpisanym przez Ministrów Obrony Umawiających się Stron. 

 
Art. 4 

Postanowienia końcowe 
(1) Niniejsza umowa pozostanie w mocy do czasu wypełnienia obowiązków z niej 

wynikających, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r. Niniejsza umowa podlega 



przyjęciu zgodnie z prawodawstwem każdej z Umawiających się Stron. Niniejsza umowa 
wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej noty potwierzdającej, iż 
zostały spełnione wymogi niezbędne dla jej wejścia w życie. 

(2) Niniejsza umowa może być zmieniana, uzupełniana i rozwiązana za wspólną pisemną 
zgodą umawiających się Stron. Zmiany i uzupełnienia sporządzane będą w formie 
pisemnej i wejdą w życie na zasadach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu. 

(3) Umowa między Rządem Rzeczypospilitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej  
i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej 
podpsiana w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r. wygaśnie z dniem wejścia  
w życie niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż 30 września 2005 r. 

(4) Depozytarsiuszem umowy jest Republika Słowacka. Depozytariusz będzie informował 
Umawiające się strony o: 

a) każdorazowym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego bądź dokumentu przystąpienia, 
b) dniu wejścia w życie niniejszej umowy, 
c) każdej innej kwestii dotyczącej niniejszej umowy. 
(5) Wygaśnięcie Umowy między Rządem Republiki Słowackiej, Rządem Republiki Czeskiej 

i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Brygady Weielonarodowej, 
podpisanej w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r. nie będzie miało żadnego 
wpływu na zobowiązania finansowe związane z jej wejściem w zycie, jak i wejściem  
w życie niniejszej umowy. Powyższe zobowiązania pozostaną w mocy do czasu ich 
pełnego rozliczenia. 

 
Sporządzono w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. w trzech jednakowych egzemplarzach  
w języku angielskim. 
 
 
   Z upoważnienia                            Z upoważnienia                           Z upoważnienia 
Republiki Czeskiej      Rzeczypospolitej Polskiej                      Republiki Słowackiej 
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