
      

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r. 

Poz. 633 

 

POSTANOWIENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił 

wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej 

oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasa-

dach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396 oraz 

z 2022 r. poz. 655), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: 

§ 1. 1. W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy 

w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 260 żoł-

nierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. 

2. PKW zostanie użyty dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych. W sytuacji wystąpienia konfliktu 

zbrojnego PKW będzie mógł zostać użyty w celu udziału w tym konflikcie. 

§ 2. 1. Do głównych zadań PKW będzie należeć: 

1) w czasie pokoju − rozwijanie wspólnych zdolności obronnych przez realizację zadań szkoleniowych; 

2) w sytuacji wystąpienia kryzysu − realizacja zadań odstraszania i zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzyso-

wych; 

3) w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego − realizacja zadań obrony kolektywnej w ramach art. 5 Traktatu Północno-

atlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 970). 

2. PKW będzie działał w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej. 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 


