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USTAWA
z dnia 25

października

1991 r

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych
innych ustaw
Art. 1. W ustawie Z dnia 21 listopada 1967 r. o powSO!;echnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu dowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20. poz.
104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 30, poz.
179, Nr 34, poz. 298, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462 oraz
z 1991 r. Nr 55, poz. 234) wprowadza się następujące zmiany'
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
" Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo
spoliteJ Polskiej.";

2) wart. 1, 2, 3 ust. 1 I 2, wart. 4 ust. 3, wart. 4a I 90
ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy " Polska
Rzeczpospolita Ludowa" zastępuje się użytymi w od powiednich przypadkach wyrazami "Rzeczpospolita
Polska";
3) wart. 1 skreśla się wyrazy "I socjalistycznych zdobyczy
Narodu Polskiego";
4) wart. 2:
a) wyrazy "organów państwowych " zastępuje się wyrazami "organów i instytucji państwowych, organów
samorządu terytorialnego",
b) po wyrazach "każdego obywatela" dodaje się wyra zy "w zakresie określonym w ustawach",
5) wart. 4:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu
" Obywatel polski będący równocześnie obywatelem
mnego państwa nie podlega powszechnemu obo wiązkowi obrony, Jezeli stale 2amleszkuJe poza grani '
cami Rzeczypospolitej Polski9J. "
b) w ust. 2:
.::..-. po wyrazie "obywatele" dodaje Się wyraz "polscy",
. - wyrazy "odbywania przysposobienia wOjskowe
go" oraz wyrazy I szkolenia skreśla Się

c) w ust. 3:
- wyrazy , zaszczytnych zadań w zakreSie zastę
pUJe Się wyrazami "zadań w ramach powszech
nego obowiązku"
- po wyrazie " obywateli " dodaje Się wyraz " pol
sklch";
6) w art. 9 w ust. 2 W pkt 1 skreśla Się wyrazy "a takze
zasady i tryb powoływania oraz zakres działania jego
organów wykonawczych ";
7) dodaje się art. 10 w brzmieniu :
" Art. 10 1. Komitet Obrony KrajU wykonUje swoJe za dania przy pomocy Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.
2. Do pracowników Biura Bezpieczeństwa
Narodowego stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy o pracownikach urzędów
państwowych . Przewidziane w tych przepisach uprawnienia właściwych organów
przysługUją odpowiednio PrezydentOWI
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kle
ruje Sekretarz Komitetu Obrony KrajU
4 DZiałalność Biura Bezpieczeństwa Naro
dowego Jest finansowana ze środków bu
dzetowych Kancelarii Prezydenta.
5. Prezydent Rzeczypospolite Polskiej okreś
la organizaCję oraz zakres dZiałania Biura
Bezpieczeństwa Narodowego .,
8- wart. 13
w ust. 3 dodaje Się pkt 3 w brzmieniu
,,3) wOJskowI komendanCI uzupełnień
b~ ust 4 otrzymuje brzmienie
4 Rada Mmlstrów, w drodze rozporządzeflla , two
rl." przeks~ałca ' znosI okręgi WOjskowe ora

a,
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określa

ich siedziby i terytorialny zasięg działa
nia.",
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu :
,,5. Minister Obrony Narodowej. w drodze rozporzą
dzenia, tworzy, przekształca i znosi terenowe
organy administracji wojskowej jako organy rzą
dowej administracji specjalnej, a także określa
ich siedziby i terytorialny zasięg działania . ";
9) dodaje się art. 14 i 14a w brzmieniu:
"Art. 14. 1. Wojskowe służby informacyjne wykonują
zadania związane z rozpoznawaniem
i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzą
cym w obronność Państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie
obronności, jak również przygotowują dla
organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności Państwa.
2. Obowiązki i uprawnienia związane z wykonywaniem czynności służbowych przez
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa
dotyczą odpowiednio żołnierzy wojskowych służb informacyjnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań.
3. W zakresie zadań wykonywanych przez
wojskowe służby informacyjne, Ministrowi
Obrony Narodowej przysługują odpowiednio uprawnienia Ministra Spraw Wewnę
trznych przewidziane w ustawie o Urzędzie
Ochrony Państwa i przepisach wydanych
na jej podstawie.
Art. 14a. 1. Tworzy się Żandarmerię Wojskową, która
wykonuje w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żoł
nierzy zadania związane w szczególności

z:
1) zapewnieniem przestrzegania dyscyp-

liny wojskowej,
ochroną życia i zdrowia oraz mienia
przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
3) ochroną bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochroną tajemnicy
państwowej i służbowej,
4) zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, a także wykrywaniem przestępstw i wykroczeń
oraz ściganiem ich sprawców,
5) zapewnieniem przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
innych wojskowych organów porządko
wych. Minister Obrony Narodowej okreś
la, w drodze rozporządzenia, rodzaje, organizację i szczegółowy zakres działania
wojskowych organów porządkowych.
3. W granicach swych zadań wojskowe organy porządkowe wykonują czynności
operacyjno-rozpoznawcze,
dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe. a w tym· interwencyjne, kontrolne, ochronne, konwojowe i asystencyjne. Organy te wykonują również czynno2)
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na polecenie sądu i prokuratora wojskowego oraz innych organów państwo
wych w zakresie, w jakim obowiązek ten
wynika z odrębnych ustaw.
4. Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez wojskowe organy porządkowe następuje na zasadach
przewidzianych w ustawie o Policji.
a czynności dochodzeniowo-śledczych
- na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Minister
Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, zasady wykonywania pozostałych czynności określonych w ust.
3 w zakresie. w jakim nie są one uregulowane w odrębnych ustawach.
5. Obowiązki i uprawnienia związane z wykonywaniem czynności służbowych przez
żołnierzy wojskowych organów porząd
kowych określa odrębna ustawa.";
10) wart. 16:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
,,3. Ministrowie organizują wykonywanie zadań
w ramach powszechnego obowiązku obrony
przez podległe ministerstwa, podporządkowane
i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz
podmioty gospodarcze, dla których są organami
założycielskimi.

4. Wojewodowie organizują wykonywanie zadań
w ramach powszechnego obowiązku obrony
przez urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe.
podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze. dla
których są organami założycielskimi, a ponadto
przez organy samorządu terytorialnego, organizacje społeczne oraz podmioty gospodarcze nie
będące jednostkami organizacyjnymi podporzą
dkowanymi lub nadzorowanymi przez ministrów.",
b) ust. 5 SKreśla się;
11) wart. 20:
a) w pkt 1

skreśla się wyrazy "zarządu
związku spółdzielczego",

centralnego

b) skreśla się pkt 2-4,
c) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje oznaczenie pkt
2 i brzmienie:
,,2) podmiotów gospodarczych - stosuje się do
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
'organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą,"

d) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
,,3) zakładów pracy - stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.";
12) wart. 22:
a) w ust. 1 wyrazy "przeprowadzania rejestracji i poboru
obywateli" zastępuje się wyrazami "czynności okreś
lonych wart. 21 pkt 1 i 2",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. Terenowymi organami administracji wojskowej
właściwymi w sprawach określonych w ust. 1 są
szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych
oraz wojskowi komendanci uzupełnień.",
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ust. 3 i 4;

13) wart. 23:
a) w ust. 1:
- po wyrazach "art. 22" dodaje się wyrazy " ust. 1",
- wyrazy " terenowe organy administracji państwowej" zastępuje się wyrazami "terenowe organy rządowej administracji ogólnej oraz organy
samorządu terytorialnego",
b) w ust. 2:
- po wyrazIe " obywateli " dodaje się wyraz " polskich",
- skreśla się wyrazy " zamieszkałych lub " ,
c) w ust. 3 wyrazy " terenowymi organami administracji
państwowej" zastępuje się wyrazami "terenowymi
organami rządowej administracji ogólnej i organami
samorządu terytorialnego" ;
14) art. 24- 26 otrzymują brzmienie:
"Art. 24, 1. Określenie zdolności poborowych do
czynnej służby wojskowej należy do rejonowych i wojewódzkich komisji lekarskich, z zastrzeżeni em art. 26a ust. 1.
2. Rejo nowe i wojewódzkie komisje lekarskie
powołują wojewodowie w porozumieniu
z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych i przewodniczącymi okręgowych rad
lekarskich .
.
3. Rada Ministrów określa , w drodze rozporządzenia, skład, tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania rejonowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz zasady przeprowadzania badań
lekarskich, a także zasady współdziałania
komisji z terenowymi organami rządowej
administracji ogólnej i organami samorzą
du terytorialnego.
4 . Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej
Rady Lekarskiej określa , w drodze rozporządzenia , kategorie zdolności fizycznej
i psychicznej do czynnej służby wojskowej
oraz zasady zaliczania do poszczególnych
kategorii .
"
25. 1. Mę żczyź ni , którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia
(poborowi). s ą ob o wiązani stawić się
przed komisją lekar ską w określonym terminie i miejscu .
2 . Do stawienia się przed komisją lekarską
wzywa poborowego wójt lub burmistrz
(prezyde nt mia sta) równocześnie z wezwaniem do sta wienia s i ę przed komi sją
poborową·

3. W razi e nicstaw ienia się poborowego
przed komi sją l e karską bez uzasad nionej
przyczy ny, ""Gjt lub burmistrz (prezydent
mi asta) na vvn i0sek pr ze wodniczącego komisji nakł ada (jt"zj' wn ę w celu przymuszenia albo zarzi:ld<,(] przymusowe doprowa dzenie przez POl i cję do komisji lekarskiej,
w trybie przepi :3ów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .
Art. 2B . 1. Orzecze nie rejonowej komisji lekarskiej doręcza się poborowemu i wojskowemu ko mendantowi uzupełni eń na piśmie wra',
z uzasadnieniem .

r>oz . 49 1
2. Od orzeczenia rejonowej komiSji lekarsk iej
przysługuje poborowemu i wojskowemu
komendantowi uzupełnień odwołanie do
wojewódzkiej komisji lekarski ej w terminie
czternastu dni od dnia dor ę czenia orzecze nia. Orzeczenie to może być zmienione
przez wojewódzką komisję lekarską rów nież z urz ęd u , j eże li zostało wyd ane z naru szeniem przepisów prawa .
3. Członkom rejonowej komisji lekarskiej
przysługuj e prawo wnoszenia do wojewódzkiej komisji lekarskiej sprzec iwów od
orzeczeń rejonowej komisji lekarsk iej w terminie czternastu dni od dnia wydania
orzeczenia .
4 . Ostateczne orzeczen ie o zdolności do
czynnej slużby wojskowej mo że być w każ
dym czasie zmienione przez rejonową ko misj ę lekar s ką z urzędu albo na w niosek
poborowego lub wojskowego komendanta uzup e łni eń, je że li w stanie zdrovvia poborowego nastąpiły istotne zmiany .
5. Ostateczne orzecze nia komisji lekarskich
są wiążąc e dla WOj skowych komendantów
uzupełni eń i komisji poborowych." ;

15) dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu :
"Art. 2Ba , 1. Wojskowe komisje lekarskie są wl a ściwe
do orzekania o zdolności do czy nn ej sł uż
by woj skowej :
1) poborowych w okresie, kiedy nie urzę
duje rejonowa komisja lekarska,
2) żołn i erzy p el n iącyc h czynną slużbę
wojskową ,

2.

Art. 2Bb. 1.

2.

3.

3) żołni e rzy rezerwy .
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,
kieruje z urzędu lub na wn iosek tych osób
do wojskowej komisji lekarsk iej wojskowy komendant uzup e łnień , a osoby,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej .
Osobom wchodzącym w sklad rejonowych i woj ewódzkich komi sj i lekarskich
przysługuje wynagrodzenie w wysokości
i na zasadach określonych przez Radę
Ministrów w drod ze rozpor ządze n ia .
Rada Ministrów określa , w drodze rozporządzenia, zasady i stawki odpłatności
za bad ania specja listyczne prze prowadza ne dla potrzeb rejon owych i wojewódzkich komi sji lekar skich .
Wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2,
pokrywa s i ę z bud że tu woj ewództwa .";

16) wart. 27 :
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
,,4. Rejestracj ę prz e prowad za j ą wójtowie lub bur mistrzowie (prezydenci miast) .
5. Do rej estracji wzywa przedpoborowego Wójt lub
burmistrz (prezydent miasta~ "
b) .dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu :
" B. W razie ni ezgłoszenia się przedpoborowego do
rejestracji bez uzasad nionej przyczyny, wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy,
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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7. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów określa. w drodze rozporządzenia. tryb przeprowadzania rejestracji przedpoborowych. sposób wzywania ich
do rejestracji oraz zasady prowadzenia ewidencji
przedpoborowych." ;
17) art. 28 skreśla się;
18) wart. 29:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
.. 5. Do stawienia się przed komisją poborową wzywa poborowego wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) ....
D) dodaje się ust. 5a w brzmieniu :
.. 5a. W razie niestawienia się poborowego do pobo ru bez uzasadnionej przyczyny. wójt lub bur mistrz (prezydent miasta) na wniosek przewod niczącego komisji poborowej nakłada grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do komisji
poborowej. w trybie przepisów o postępowa
niu egzekucyjnym w administracji ." ;
19) wart. 30 w ust.2:
a) w zdaniu p ierwszym wyrazy .. tere nowego organu
administracji p a ństwowej stopnia podstawowego"
za stępu j e się wyrazami .. wójta lub burmistrza (prezy denta mi asta ) " .
b) w zd ani u drugim wyrazy .. Org an ten " zastępuje się
wyra zam i .. Wójt lub burmistrz (prezyd ent miasta) ";
20) art. 31

skreśla s ię;

21) wart. 32 po wyrazach .. pobytu czasowego " dodaje
wyraz .. trw ają ce go ";

POl:. 491

1500

się

22) wa rt. 33 w ust. 2 wyra zy "naczelników gmin " zastępuje
si ę w yraza mi "kierowników urzędów rejonowych rzą
dowej ad ministacji ogólnej. a także w ójtów lub burmistrzów (prezydentów mi ast)" ;
23) wart. 34:
a) w ust. 2 po wyrazie "skład" dodaje się wyrazy " i tryb
postępowania oraz terminy ur zę dowania " ,
~) w ust. 3:
- skreśla się wyrazy .. medyczn emu i" oraz wyrazy .. I
za badania specjalistyczne",
- po wyrazach .. Radę Ministrów" dodaje się wyrazy "w drodze rozporządzenia" ;
24) wart. 35 w ust. 3 wyrazy " w sprawach określania
zdolności do służby wojskowej oraz zakładania ewidencji wojskowej" zastępuje się wyrazami "oraz prowadzenia ewidencji wojskowej";
25) art. 36- 40 otrzymują brzmienie:
" Art. 36. 1. Do zakres u dzi a łania rejonow ej komisji poborowej n a leży:
1) orzekanie o udzielaniu poborowym od roczeń zasadniczej służby wojskowej
w przypadkac h okr eś lonych wart. 37
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 2,
2) orzekanie o skierowaniu poborowych
do służby zast ę pczej.
2. Do zakresu dzialania wojewódzkiej komisji
poborowej należy:
1) nadzór nad dzialalnością rejonowej ko misji poborowej.
2) rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów
od orzeczeń rejo'1o llvych komisji poborowych,

3) orzekanie w sprawach wniosków kierowników za k ł a dów pracy i wojewodów
o uchyl enie skierowania do służby za stępc zej .

3. W sprawach. o których mowa w ust. 1.
rejonowa komisja poborowa orzeka na
wniosek poborowego. a jeżeli odroczenie
następuj e z powodu uznania za czasowo
niezdolnego do czynnej służby wojskowej
- równi eż na wniosek komisji lekarskiej .
Art. 2.7 , 1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej
udziela się ze w z gl ę du na:
1) konieczność sprawowania przez pobo row ego b ez pośredniej opieki nad
członkiem rodziny, który nie ukończył
szesnastu lat życia lub zo s tał zaliczony
do I grupy inwalidów.
2) osobiste prowadzenie gospodarstwa
rolnego przez poborowego, jeże li poborowy posiada to gospodarstwo na
podstawie tytułu prawnego albo jego
wstępny pobiera emerytur ę lub rentę
inw a lidzką z powodu prowadzenia tego
gospodarstwa, a zarazem j eg o prowadzenie jest u za l e żnione od osobistej
pracy poboroweg o.
3) pobierani e nauki w szkole wyzszej, z zastrze że niem art. 104 ust. 1.
4) pobieranie nauki w szkol e średniej albo
policealnej w systemie dziennym .
2. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej
udziela się również poborowym , którzy :
1) prowadzą wła s ną kampanię wyborczą
- na czas trwania tej kampanii albo
którzy zostali wybrani do Sejmu, Senatu
lub organów samorządu terytorialnego
- na czas trwania kadencji .
2) zostali uznani przez komisję lekarską . ze
względu na stan zdrowia. za czasowo
ni ezdolnych do czynnej służby wojskowej - na czas określony przez tę
komi sję·

3. Odroczenia zasadniczej służby woj skowej
można udzielić ze względu na pobieranie
nauki w szkole średniej albo policealnej
w systemie wieczorowym lub zaocznym,
a także jeżeli poborowy został uznany za
Jedynego żywiciela rodziny w trybie art.
130.
4. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również , gdy
odpowiednie postępowanie toczy się
przed właściwym organem. a poborowy
uprawdopodobni · spełnienie warunków
odroczenia.
5. Przez gospodarstwo rolne, o którym mowa
VII ust. 1 pkt 2. rozumie się gospodarstwo
rolne okreś lone w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym że obszar użytków rolnych
nie może być mni ejszy niż 1 hektar.
6. Nie udzi ela s ię odroczenia zasadniczej
służby woj skowej w przypadkach okreś 
lonych VII ust. 1 pkt 4 i ust. 3, jeżeli
spowodowałoby to nieodbycie czynnej
służby wojskowej przez poborowego.
7. Rada Ministrów określa . w drodze rozporządz e nia, sz czegółowe warunki i zasady udzielania odroczeń zasadniczej służby
. wojskowej.
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Art. 38. 1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej
udziela si ę na okres nie krótszy niż 6 miesię
cy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, z za strzeżeniem art. 37 ust. 2.
2. Poborowy korzystający z odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest obowiązany
stawić się odpowiednio przed rejonową
komisją poborową albo wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po
upływie okresu odroczenia, a gdy komisja
ta nie urzęduje - zgłosić się do wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta) , który
wskazuje mu termin i miejsce stawienia się
przed komisją poborową.
Art. 39. 1. Orzeczenie rejonowej komisji poborowej
doręcza się poborowemu i wojskowemu
komendantowi uzupełnień na piśmie, wraz
z uzasadnieniem.
2. Od orzeczenia rejonowej komisji poborowej przysługuje poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie
do wojewódzkiej komisji poborowej.
Wniesienie odwołania, z zastrzeżeniem
przepisu art. 199 ust. 2, nie wstrzymuje
powołania poborowego do zasadniczej
służby wojskowej.
3. Orzeczenie rejonowej komisji poborowej
może być zm ienione przez wojewódzką
komisję poborową również z urzędu , jeżeli
zostało wydane z naruszeniem przepisów
prawa.
4. Członkom rejonowej komisj i poborowej
przysługuje prawo wnoszenia do wojewódzkiej komisji poborowej sprzeciwów od
orzeczeń rejonowej komisji poborowej.
5. Odwołania od orzeczeń rejonowej komisji
poborowej wnosi się w terminie 14 dni od
dnia do ręczen i a tych orzeczeń, a sprzeciwy
- w terminie 14 dni od dnia w ydania
orzeczeń .

Art. 40. 1. Orzekanie o udzieleniu poborowym odroczeń zasad niczej służby wojskowej w przypadkach o kre ślonych wart. 37 ust. 1 pkt
3 i 4, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 naJ eży do
wojskowych komendantów uzupelnień .
2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1,
doręcza s ię poborowemu na p i śm i e w raz
z uzasadn ieniem.
3. Od orzeczenia wojskowego komendanta
uzu peln i eń p rzysługuje poborowemu od wołanie do szefa w ojewódzkiego sztabu
wojskowego w term in ie czternastu dni od
dnia do ręczeni a orzeczenia. Wn iesienie
o d woła n i a nie w strzymuje powołania poborowego do zasadniczej słu żby wojskow ej.
4. Orzeczenie wojskow ego komendanta uzu p ełn i e ń m oż e być zmienione przez szefa
w ojew ódzki ego sztabu wojskowego rów ni eż z u rz ęd u, j eżeli z ostało wydane z naru szeniem przepisów prawa.";
26) art. 41-43

skreśla s i ę ;

27) wart. 44:
a) wyrazy "administracji państwowej" zastępuje się
wyrazami "rządowej administracji ogólnej oraz wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast)",

?Oz. 491
b) po wyrazach " tych komisji" dodaje się wyrazy "a
także zasady współdziałan i a komisji poborowych
z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej, organami sam orządu terytorialnego i komisjami
lekarskimi, o których mowa wart. 24 ust. 1 " ;

28) dodaje si ę art. 44a w brzmieniu :
" Art. 44a. 1. Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej poborowych uznanych za zdolnych
do tej służby, którzy:
1) pobierają naukę w szkole wyższej
- do czasu , kiedy staną się absolwentami szkół wyższych w rozumieniu art.
100,
2) pełnią służbę przygotowawczą lub
służbę w Policji, Urzędzie Ochrony
Państwa lub Straży Granicznej albo
pobierają naukę w szkołach resortu
spraw wewnętrznych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
3) są obywatelami polskimi staJe zam ieszkującymi za granicą .
2. Rada Ministrów może określić, w drodze
rozporządzen i a , inne formacje niż wym ienione w ust. 1 pkt 2, których funkcjonariuszy nie powołuje się do czynnej
służby wojskowej.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1,
orzeka wojskowy komendant uzupeł n ień
na wniosek poborowego. Dec yzję w ojskow ego komendanta uzu pełn ień doręcza
s i ę poborowemu na p i śmie wraz z uzasadnien iem.
4. Od decyzj i wojskowego komendanta
uzupełn ie ń p rzysługuje poborowemu odwoła n ie do szefa wojewódzkiego sztabu
wojskowego w termin ie 14 dni od dnia
doręczen i a decyzji. Decyzja ta może być
zmien iona przez szefa wojewódzkiego
sztabu wojskowego również z urzędu,
jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.";
29) wart. 45:
a) dotychczasow ą t reść ozn acza s i ę jako ust. 1 i po
wyrazach "kom isji poborowej " dodaje się wyrazy ..i
komisji lekarskiej",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Poborowi powinni być powoływani do odbyc ia
czynnej sł u ż by wojskowej, w miarę możliwości,
w jednostce wojskowej mają c ej s ie dzi bę w pobliżu ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania)
lub pobytu czasowego trwaj ą cego ponad dwa
miesi ą ce .";

30) wart. 46:
a) w ust. 1 wyrazy "do końca" zastę puj e s i ę w yrazami
" do dnia 31 gr udn ~a",
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) nie mogli być powołani do zasadniczej służ
by wojskowej w okresie, o którym mowa
w ust. 1, z powodu odroczenia tej służby,
z wyj ątkiem przypadku określonego wart. 37
ust. 2, albo z powodu złożen i a wniosku
o skierowanie do służby zastępczej,"

I
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w pkt 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "do tej
służby" zastępuje się wyrazami "do zasadniczej
służby wojskowej", a lit. c) w tym punkcie skreśla

35) wart. 51 :
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2) przez zakłady karne i poprawcze oraz areszty
śledcze - o osadzenru w zakładzie karnym lub
areszcie śledczym osób podlegających obOWią 
zkowi czynnej służby wOjskowej lub o umiesz czeniu takich osób w zakładzie popraw c/y rn
oraz o zwolnieniu z tych zakładów lub aresztu .
b) w ust. 2:
- skreśla się wyrazy " oraz Prokurator Generalny
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej",
- po wyrazie .. określają" dodaje się wyrazy " w
drodze rozporządzenia" ;

się,

c) skreśla si~ pkt 3,
d) w ust. 3 wyrazy "z końcem"
.. z dniem 31 grudnia";

Poz. 491
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zastępuje się

wyrazami

31) art. 47 otrzymuje brzmienie:
"Art. 47 . 1. Kobiety posiad ające kwal ifikacje przydatne
do czynnej słuzby wojskowej mogą być
poddane obowiązkowi stawienia się do
poboru, poczynając od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia - do dnia 31 grudnia roku
kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata. Kobiety te mogą być
uprzednio poddane obowiązkowi stawienia się do rejestracji.
2. Obowiązki . o których mowa w ust. 1,
n3kłada Rada Ministrów, w drodze roz porządzenia ,
określając
równoczesnle
kwalifikacje kobiet przydatn e do czynnej
służby wojskowej .
3. Do rejestracji i poboru kobi et stosuje się
odpowiednio przepisy art. 24-45.
4. Rada Min istrów określa , w drodze roz porządzenia, zasady i tryb przeznaczania
kobiet do czynnej służby wOJskowej ,
udzielania im odro czeń i przenoszenia do
rezerwy oraz organy właściwe w tych spra wach. ";

36) w art. 52:

a) w ust. 1:
- wyraz "zgłaszania" zastępuje się wyrazem " stawienia",
- skreśla się wy,azy " w razie potrzeby" i wyrazy
"lub przeglądowi lekarskiemu".
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
.. 2. Pracownikom wezwanym do osobistego sta wienia się przez właściwy organ w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
którzy ni e otrzymali od zakładu pracy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu we lwania, przysluguje, na ich ządanie, zryczałto
wana rekompensata za utracone zarobki, za
każdy dzień w wysokości 1/30 najniższego wy nagrodzenia pracowników za pełny miesięczny
wymiar czasu pracy, określonego przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu
32) art. 48 skreśla się;
pracy. Rekompensatę wypłaca organ wzywający
33) wart. 49 w ust. 1 wyrazy "Wojskowe komendy "
na podstawie zaświadczeń wydanych przez zazastępuje się wyrazami .. Wojskowi komendanci" ;
klad pracy.
34) art. 50 otrzymuje brzmieni e:
3. Osobom wezwanym do osobistego stawienia Się
.. Art. 50. 1. Kierownicy zakładów pracy są obowiązani
przez właściwy organ w sprawach dotyczących
z awiadamiać wojskowych komendantów
powszechneqo obowiązku obrony przysługuje na
uzupełnień wł a ściwych ze względu na
ich ządanie zwrot kosztów przejazdu do miejsca
miejsce pobytu stałego (zamieszkama) tub
stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
pobytu czasowego trwającego ponad dwa
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwające
miesiące pracownika o jego zatrudnieniu
go ponad dwa miesiące. Należność wypłaca
i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zaorgan wzywający na podstawie udokumentowajmowanym stanowisku .
nego oświadczenia osoby wezwaneJ ... ,
2. Rektorzy (dyrektorzy) szkół wyższych. poc) w ust. 4 wyrazy .. koszty przejazdu ponosi osoba
licealnych i średnich są obowiązani zawiawezwana" zastępuje się wyrazami .. przepisów ust.
damiać wojskowych komendantów uzu 2 i 3 nie stosuje się" ;
pełnień właściwych ze względu na miejsce
37) wart. 53:
pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzm ienie:
czasowego trwającego ponad dwa miesią
.. 1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby
ce studenta (ucznia) o przyjęciu go do
wojskowej są obowiązane do spełniania wojsszkoly, skreśleniu z listy studentów (ukowego obowiązku meldunkowego, pol e gaJą
czniów) i wydaleniu oraz o ukończeniu
cego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom
studiów (nauki) .
(prezydentom miast) albo właściwym organom
3. Zawiadomienia, o których mowa w ust.
wojskowym
zmian miejsca pobytu (zamieszka 1 i 2, dotyczą tylko określonych osób
nia), imieni a. nazwiska, wykształcenia i zawodu.
podlegających obowiązkowi czynnej służ
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej słuzby
by wojskowej .
wojskowej. które:
4. Zakłady pracy, szkoły oraz inne jednostki
1) nie stawily się do poboru - od dnia 1 styczorganizacyjne są obowiązane wydawać
nia roku kalendarzowego, w którym ko ńcz ą
z aświadczenia w sprawach powszechnego
dziewiętnaście lat życia, albo
obowiązku obrony na żądanie osób zainteresowanych i właściwyct~ organów wojs.... , zostały powołane do odbycia czynnej służby
kowych .
wojskowej. zasadniczej służby lub szkolenia
poborowych w obronie cywilnej albo służby
5. Rada Ministrów określa, w drodze roz - ,
zastępczej od dnia doręczenia karty poporządzenia, zakres obowiązków i tryb po wołania (karty skierowania) do tej służby
stępowania w sprawach, o których mowa
są obowiązane uzyskać zezwolenie Minisw ust. 1-4.";
~:

.
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tra Obrony Narodowej lub organu wojskowego,
przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt
za granicą.",
dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu :
,,3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) :
1) dokonują zameldowania osób podlegają 
cych obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich
z poprzedniego miejsca pobytu stalego (za mieszkania) lub pobytu czasowego trwają
cego ponad dwa miesiące,
2) zawiadamiają wojskowych komendantów
uzupełnień oraz wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast) właściwych ze wzglę
du na poprzednie miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące osób podlegają
cych obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu
wojskowego obowiązku meldunkowego.",
dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4,
dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust.
5 oraz wyrazy "Ministrowie Obrony Narodowej
i Spraw Wewnętrznych okreś.ają" zastępuje się wyrazami "Rada Ministrów określa" ;
art. 54:
w ust. 1:
- wyrazy "wojskowe komendy" zastępuje się wyrazami "wojskowych komendantów",
.
- skreśla się powołanie ,,(art. 49)",
w ust. 4 po wyrazie "określa" dodaje się wyrazy "w
drodże rozporządzenia";

39) dział III skreśla się;
40) wart. 64 skreśla się ust. 3;
41) wart. 65:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze
nia. formacje uzbrojone nie wchodzące w skład
Sił Zbrojnych. w których pełnien ie służby jest
równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej."
b) w ust. 3:
- po wyrazi e "uzbrojonych" dodaj e si ę w yrazy
"nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych".
- po wyrazach "Radę Min istrów" dodaje się wyrazy "w drodze rozporządzenia ....
c) dodaje s i ę ust. 5 w brzmien iu:
,,5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrami. którym są pod p orządkowane fermacje. o których mowa w ust. 2. określa. w drodze rozporządzenia. szczegółowe zasady przeznaczania i kierowania poborowych do służby
w formacjach uzbrojonych nie wchodzących
w s kład Sił Zbrojnych. a także przebieg tej slużby
w zakresie nie uregulowanym w odrębnych
ustawach.";
42) dodaje się art. 65a w brzmieniu:
"Art. 65a. Rada Ministrów określa corocznie liczbę poborowych powoływanych w roku kalendarzowym do zasadniczej służby wojskowej, na
przeszkolenie wojskowe, do zasadniczej
służby i szkolenia poborowych w obronie
cywiłnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych. a także żołnierzy rezerwy do odbycia

ćwiczeń wojskowych i służby okresowej. jak
również osób do odbycia ćwiczeń w obronie

cywilnej ." ;
43) wart 66:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Obowiąz kowi służby wojskowej nie podlegają
kobiety. które:
1) sprawują opiekę nad dzi ećmi do lat ośmiu.
2) sprawują opiekę nad dz iećmi od lat ośmiu do
szesnastu lub osobami w spól nie zamieszkałymi. zaliczonymi do I grupy inwalidów
albo obłożn ie chorymi. jeżeli opieki tej nie
można powie rzyć innym osobom ....
b) ust. 4 i 5 skreśla się;
44) wart. 67 w pkt 1:
a) dodaje się nową lit. b) w brzmieniu:
"b) nadterminową zasadniczą służbę wojskową,"
b) dotychczasowe lit. b)-d) oznacza się odpowiednio
jako lit. c)-e) ;
45) wart. 68:
a) w ust. 1:
- skreśla się wyrazy "wezwań imiennych".
- dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "Karta
powołania jest decyzją administracyjną.".
b) w ust. 2 wyrazy "wojskowej komendy" zastępuje się
wyrazami "wojskowego komendanta" ,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Dniem powołania do czynnej służby wojskowej
jest określony w karcie powołania dzień stawienia się do tej slużby.".
d) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
.. 3a. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa oraz do czynnej slużby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny - nal eży:
1) w gminach - do wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast),
2) w rej onach - do kierowników urzędów
rejonowych rządowej administracji ogól nej.
3b. W przypadkach. o których mowa w ust. 3a.
doręc zenie kart powołania może nastąpić również przez urzędy pocztowo -telekomunikacyjne lub Policję.",
e) ust. 4 otrzymuje brzm ienie:
.. 4. Rozplakatowanie obwi eszczeń o powołaniu
osób do czynnej słu żby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy do
wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) ....
f) w ust. 5 skreśla się wyrazy .. (wezwania imienne)".
g) po ust. 5 dodaje się ust. 5<1 w brzmieniu:
.. 5a. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa może nastąp i ć tylko w celu
sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sil
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.".
h) w ust. 6:
- skreśla się wyrazy "wezwań imiennych".
- po wyrazie "mobilizacyjnych" dodaje się wyrazy
"oraz ich przeznaczenie. a także wzory obwieszczeń";
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46) wart. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. W razie niestawienia się powołanego do czynnej
służby

wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, kierownik urzędu rejonowego rządowej administracji
ogólnej właściwy ze względu na miejsce pobytu
stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwającego ponad 2 miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do wskazanej
jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";
47) wart. 70 po wyrazach "Obrony Narodowej" dodaje się
wyrazy "oraz Łączności w porozumieniu z Ministrem-Szefem Urz ędu Rady Ministrów", a wyrazy .. wezwań
imiennych" skreśla się;
48) art. 71 otrzymuje brzmien ie:
"Art. 71 . Sposób odbywania czynnej slużby wojskowej
oraz obowiąz ki i uprawnienia żołn i erzy określa
ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia i zarządzenia, a także regulaminy
i rozkazy wydane przez Ministra Obrony Narodowej.";
49) wart. 72:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1. Żołnierze są obowiązani zachować w tajemnicy
wszystkie wiadomości, z którymi zapoznali się
bezpoś rednio lub w związku z odbywaniem
czynnej służby wojskowej, jeżeli wiadomości te
stanowią tajemnicę państwową lub służbową.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Od obowiązku zachowania tajemnicy może
zwolnić żołnierza w czynnej służbie wojskowej
przełożony o uprawnieniach co najmniej dowódcy okręgu wojskowego, a żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej - Minister
Obrony Narodowej lub organ wojskowy przez
niego upoważniony, chyba że odrębne przepisy
stanowią inaczej.",
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
,,4. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej są obowiązani uzyskać zezwolenie Ministra Obrony
Narodowej lub organu wojskowego przez niego
upoważnionego na rozpowszechnianie rezultatów swej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających
wiadomości stanowiące tajemnicę par'istwową

lub służbową, w trybie określonym przez Ministra Obrony Narodowej w drodze rozporządze
nia.";
50) art. 73 skreśla się;
51) art: 74 otrzymuje brzmienie:
.. Art. 74. 1. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej członkostwo żołnierzy w partiach
politycznych ulega zawieszeniu.
2. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierze nie mogą brać udziału
w działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze
politycznym, ani też prowadzić żadnej
działalności politycznej na terenie jednostki (instytucji) wojskowej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień politycznych.
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3. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej
w umundurowaniu oraz odznakach i oznakach wojskowych nie mogą brać udziału
w zgromadzeniach o charakterze politycznym.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku kandydowania żołnierza w czynnej
służbie wojskowej do Sejmu, Senatu lub
organu samorządu terytorialnego.
5. Żo!nierze w czynnej służbie wojskowej nie
mogą tworzyć i wstępować do związków
zawodowych ani brać udziału w działalno
ści związków zawodowych, których byli
członkami w chwili powołania do tej służ
by,
6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej
mogą wstępować do stowarzyszeń i innych organizacji dz iałających poza wojskiem oraz brać udział w działalności stowarzyszeń i innych organizacji, do których
należeli w chwili powolania do tej służby,
tylko za zezwoleniem przełożonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku.
7. Dzia/alność partii politycznych oraz stowarzyszeń i innych organizacji na terenie
jednostek (instytucji) wojskowych okreś
lają odrębne ustawy, z tym że na terenie
jednostek (instytucji) wojskowych nie mogą być tworzone i nie mogą działać środo
wiskowe stowarzyszenia i inne organizacje
zrzeszające żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej.";

52) wart. 75 po wyrazach .. za granicą" dodaje się wyrazy
.. w trybie określonym przez Ministra Obrony Narodowej
w drodze rozporządzenia";
53) wart. 76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej są obowiązani w czasie wykonywania zadań służbo
wych nosić umundurowanie oraz odznaki
i oznaki wojskowe.",
b) w ust. 3 wyrazy "i oznaki" zastępuje się wyrazami
.. oraz odznaki i oznaki",
c) w ust. 4:
- w pkt 1 wyrazy "oznak i odznak" zastępuje się
wyrazami .. odznak i oznak",
- w pkt 2 wyrazy Hi oznak" zastępuje się wyrazami
.. oraz odznak i oznak";
54) w art. 77:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie ;,wyekwipowanie" ·
dodaje się wyraz .. wojskowe",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. Uprawnienia żołnierzy do zakwaterowania, uposażenia, świadczeń odszkodowawczych i emerytalnych oraz zaepatrzenia inwalidzkiego okreś
lają odrębne ustawy i akty prawne wydane na ich
podstawie.";
55) wart. 78 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń
za '<ładów społecznych służby zdrowia - na zasadach oraz w zakresie i trybie określonym przez
M1nistrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki
Społecznej w drodze rozporządzenia," ;
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56): wart·. 79'..
' a) dotychczasową treść oznacza SIę jako ust. 1 oraz po
wyrazie "wojskowej" dodaje się wyrazy "z zastrzeże 
niem·ust. 2'i 3", a po wyrazie "Narodowej" dodaje się
wyrazy "w drodze rozporządzenia" . .
. b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu :
,,2. Żołnierzom odbywającym zasadniczą. nadterminową i okresową służbę wojskową przysługuje
urlop wypoczynkowy w wymia'rze i na zasadach
określonych przez Ministra Obrony Narodowej
w drodze rozporządzenia .
3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą. nadterminową i okresową służbę wojskową udziela się
urlopu okolicznościowego na czas trwania ich
własnej kampanii wyborczej.";
57) wart. 81 w ust. 1 po wyrazie "czasowego" dodaje się
wyrazy "trwającego ponad dwa miesiące";
58)

"Art. 82. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
powoływania do czynnej służby wojskowej
i zwalniania z tej służby.";

skreśla się

wyrazy "generał

60) wart. 85:
a) w ust. 2 po wyrazie "Narodowej" dodaje się wyrazy
"w drodze rozporządzenia".
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje na
stopień Marszałka Polski oficera posiadającego
stopień generała (admirała) za wyjątkowe zasługi dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol· skiej.",
c) w ust. 7 wyraz "oficerskie" zastępuje się wyrazem
"wojskowe";
61) w art. 88:
a) w ust: 1 skreśla się wyrazy .;politycznych lub".
b) w ust. 4 po wyrazie "określa" dodaje się wyrazy "w
drodze rozporządzenia" ;
62)

63)
64)
65)

66)

-

-

służby" .

art. 82 otrzymuje brzmienie:

59) wart. 83 w ust. 2 w tabeli
armii";

przyjęcia go : na naukę ' do . szkoły ' średr..iej ... ··.
policealnej łub wyż~zej w systemie, dziennym."
dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu :
..4a) konieczności prowadzenia przez niego gospodarstwa rolnego. jeżeli posiada to gospodarstwo na podstawie tytulu prawnego
albo jego wstępny pobiera emeryturę lub
rentę inwalidzką z powodu prowadzenia
tego gospodarstwa. a zarazem prowadzenie
gospodarstwa jest uzależnione od jego
osobistej pracy; przepis art. 37 uąt. 5 stosuj e
się odpowiednio.
4b) wybrania go do Sejmu. Senatu lub organów samorządu terytorialnego."
w pkt 5 skreśla się wyrazy "chyba ż.e na wniosek
właściwego dowódcy nastąpi odroczenie wykonania kary do czasu odbycia przez żołnierza

4)

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
,,3. Żołnierz może być zwolniony z zasadniczej służ
by wojskowej przed jej odbyciem. w razie przyję
cia go na naukę do szkoły średniej albo policealnej lub wyższej. w systemie wieczorowym lub
zaocznym. a także w razie uznania go za jedyne go żywiciela rodziny w trybie art. 130.
4. Decyzję w sprawie zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w przypadkach okreś
lonych w ust. 2 i 3 podejmuje właściwy organ
wojskowy z urzędu lub na wniosek żołnierza .
Decyzję doręcza się żołnierzowi na piśmie wraz
z uzasadnieniem.".
c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu :
,,4a. Od decyzji właściwego organu wojskowego
przysługuje żołnierzowi odwołanie do organu
wojskowego wyższego stopnia w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może
być zmieniona przez organ wojskowy wyższe
go rzędu również z urzędu. jeżeli została wyda na z naruszeniem przepisów prawa.";

67) art. 98 otrzymuje brzmienie:
"Art. 98. 1. O konieczności sprawowania przez żołnie
rza bezpośredniej opieki nad członkiem
wart. 91 :
rodziny oraz osobistego prowadzenia przez
a) w ust. 1 wyrazy "dwadzi eśc ia cztery miesiące" zanieg o gospodarstwa. rolnego orzeka wójt
stępuje się wyrazami "osiemnaści.) miesięcy".
lub burmistrz (prezydent miasta) .
b) w ~st. 3 skreśla się zdanie drugie.
2. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta
c) w ust. 5:
miasta) doręcza się żołnierzowi i właściwe
- po wYrazie "przedłużać" dodaje się wyrazy " w
mu organowi wojskowemu na piśmie wraz
drodże rozporządzen ia".
.
z u:!:asadnieniem.
3. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezyden- wyrazy "dwunastu miesięcy" zastępuj e się wyrata miasta) przysługuje żołnierzowi oraz
.
zami "łącznie jednego miesiąca";
wła ściwemu organowi wojskowemu odwart. 92 skreśla się ust. 3;
wołanie do wojewody w terminie czternasart. 93 skreśla się ;
tu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja
ta może być zmieniona przez wojewod ę
wart. 94:
również z urzędu. jeżeli zostala wydana
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 3 oraz art. 93 ust. 1".
z naruszeniem przepisów prawa.
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "przez rejonową komisję
4. Ostateczne decyzje w sprawach. o których
poborową" oraz powolanie ,,(art. 29)";
mowa w ust. 1. są wiążące dia dowódców
jednostek wojskowych.";
wart. 97:
a) w ust. 2:
68) dodaje się art. 98a w brzmieniu:
pkt 3 i 4 otzymują brzmienie:
"Art. 98a. 1. Rada Ministrów określa. w drodze roz,,3) konieczności sprawowania przez niego bezporządzenia. szczegółowe warunki i zasapośredniej opieki nad członkiem rodziny.
dy zwalniania żołnierzy z zasadniczej sluż
który nie ukończył szesnastu łat życia łub
by wojskowej przed jej odbyciem. a także
został zaliczony do. I grupy inwalidów.
szczegółowe zasady i tryb postępowania
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w! a ściwo ś ćorganów
~p(aw ac h .

wojskowych

vv tych

2. Minister Obrony Narodowej określa,
w drodze roz porządzenia, szczegółowe
zasady pow o ływania do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej i przc !1oszenia do rezerwy." ;
.:I ) wart. 99 w ust. 1 dodaj ~ s i ę na koń c u wyrazy "w drodze
rozporządzeni a";

70) w dzial e IV rozd z.ial 4 otrzymuje brzmienie:
Służba

" R ozdział 4
woj skowa studentów i absolwentów

szkół

wy-

ższ ych

Art. 100.
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Ilekroć w ustawie jest mowa o " absolw entach
sz kół wyższych", rozumie s i ę przez to poboro-

w ych , którzy u k oń cz yli ostatni rok nauki przewi dzia ny programem jednolitych studiów
magisterskich lub studiów wyższych zawodowych, a j e żeli bezpośrednio po ukończeniu
studiów wyższych zawodowych podjęli naukę na uz u pe łni ających studiach magisterskich
- także poborowych, którzy ukończyli ostatn i
rok nauki przewidziany programem tych studiów - choć b y stud ióllv nie ukończyli , a studia były prowadzone w systemie dziennym,
wieczorowym lub zaocznym .
Art. 10 1. 1. Absolwenci szkół wyższych są obowiąza
ni, z zastrz eżeniem art. 104 i 105, do
odbycia przeszkol enia wojskowego.
2. Obowiązkowi odbycia przeszkolenia woj skowego podlegają również absolwenci
szkół wyższych, którzy u k ończyli studia za
granicą ·

3. Absolwenci szkół wyższych będący żoł
nierzami rezerwy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe na własną prośbę.
4. Rada Ministrów może nałożyć, w drodze
rozporządzenia, obowiązek odbycia przeszkolenia wojskowego również na absolwentki szkół wyższych posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej . Przepis art. 47 ust. 2 stosuje się
odpowiedn io.
Art. 102. 1. Przeszkolenie wojskowe odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do
sześciu miesięcy.

2. Poborowych powołuje się do odbycia
przeszkolenia wojskowego nie później niż
w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia,
w którym sta li się absolwentami szkół
wyższych, a jeżeli powołanie w tym termin ie nie nastąp ił o z przyczyn niezależ
nych od organów wojskowych albo z po wodu złożenia wniosku o skierowanie do
odbycia służby zastępczej - w ciągu na stępnych osiemn astu miesięcy.
3. W sprawach odroczenia przeszkolenia
wojskowego absolwentom szkół wyższych stosuje si ę odpowiednio art.
36-40 i 44, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wojskowy komendant uzupełnień może
odroczyć absolwentowi szkoły wyższej, na
jego wniosek, odbycie przeszkolenia wOjskowego również wtedy, jeżeli bezpośred
nio po ukończeniu jednolitych lub uzupeł 
niających studiów magisterskich podjął on
naukę na studiach doktoranckich prowa-

dzonych Jako dzienne. Przepisy art. 40
I ust. 2 stosuje się odpowiednio .
5. Minister Obrony Narodowej określa
w drodze rozporządzenia, tryb przeznaczenia absolwentów szkół wyższych do od bycia przeszkolenia wojskowego, sposób
powoływania na to przeszkolen ie, rodzaje
i szczegółowy czas trwania tego przeszkolenia oraz sposób jego odbywania i zwal niania .
6. Koszty związane z odbywaniem przeszkolenia wojskowego przez absolwentów
szkół wyższych pokrywa się z bud ż etu
Ministerstwa Obrony Narodowej.
A rt. 103. 1. Żołnierzy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe, oraz studentów, którzy odbyli zaję
cia wojskowe określone wart. 104 ust.1,
przenosi się do rezerwy.
2. W sprawach zwalniania żołnierzy z przeszkolenia wojskowego przed jego odbyciem stosuje się odpowiednio art. 97, 98
i 98a .
Alt. 104. 1. Studenci wyższych szkół morskich są obowiązani do odbycia zajęć wojskowych
w czasie trwania studiÓw. Odbycie tych
zajęć jest równoznaczne z odbyciem przeszkolenia wojskowego, o którym mowa
wart. 102 ust. 1.
2. Zajęcia wojskowe są obowiązkowym
przedmiotem nauki objętym planem studiów; prowadzonym w studium wojskowym będącym jednostką organizacyjną
wyższej szkoły morskiej.
3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, określa :
1) w drodze rozporządzenia, tryb przeznaczania studentów wyższych szkól morskich do odbycia zajęć wojskowych
oraz czas i sposób ich odbywania,
2) organizację studium wojskowego,
3) programy zajęć wojskowych .
4. Koszty związane z utworzeniem i działal
nością studiów wojskowych pokrywa się
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej . Rada Ministrów określa szczegółowe
zasady i tryb pokrywania tych kosztów.
Art. 105. 1. Studenci i studentki akademii medycznych
są obowiązani do odbycia zajęć z zakresu
medycyny katastrof. Zajęcia te są obowiąz 
kowym przedmiotem nauki objętym planem studiów.
2. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa czas i sposób odbywan ia
oraz programy zajęć z zakresu medycyny
katastrof.
Art. 'l 06. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporząd zeni a,
może zwolnić absolwentów niektórych
szkół wyższych z obowiązku odbycia przeszkolenia wojskowego.
.

2. Studenci. którzy nie stali się absolwentami
szkół wyższych , podlegają ' obow iązkowi
odbycia czynnej służby wojskowej na za sadach ogólnych.
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pracy może dochodzić od Skarbu Państ
.wa odszkodowania.
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust.
1, nie przysługuje, jeżeli zakład pracy nie
wystąpił z wnioskiem określonym wart.
109 ust. 4.
3. Jeżeli wskutek wystąpienia przez zakład
pracy z wnioskiem, o którym mowa wart.
109 ust. 4, zawierającym nieprawdziwe
lub znacznie zawyżone dane, organy
wojskowe poniosły szkodę, zakład pracy
jest obowiąz any do j7j naprawien ia.
4. Dochodzen ie roszczeń, o których mowa
w ust. 1 i 3, następuj e w trybie postępowania cywilnego.
5. Przepisy ust. 1- 4 stosuje s i ę odpowiednio do żołnierzy rezerwy określonych
wart. 109 ust. 2. ";

Art. 106a. 1. Poborowi, o których mowa wart. 1 01 ust.
1 ~ art. 104 ust. 1, skierowani do odbycia
słtJżby zastępczej, odbywają tę służbę po
dniu, w którym stal.i się absolwentami
szkół wyższych .

2. Poborowi, którzy nie zostali skierowani
do odbycia służby zastępczej , podlegają
powołaniu ' do odbycia przeszkolenia
wojskowego, o którym mowa wart. 1 02
ust. 1.";
71) wart. 107 skreśla s ię wyrazy " lub na podstawie przepisów szczególnych ";
72) wart. 108:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołu j e
się żołnierzy rezerwy, którzy:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą
- w czasie jej trwania,
2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie
trwania kadencji,
3) odbyli służbę zastępczą . ",
b) w ust. 3 po kropce dodaje się zdanie: " Przepis ust.
2 stosuje się odpowiednio.";

73) art. 109 otrzymuje brzmienie:
" Art. 109. 1. Wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia zakład pracy zatrudniający żołnie
rza rezerwy o zamiarze · powołania go do
odbycia ćwiczeń wojskowych, me póź
niej niż na trzy miesiące przed dniem

75) wart. 110:
a) w ust. 1:
- wpkt 1 wyraz " dwunastu"

76)

powołania .
się odpowiednio
żołrner.zy rezerwy osobiście prowadzących gospodarstwo rolne w warunkach określonych wart. 37 ust. 1 pkt
2 oraz prowadzących jednoosobowo
działalność gospodarczą, która zostala
zgłoszona do ewidencji działalności gos-

wobec

poważną szkodę.

się odpowiednio do
rezerwy określonych w ust. 2.
6. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
wydaje decyzję, nie później niż na 30 dni
przed dniem powolania do odbycia ćwi 
czeń wojskowych. Decyzja ta jest ostateczna."; .

5. Przepis ust. 4 stosuje
żołnierzy

74) dodaje się art. 109a w brzmieniu:
" Art. 109a. 1. Jeżeli wskutek powołania do odbycia
ćwiczeń wojskowych nastąpiły skutki,
o 'których mowa wart. 109 ust. 4, zakład

wyrazem

w· pkt 2 wyraz " osiemnastu" zastępuje się wyra zem "dwunastu",
- w pkt 3wyrazy " dwudziestu 'Czterech" zastępuje
sięwvrazem " osiemnastti " ,
b) w ust. 2 wyrazy " Cwiczeń wojskowych odbytych"
zastępuje się wyrazami "Cwiczenia wojskowe odbyte" oraz skreśla się wyraz "nie";
wart; 11·1:
a) w ust. 1 wyrazy "dziewięćdziesięciu dni łączn i e"
zastępuje się wyrazami " łącznie dziewięćdziesięciu
dni" .
b) dodaje się "ust. 1a w brzmien iu:
,,1 a. Powolanie do odbycia ćwiczeń wojskowych
może nastąpić najwyżej raz w roku. a ćw i czeń
trwających do dwudziestu czterech godzin
- nie więcej niż trzy razy w roku." ,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność
zapewnien ia obrony lub bezpieczeństwa Państ
wa, 'Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia ,
może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający 1ącznie trzydziestu dni w ciągu roku ." ;
art. 112 otrzymuje brzmienie:
" Art. 112. Przepisów art. 110 i 111 nie stosuje się do
ćwiczeń wojskowych związanych z- udziałem
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożen
środowiska oraz usuwaniu ich skutków." ;
wart. 113 wyrazy ,iW zależności od potrzeb obrony"
zastępuje srę wyrazami "w drodze rozporządzenia" ;
wart. 114:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w ilościach określanych
corocznie przez Radę Ministrów",
b) w ust. 2 w!(razy " dwudziestu czterech" zastępuje się
wyrazem "dwunastu",
c) skreśla się ust. 3,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
.,5. Szczeg6łGWe :prawai obowiązki żołnierzy peł 
niącvcll okresową służbę wojskową okresla:Rada Ministrów w drodze ·rozporządzenia . " ;
-

2. Przepis ust. 1 stosuje

podarczej. Przepisy art. 37 ust. 4 i 5 stosuje się odpow'1ednio.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ćwiczeń
wojskowych odbywanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa i ćwiczeń
trwających do dwudziestu czterech godzin.
4. Zakład pracy .może wystąpić, w terminie
"4 dni od daty .otrzymania zawiadomienia, do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego z uzasadnionym wnioskiem
o odstąpienie od powołania, o którym
mowa w ust. t,jeżeli powołanie to spowodowałoby zaprzestanie działalności
zakładu pracy aJbo wyrządziłoby mu inną

za stępuje s ię

"dziewięciu" ,

77)

78)
79)

80) w art. as wyrazy ,,(art. 67 pkt 1)" zastępuje się
'
wyrazami "w chwili ogłoszenia -mobiHzacji i wył>tJchu
wojny";
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81) wart. 117 w ust. 1 i 2 wyraz "dziedzinach" zastępuje się
wyrazem "jednostkach";
82) wart. 120 po wyrazie " Odroczenia " dodaje się wyraz
" czynnej";
83 ) art. 121 otrzymuje brzm ienie:
" Art. 121 . 1. Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej osób, które ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska pracy są niezbędne dla zapewnienia
obrony lub bezpi eczeństwa Państwa .
2. Rada M inistrów określa , w drodze rozporządzenia, kategorie osób, o których
mowa w ust. 1, a także zasady i tryb ich
reklamowania od obowiązku pełnienia
czynnej służby wojskowej.";
84) wart. 123:
a) w ust. 1 i 2

użyte

w różnych przypadkach wyrazy
pracownika " zastępuje się użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami "dzi eń doręczenia pracownikowi karty powołania" ,
b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "i na
okres wstępny", a w zdan iu drugim skreśla się wyrazy
" lub okresu wstępnego",
c) w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy " lub w razie"
zastępuje się wyrazami " oraz w razie ogłoszenia
upadłości lub";
"powołanie

85) art. 124 otrzymuje brzmienie:
" Art. 124. 1. Na wniosek pracownika, któremu dorę
czono kartę powołania do czynnej służby
wojskowej, zakład pracy jest obowiązany
udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:
1) na dwa dni, jeżeli pracownikowi dorę 
czono kartę powołania do zasadniczej
lub okresowej służby wojskowej,
2) na jeden dzień , jeżeli pracownikowi
doręczono kartę ' powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwającycłl
powyżej trzydziestu dni,
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dorę 
czona karta powołania zobowiązuje do
natychmiastowego stawiennictwa.
3. Na wniosek pracownika, który odbył ćwi
czenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, zakład pracy jest obow i ązany
udzielić mu zwoln ienia od pracy po od byciu tych ćwiczeń na jeden dzień , bez
zachowania prawa do wynagrodzenia.
4. W przypadkach określonych w ust.
1 i 3 zakład pracy może - na własny koszt
- wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy." ;
86) wart. 125:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
,, 1. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od
dn ia zwolnienia z czynnej służby wojskowej
podjął pracę w zakładzie pracy, w którym był
zatrudniony w dniu powołan i a do tej służby, czas
odbywania służby wojskowej wl icza się do okresu zatrudnienia w tym zllkłaazie w zakresie
wszystkich uprawn i eń wynikających ze stosunku pracy.
2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od
dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej
podjął pracę po raz pierwszy lub w innym za kładzie pracy niż ten, w którym był zatrudniony
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w dniu powołania do tej służby, czas odbywania
służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pra cy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom zakładu pracy, w którym
podjął pracę .

3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie
trzydziestu dni . qd dn ia zwolnienia z czynnej
służby wojskowej, czas odbywania tej służby
wl icza się do okresu zatrudnienia, od którego
zależą tylko uprawn ienia w zakresie wymiaru
urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy
pośmiertnej , a także uprawn ienia emerytalno -rentowe." ,
b) w ust. 4 skreśla s i ę wyrazy "lub wystąpić z wnioskiem
o skierowanie do pracy",
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Przepisy ust. 1- 3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych , określonych w odrębnych przepisach. "; '
87) dodaje się art. 125a w brzmien iu:
" Art. 125a. 1. Żołnierze rezerwy, którzy w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej
służby wojskowej, z zastrzeżeniem art.
125 ust. 4, nie mogą podjąć pracy wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji
zakładu pracy, w którym byli zatrudnieni
w dn iu powołania do tej służby, albo
rozwiązania z nimi stosunku pracy
z przyczyn dotyczących tego zakładu,
a także którzy z innych przyczyn poszukują pracy - korzystają z pierwszeń
stwa w zakresie pośrednictwa pracy.
2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo. wej określa w drodze rozporządzenia
szczegółowe zasady prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żoł
nierzy rezerwy, o których mowa w ust.
1.";
88) wart. 126:
a) w ust. 1 wyrazy "zasadniczej lub okresowej " zastępuje się wyrazem "czynnej" oraz wyrazy " zaszeregowania osobistego" zastępuje się wyrazem
"wynagrodzenia" ,
b) w ust. 2 po wyrazie " podczas" dodaje s i ę wyrazy
"odbywania czynnej" oraz skreśla się wyrazy " lub
organ nadrzędny nad tym zakładem" ;
89) wart. 127

skreśla się

zdanie drugie;

90) dodaje się art. 127a w brzmieniu :
" Art. 127a. 1. Zakład pracy udziela pracownikowi po wołanemu do odbycia ćw i czeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres
trwan ia tych ćwiczeń , z wyjątkiem ćwi 
czeń trwających do dwudziestu czterech
godzin, odbywanych w czasie lub
w dniu wolnym od pracy.
2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego ,
o którym mowa w ust. 1, pracownik
zachowuje wszystkie uprawnienia wyn ikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem
prawa do wynagrodzenia .";
91) wart. 128

skreśla się

ust. 2- 5 oraz oznaczenie ust. 1;
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92) wart. 129:
a) w ust. 1 wyrazy..1ub w razie" zastępuje się wyrazami
"oraz w razie ogłoszenia upadłości lub",
b) skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
93) art. 130 i 131 otrzymują brzmienie:
"Art. 130. 1. Poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby
wojskowej, oraz żołnierzy odbywających
tę służbę, z wyjątkiem żołnierzy pełnią
cych ją nadterminowo, mających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
uznaje - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za jedynego żywi
ciela rodziny.
2. Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu poborowego (żoł
nierza) są małżonkowie, dzieci, rodzice
oraz inne osoby, jeżeli poborowego (żoł
nierza) obciąża obowiązek alimentacyjny
względem tych osób, a uzyskiwany przez
nie dochód z jakiegokolwiek tytułu jest
niższy od najniższego wynagrodzenia
pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy, oraz spełniają oni
warunki szczegółowe ustalone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) doręcza się osobie, która wniosła
podanie, wraz z uzasadnieniem.
4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która
wniosła podanie, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia decyzji. Decyzja może być
zmieniona przez wojewodę również
z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
Art. 131. 1. Członkom rodziny żołnierza, ze względu
na których został on uznany za jedynego
żywiciela rodziny, przysługują zasiłki na
utrzymanie tych osób.
2. Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje
od dnia wniesienia podania, o którym
mowa wart. 130 ust. 1, nie wcześniej
jednak niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia z tej służby.
3. Zasiłek na utrzymanie rodziny wynosi dla
jednego uprawnionego członka rodziny
100% kwoty najniższego wynagrodzenia
pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem
przepisów ust. 4----6.
4. Jeżeli do zasiłku na utrzymanie rodziny
jest uprawniony więcej niż jeden członek
rodziny i członkowie ci prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zasiłek wynosi dla pierwszej osoby 100%, a dla każdej
r.astępnej - 75% kwoty określonej w ust.

3.
5.
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Jeżeli członek rodziny uprawniony do
zasiłku na utrzymanie rodziny uzyskuje
dochód, O którym mowa w art. 130 ust. 2,

przysługujący mu zasiłek zmniejsza się
o kwotę uzyskiwanego dochodu. Za dochód nie uważa się zasiłku (dodatku)
rodzinnego, pielęgnacyjnego i dla sierot
zupełnych.

6. Jeżeli wobec członka rodziny uprawnionego do zasiłku na utrzymanie rodziny
zostały określone świadczenia alimentacyjne w prawomocnym orzeczeniu sądu
lub umowie, zasiłek wypłaca się w wysokości tych świadczeń, nie wyższej jednak
niż kwota przysługującego zasiłku.
7. Osoby, które świadomie podały nieprawdziwe dane w celu uzyskahia nienależ
nego zasiłku lub uzyskania zasiłku w wyższej wysokości albo nie zawiadomiły
o okolicznościach powodujących zmianę
jego wysokości lub wygaśnięcie, są obowiązane do zwrotu pobranego zasiłku lub
jego części.
8. Zasiłki na utrzymanie rodziny przyznają
i wypłacają wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast). Przepisy art. 130 ust.
3 i 4 stosuje się odpowiednio.
9. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, określa szczegółowe zasady i tryb
przyznawania i wypłacania zasiłków na
utrzymanie rodziny oraz może określić
przypadki, w których następuje zwiększe
nie wysokości zasiłków, i kwotę tego
zwiększenia.";

94) wart. 132 w ust. 2 wyrazy "udzielania świadczeń oraz
okresy czasu" zastępuje się wyrazami "ich udzielania
oraz przypadki i czas";
95) w art. 133:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "z zastrzeżeniem
przepisu ust. 1a",
b) w ust. 1 i 2 wyraz "mieszkań" zastępuje się wyrazami
"lokali mieszkalnych",
c) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1 a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli żołnierz nie
został uznany za jedynego żywiciela rodziny
i zwłoka z zapłatą należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego wynosi co najmniej
dwa pełne okresy płatności.";
96) wart. 134:
a) we wstępie do ust. 1 wyrazy "zasadniczej służby
wojsko'{Vej" zastępuje się wyrazami "czynnej służby
wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej
służby wojskowej i okresowej służby wojskowej",
b) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
"d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej
w formie ryczałtu, którego wysokość określa
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,"
c) w ust. 1 w pkt 2:
- lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania
kredytów lub pożyczek, chyba że strony
w umowie postanowiły inaczej",
- skreśla się lit. c),
d) w ust. 3 wyraz "uznanych" zastępuje się wyrazami
"jeżeli ze względu na nie żołnlerze zostali uznani",
e) w ust. 4:
- w pkt 1 skreśla się wyrazy "i pkt 2 'lit. c)",
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w pkt 2 skreśla się wyrazy .. lit. a) i br' oraz po
wyrazie .. do" dodaje się wyraz .. czynnej",
f) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
,, 5. Przepisów ust. 1,2 i 4 nie stosuje się do żołnierzy
samotnych odbywających ćwiczenia wojskowe
trwające poniżej trzydziestu dni.
6. Należności i opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt
1, wypłacają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) .";
-

97) art. 135 otrzymuje brzmienie:
.. Art. 135. 1. Zasiłki , należności i opłaty, o których mowa wart. 131 ust. 8 i art. 134 ust. 6,
pokrywa się z bud żetu Ministerstwa
Obrony Narodowej .
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządze
nia, określa:
a) szczegółowe zasady i tryb pokrywania
należności i opłat. o których mowa
wart. 134 ust. 1 pkt 1,
b) tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych
na cele wymienione w ust. 1,
c) szczegółowe zasady i tryb zawieszania
spłat pożycz ek i kredytów, o których
mowa wart. 134 ust. 1 pkt 2:·,
98) wart. 136 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń
zakładów społecznych słu ż by zdrowia - na zasadach, w zakresie i trybie oraz przez osoby określone
przez Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia.";
99} art. 137 otrzymuje brzmienie:
.. Art. 137. Przepisy art. 123-1 35 stosuje się odpowiednio do absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe oraz
członków ich rodzin ." ;
100) wart. 138 w ust. 1 powołanie .. art. 124 ust. 1 i 2, art.
125, 126, art. 128 ust. 1" zastępuje się powołaniem
"art. 124 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 125, art. 126, art. 127a. art.
128";
101) wart. 139:
a) skreśla się ust. 1,
b) w ust. 2:
- po wyrazach "Rada Ministrów" dodaje się
wyrazy .. w drodze rozpo rządzenia",
- skreśla się w yrazy " jak równ ież podwyższać
okreś lone w ustawie kwoty przysługujących
świadczeń pieniężnych" .

- skreśla się oznacz€n ie ust. 2;
102) wart. 141 w ust. 3:
a) w zdaniu pierwszym wyrazy .. naczelnicy gmin
zastępuje się wyrazami "kierownicy urzędów rejonowych rządowej administracji ogólnej, wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast)"
b) zdanie drugie skreśla się;
103) wart. 142:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b) skreśla się wyrazy "i
szkolenia obronnego studentek szkół wvŻszych",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,5. Rada Ministrów może określić stanowiska
w urzędach organów administracji państwo
wej i innych organów państwowych. instytucjach państwowych. urzędach organów samorządu terytorialnego oraz podmiotach g05-
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podarczych i innych jednostkach organizacyj nych uznawane za ~ównorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.";
104) wart. 143 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1) zadania obrony cywilnej oraz obowiązki i uprawnienia organów administracji państwowej oraz
innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, podmiotów
gospodarczych i innych jednostek organizacyj nych, a także organizacji społecznych," ;
105) wart. 146:
a) w ust. 2 wyrazy "lub terenowy organ administracji
państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "albo wójt
lub burmistrz (prezydent miasta)",
b) w ust. 5:
- we wstępie wyraz "ustala" zastępuje się wyrazem "określa".
- skreśla się pkt 1 i oznaczenie pkt 2;
106) wart. 147:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Dniem powołania do zasadniczej służby
w obronie cywilnej jest określony w karcie
powołania dzień stawienia się do tej służby ....
b) w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje
się wyrazy "przepis art. 69 ust. 2 stosuje się
odpowiednio";
107) wart. 148:
a) w ust. 1 wyrazy "dwadzieścia cztery miesiące"
zastępuje się wyrazami "osiemnaście miesięcy".
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. Zasadnicza służba w obronie cywilnej może
być odbywana także w kilku okresach w ciągu
trzech lat. w łącznym wymiarze osiemnastu
miesięcy. Podział służby na okresy ustala Szef
Obrony Cywilnej Kraju.";
108) w art. 150w ust. 1 skreśla się wyrazy .. nie więcej jednak
niż o dwanaście miesięcy"';
109) wart. 151 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
.. 5. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność
zapewnienia obrony Państwa, Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia może przedłużyć czas
trwania ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, o okres
nie przekraczający łącznie piętnastu dni oraz zarządzić przep.rowadzenie tych ćwiczeń w czasie
pracy.";
110) art. 152 skreśla się;
111) wart. 153:
a) w ust. 2 wyrazy "Komitet Obrony Kraju" zastępuje
się wyrazami "Rada Ministrów",
b) w ust. 3 wyrazy "właściwego ministra lub wojewody" zastępuje się wyrazami "organu tworzące
go formację obrony cywilnej";
112) wart. 154 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
113) art. 154a otrzymuje brzmienie:
.. ATt. 154a. Do junaków odbywających zasadniczą
służbę w obronie cywilnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 74.";
114) wart. 157 w ust. 1 skreśla się pkt 7 i 9;
115) wart. 159:
a) skreśla się ust. 1, 3 ; 4.
b) w ust. 2 skreśla się w zdaniu pierwszym wyraz
"również" oraz oznaczenie ust. 2;
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POZ .
określa

programy przysposobienia obron
nego oraz organizację jego odbywania .",

116) art. 160 otrzymuje brzmienie:
" Art. 160. Do osób odbywających służbę w obronie
cywilnej stosuje się odpowiednio przepisy
art. 72.";
117) w art. 161 :
a) w ust. 1 skreśla się wyraz " specjalnych " oraz wyraz
"wprowadzone" zastępuje się wyrazami " ustano wione dla tych osób",
b) skreśla się ust. 3;
118) w art. 162 w ust. 1 i 3 po wyrazach "Radę Ministrów"
dodaje się wyrazy " w drodze rozporządzenia" ;
119) wart. 163:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Do pracowników odbywających przeszkolenie na obozie szkoleniowym lub ćwiczenia
w obronie cywilnej stosuje się odpowiednio
zasady wynagradzania żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe." ,
b) skreśla się ust. 2;
120) art. 164 otrzymuje brzmienie:
"Art. 164. 1. Osobom odbywającym służbę w obro nie cywilnej, które zachorowaly lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas
lub w związku z odbywaniem tej służby
albo w bezpośredn i ej drodze do miejsca
jej odbywania lub w drodze powrotnei
- przysługuje prawo do bezpłatnego
korzystania ze świadczeń zakładów
społecznych służby zdrowia .
2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz
Zdrowia i Opieki Społecznej określają,
w drodze rozporządzenia, zasady korzystania ze świadczeń przewidzianych
w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielania." ;
121 ) w art. 167 w ust. 1 powołane przepisy zastępuje się
powołaniem przepisów "art. 78 pkt 2, art. 123, art. 124
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 125, art. 125a, art. 126, art.
127a, art. 128, art. 129, art. 131, art. 132-135 i art.
139";
122) wart. 168:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy " obowiązki i uprawnienia osób odbywających tę służbę" oraz wyrazy
" jak również regulamin słu ż by w oddziale dyscyplinarnym" ,
b) w pkt 3 lit. a) otrz ymuje brzmienie:
" a) wzory oznak oraz sposób noszenia tych oznak
i umundurowania," ;
123) w dziale V tytuł rozdziału 3 otrzymuj e brzmienie:
" Przysposobienie obronne młodz i eży szkolnej ";
124) wart. 169:
a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "w
okr eś lonym zakresie" oraz skreś la s ię zdanie drugie,
b) ust. 3 otrzymuje brzmi enie:
,,3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu
z Szefem Obrony Cywilnej Kraju określa rodzaje szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi , o którym mowa w ust. 1.";
125)

skreśla s i ę

art. 170 i 171 ;

126) art. 172 otrzymuje brzmienie:
"Art. 172. Minister Edukacji Narodowej, w porozu' mieniu z Ministrem Obrony ·Narodowej,
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127) wart. 173:
a) w ust. 1 wyrazy " Wszystkie osoby" zastępuje się
wyrazami " Osoby posiadające obywatelstwo pol skie",
b) w ust. 4 po wyrazach " klęsk żywiolowych i"
dodaje się wyrazy "zagrożeń środowiska oraz"
128) wart.
a) w
-

174:
ust. 1:
w pkt 2

skreśla się

wyrazy " ułomne lub" ,
pkt 7,
w pkt 9 wyrazy " Milicji Obywatelskiej" za stępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państ
wa, Policji, Straży Granicznej",
b) w ust. 3 wyrazy "pkt 6-8" zast ępuje się wyrazami
"pkt 6 i 8";
skreśla się

129) wart. 175:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 . Osobom wykonującym obowiązek szkolenia
ludności w zakresie powszechn ej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku
na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywan iem tego obowiązku albo w bezpośredniej
drodze do miejsca jego wykonywania lub
w drodze powrotnej - przysługuje prawo do
bezpłatnego korzystania ze świad czer'l zakła
dów społecznych służby zdrowia. ",
b) dodaje się ust. 1 a w brzmien iu:
,,1 a. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Spolecznej określają, w drodze
rozporządzenia, zasady korzystania ze świad
czeń przewidzianych w ust. 1 oraz zakres
i tryb ich udzielania .",
e) w ust. 2 wyrazy "określonym przepisam i o świad
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych dla osób nie bę dących pracownika mi " zastępuje się wyrazami "przewi dzianym dla
pracown ików w przepisach o świadc zeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
z tym że prawo do świadczeń ustala i ś wiadczenia
wypłaca Zakład Ubezpiec z eń Społecznych ";

130) wart. 176:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
,,2. twic~enia praktyczn e w zakresie powszechnej samoobrony zarządza Rada Ministrów,
w drodze rozporządzen i a , okreś lając każdora
zowo kategorie osób zobowią z an e do udziału
w tych ćwicz e n ia ch , obszar, na którym będą
one przeprowadza ne, oraz ich zakres.";
131) wart. 177 w ust. 1 wyrazy " Ludność może być
zobowiązana " zastępuje się wyrazami "Osoby posia dające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane" ;
132) w art. 178:
a) we wstę pie do ust. 1 wyrazy " ludność może być
zobowiązana" zastępuje się wyrazami "osoby po siadające obywatelstwo polskie mogą być zobo wiązane " ,

b) w ust. 1 w pkt 1 wyraz " domu" zastępuje się
wyrazem "budynku",
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Obowiązki określone w ust. 1 nakładają wój towieJub burmistrzowie (prezydenci miast) na
podstawie decyzji Rady Ministrów." ,
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d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Rada Ministrów określa w drodze rozporzą
dzenia zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2." ;
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5 Przydzlaly

133) art 179 skreśla się;
134) w tytule działu VI wyraz "dziedzinach" zastępuje się
wyrazem "jednostkach";
135) art. 180-191 otrzymują brzmienie:
"Art. 180. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny Rada Ministrów może objąć militaryzacją jednostki organizacyjne, które wykonują zadania szczególnie ważne
dla obronności lub bezpieczeństwa
Państwa, a także jednostki organizacyjne specjalnie tworzone do wykonywania takich zadań .
2. Rada Ministrów określa istniejące i specjalnie tworzone jednostki organizacyjne, które przewiduje się objąć militaryzacją (jednostki przewidziane do militaryzacji), oraz jednostki organizacyjne
stanowiące bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo wanych, a także limity osób, które prze widuje się powołać do służby w jedno stkach zmilitaryzowanych.
3. Jednostkami organizacyjnymi , o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być
państwowe jednostki organizacyjne
oraz podmioty gospodarcze, w których
Skarb Państwa posiada co najmniej
50% udziałów .
Art. 181 . 1. Osobom, które przewiduje się powolać
do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, mogą być nadawane w czasie
pokoju przydzialy organizacyjno-mobi lizacyjne do tych jednostek. Przydzialy
nadaje się również po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych .
2. W czasie pokoju przydziały organizacyjno-mobilizacyjne mogą być nadawane mężczyznom, którzy nie ukoń
czyli sześćdziesięciu lat życia, i kobie tom, które nie ukończyły pięćdziesięciu
lat życia. Po objęciu militaryzacją ustalonych
jednostek
organizacyjnych
przydziały do tych jednostek nadaje się
również osobom, które nie osiągnęły
wieku określonego w odpowiednich
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.
3. W stosunku do osób nie zatrudnionych
w istniejących jednostkach przewidzia nych do militaryzacji albo w jednostkach organizacyjnych stanowiących
bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych
nadanie przydziału organizacyjno -mo bilizacyjnego do tych jednostek może
nastąpić wylącznie za zgodą tych osób.
4. Rada Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia, może określać kategorie osób
zatrudnionych w jednostkach zmilitaryzowanych, którym nie nadaje się przy działów
orga n izacyj no -mobil izacyjnych do tych jednostek.

6.

Art. 182. 1.

2.

3.

4.

5.

organlzacYJno-mobiliza
cyJne nadają :
1) kierownicy Istniejących Jednostek
przewidzianych do militaryzacji
oraz jednostek organizacyjnych
stanowiących
bazę
formowania
specjalnie tworzonych jednostek
przewidzianych do militaryzacji,
a także kierownicy Jednostek zmili taryzowanych - osobom zatrud nionym w tych Jednostka ch, w formie zbiorowej listy imiennej, z tym
że osobom będącym żołnierz ami re zerwy przydziały nadaje się w uzgo dnieniu z wojskowym komendan tem uzupełnień, wła ś c i wym ze
względu na miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) osoby, której ma
być nadany przydział ,
2) wojskowi komendanci u z upelnień
właściwi ze względu na miejsce
pobytu
stałego
(zam ieszkania)
- pozostałym osobom, w formie
kart przydziału, na wniosek ki erow nika jednostki przew idzia nej do mi litaryzacji .
Rada Ministrów okreś la , w drod ze roz porządzenia, zasady i tryb post ę powa 
nia w sprawach związanych z nadawa niem p rzydziałów organ izacyjno -mobi lizacyjnych .
Osoby, którym nadano przyd z iały or ganizacyjno-mobilizacyjne, są obowią zane do odbywania ĆWiczeń w jedno stkach przewidzianych do militaryzacji
w czasie wolnym od pracy w wymiarze
do piętnastu dni w roku, w tym nie
więcej niż pięć dni ustawowo wolnych
od pracy, z zastrzeżeniem przepisu ust:
2. Przepisy art. 151 ust. 3- 5 stosuje się
odpowiednio.
Rada Ministrów określa, w drodze roz porządzenia, jednostki przewidziane do
militaryzacji , do których osoby posiadające przydzialy organizacyjno-mobilizacyjne mogą być powoływane do
odbywania ćwiczeń w wymiarze przewidzianym wart. 111 .
Rada Ministrów określa corocznie liczbę osób powolywanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jed nostkach przewidzianych do military zacji .
Przeprowadzenie ćwiczeń w jedno stkach przewidzianych do mil itaryzacji
zarządza Prezes Rady Ministrów.
Powołanie do odbyc ia ćw i czeń w jed nostkach przewidzianych do military zacji następuje :
1) w stosunku do osób zatrudnionych
w istniejących jednostkach przewI dzianych do militaryzacji oraz jed nostkach stanowiących ba zę for mowania specjalnie tworzonych je dnostek przewidzianych do milita ryzacji - w formie zbiorowych list
Imiennych sporządzanych przez kierowników tych Jednostek.
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Art. 185.

Art. 186.
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pozostałych osób
- w formie wezwania wystawionego przez wojskowego komendanta
uzupełnień właściwego ze względu
na miejsce pobytu stałego tych
osób, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.
6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowa
nia w sprawach związanych z powoły
waniem do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
1. Do osób odbywających ćwiczenia
w jednostkach przewidzianych do militaryzacji stosuje się ogólnie obowią
zujące przepisy prawa pracy oraz przepisy szczególne, jeżeli obowiązuj~
w tych jednostkach, w zakresie i nA
zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Osobom odbywającym ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji nie zatrudnionym w tych jednostkach przysługują uprawnienia żołnie
rzy rezerwy odbywających ćwiczenia
wojskowe.
3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania
osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.
Rada Ministrów określa:
1) zadania związane z przygotowan:em
ustalonych jednostek organizacyjnych
do objęcia ich militaryzacją oraz organy
zobowiązane do ich realizacji,
2) zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek
zmil itaryzowanych w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz
w sprzęt wojskowy,
3) zasady przeprowadzania kontroli stanu
przygotowania ustalonych jednostek
organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych
sprawach .
1. Z dniem objęcia m ilitaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych jednostki te stają się jednostkami zmil itaryzowanymi, a osoby, którym nadano przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne do tych jednostek, są osobami peł
n iącymi służbę w jednostce zmilitaryzowanej .
2. Po objęciu m ilitar\'Zacją ustalonych jednostek organizacyjnych, do sł użby
w tyc h jedn ostkach m og ą być po woły 
'\lane, w drodze nadan ia pizydzi ałów
org anizacyjno-mobilizacyjnych, równ ież i n ne osoby n iż określone w ust. 1,
jeżeli posiadają kwalifikacje przydatne
do tej służby .
1. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej
:.': walnia ze sł użby w tej jednostce:
1) osoby, które osiągnęły wiek okreś
lony w odpowiednich przepisach
o zi30patrzeniu emerytalnym,

2) w stosunku do

Art. 183.

-
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2) osoby, które utraciły zdolność do
wykonywania zawodu.
2. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej
może zwolnić ze służby w tej jednostce
inne osoby niż określone w ust. 1, jeżeli
wykonują one czynności nie związane
bezpośrednio z przedmiotem działania
tej jednostki.
3. Osoby zwolnione ze służby w jednostce
zmilitaryzowanej oraz osoby, które nie
zostały powołane do tej służby, pozostają pracownikami jednostki zmilitaryzowanej.
Art. 187, 1. Osoby pełniące służbę w jednostce
zmilitaryzowanej nie mogą rozwiązać
stosunku pracy z tą jednostką.
2. Rozwiązanie stosunku pracy z osobą
pełniącą służbę w jednostce zmilitaryzowanej może nastąpić tylko po uprzednim zwolnieniu tej osoby ze służby.
Art. 188. 1. Dotychczasowy stosunek pracy osób
pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych
ulega
zawieszeniu
z dniem powołania ich do tej służby;
jednocześnie powstaje z mocy prawa
stosunek służbowy militaryzacji, uregulowany przepisami niniejszego działu.
2. Do osób pełn iących służbę w jednostkach zmil itaryzow anyc h stosuje się
ogól nie obowiązujące przepisy prawa
pracy oraz przepisy szczegó lne, jeżeli
obowiązują w tych jednostkach, ze
zmianami i uzupełn i eniami wynikaj ący
mi z przepisów nin iejszego dz iału .
3. Rada Min istrów, w drodze rozporzą
dzenia:
1) określa zakres i zasady stosowania
ogólnie obowiązujących przepisów
prawa pracy i przepisów szczególnych w jednostkach zmilitaryzowanych,
2) może określać szczegółowe zasady
pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz prawa i obowiąz ki osób pełn ią cych tę służbę;
3) może przyznać osobom pełniącym
służbę w jednostkach zmil itaryzowanych oraz członkom ich rodzin
szczególne uprawnienia lub ulgi,
o k reśiaj ąc zasady i warunki korzystania z nich .
4. Stosunek służbowy militaryzacji, o którym mowa w ust. 1, oraz jego skutki
prawne wyg asaj ą z mocy prawa
z dniem zwolnienia ze służby w jednostce zmilitaryzowanej.
5. Okres pe łnieni a służby w jednostce
zmilitaryzowanej wlicza się do okresu
zatrudnienia w zakresie wszystkich
upra w n ień wynikających ze stosunku
pracy.
Art. 189. 1. Osoby pełniące służbę w jednostce
zmi litaryzowanej są obowiązane do
wykonywania poleceń przełożonych,
wydanych w sprawach służbowych.
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3.

4.

5.

Art. 190. 1.

2.

3.

Art. 191. 1.

2.

3.
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pełniące służbę w jednostce
zmilitaryzowanej mogą być wyznaczane przez kierownika jednostki na inne
stanowiska pracy niż zajmowały w dniu
powołania do tej służby .
Wyznaczenie na niższe stanowisko pracy może nastąpić tylko:
1) w razie naruszenia dyscypliny służ
by w jednostce zmilitaryzowanej,
2) ze względu na potrzeby organizacyjne jednostki zmilitaryzowanej,
3) na wniosek osoby zainteresowanej.
Osoby pełniące służbę w jednostce
zmilitaryzowanej mogą być przenoszone do innej jednostki. Przeniesienie następuje w drodze nadania przydziału
organizacyjno-mobHizacyjnego.
Jeżeli przeniesienie, o którym mowa
w ust. 4, miałoby nastąpić do jednostki
zmilitaryzowanej mającej siedzibę w innej miejscowości , przepisu ust. 4 nie
stosuje się do:
1) kobiet w ciąży i w okresie sześciu
miesięcy po odbyciu porodu,
2) osób zaliczonych do jednej z grup
inwalidów,
3) osób sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat szesnastu albo nad
osobami wspófnie zamieszkałymi ,
zaliczonymi do I grupy inwalidów
lub obłożnie chorymi, jeżeli opieki
tej nie można powierzyć innej osobie.
Wynagrodzenie osób pelniących służbę
w jednostce zmilitaryzowanej nie może
być niższe od otrzymywanego w dniu
powołania do tej służby.
W wypadkach, o których mowa wart.
183 ust. 2 i 3, wynagrodzenie osoby
wyznaczonej na inne stanowisko pracy
lub przeniesionej do innej jednostki
zmilitaryzowanej nie może być niższe
od dotychczas otrzymywanego.
Rada Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia, określa zasady wynagradzania
osób pełniących służbę w jednostkach
zmilitaryzowanych.
Służba w jednostkach zmilitaryzowanych jest wykonywana w wymiarze
i rozkładzie czasu określonym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa
pracy.
Minister (wojewoda). któremu podlega
jednostka zmilitaryzowana, może ustalać inny niż okreśłony w ust. 1 wymiar
i rozkład czasu służby, z zachowaniem
prawa do wypoczynku .
Czas służby ustalony przez właściwe
organy na podstawie ust. 2 nie może
naruszać
ogólnie
obowiązujących
przepisów prawa pracy dotyczących
ochrony pracy kobiet i zatrudniania
młodocianych, a także dotyczących
czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciąż
liwych lub szkodliwych dla zdrowia
oraz pracowników zaliczonych do którejkolwiek z grup inwalidów." ;
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136) wart.
a) w
-

192:
ust. 1:

wyraz "lub" zastępuje S i ę wyrazem .y',
skreśla się wyraz "specjalnych",
wyrazy "jeżeli umundurowanie i oznaki zostały
dla nich wprowadzone" zastępuje się wyrazami
"jeżeli umundurowanie i oznaki zostały ustanowione dla jednostki organizacyjnej, w której są
odbywane ćwiczenia lub jest pełniona służba",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Osoby odbywające ćwiczenia w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji i pełniące słu
żbę w jednostkach zmilitaryzowanych są obowiązane do noszenia, w czasie ćwiczeń albo
służby, uzbrojenia i innego wyposażenia specjalnego przewidzianego w odrębnych przepisach dląjednostek organizacyjnych, w których
są C;>,dbywane ćwiczenia lub jest pełniona służ
ba. ;

137) art. 193 skreśla się;
138) art. 194 i 195 otrzymują brzmienie:
" Art. 194. 1. Kierownikiem jednostki przewidzianej
do militaryzacji jest kierownik jednostki
organizacyjnej, któ rą przewiduje się objąć militaryzacją, albo kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę
formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej.
2. Kierownikiem jednostki zmilitaryzowanej jest kierown ik jednostki organizacyjnej objętej militaryzacją.
3. Jednostki przewidziane do militaryzacji
w sprawach przygotowania ich obj ęcia
militaryzacją podlegają właściwym mi nistrom (wojewodom) zgodnie z ogólnie obowiązującym i przepisami.
4. Jednostki zmilitaryzowane podlegają
ministrom właściwym ze względu na
przedmiot ich działania albo właści
wym miejscowo wojewodom, zgodnie
z ogólnie obowiązującymi przepisami.
5. Jednostki zmilitaryzowane wykonują
zadania ustalone przez organy, którym
podtegają·
może przydzielić jednostki zm ilitaryzowane ministrom (wojewodom) innym niż określeni wart.
194 ust. 3 i 4 albo organom obrony
cywilnej .
2. Rada Ministrów może przydzielić jednostki zmilitaryzowane do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W wypadkach, o których mowa w ust.
2, jednostka zmiJitaryzowana podlega
organowi wojskowemu określonemu
przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Rada Ministrów określa zasady i tryb
postępowania w sprawach, o których
mowa w ust. 1- 3." ;

Art. 195. 1. Rada Ministrów

139) art. 196 i 197

skreśla się ;

140) wart. 198:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "długotrwałego",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Służba zastępc za polega na wykonywaniu
w czasie pokoju prac na rzecz ochrony środo
wiska, słtJżby zdrowia, opieki społecznej, gos-
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podarki wodnej, ochrony przeciwpożarowej,
budownictwa mieszkaniowego, łączności
oraz innych zakładów użyteczności publicznej.",
c) dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
,,2a. W ramach służby zastępczej poborowi mogą
wykonywać prace na korzyść państwowych
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów
gospodarczych, w których Skarb Państwa
posiada co najmniej 50% udziałów .
2b. Poborowi mogą na własną prośbę wykonywać pracę na rzecz jednostek organizacyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej,
samorządu terytorialnego i fundacji.
2c. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określa
w uzgodnieniu z zainteresowanymi min istrami i wojewodami lub na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2b-zaklady
pracy i stanowiska pracy, na których poborowi mogą odbywać służbę zastępczą . ",
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Czas trwania służby zastępczej wynosi dwadzieścia cztery miesią ~e , a dla absolwentów
szkół wyższych - dziewięć miesięcy.";
141) wart. 1 99 w ust. 1:
a) po wyrazie "przed" dodaje się wyraz "rejonową",
b) skreśla się wyraz "długotrwałego",
c) wyrazy "wojskowej komendy" zastępuje się wyrazami "wojskowego komendanta";
142) wart. 200:
a) w ust. 1:
- wyrazy "we wskazanych zakładach pracy terenowy organ administracji państwowej o właś
ciwości szczególnej w sprawach zatrudnienia
stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "wojewoda",
- wyrazy "poborowego lub jego" zastępuje się
wyrazami ,,(zamieszkania) lub",
- powołanie "art. 102 ust. 3" zastępuje się powołaniem "art. 102 ust. 2" ,
b) dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
,,1 a. Poborowych kieruje się do odbycia służby
zastę p czej w miarę możliwości w zakład z ie
pracy mającym siedzibę w pobliżu ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwającego ponad dwa miesiące.",
c) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu :
,,2a. Wojewoda zawiera ze wskazanymi przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zakładami
pracy umowy o w ykonywanie pracy przez
poborowych skierowanych do odbycia
w nich służby zastępczej.
2b. Wzór umowy i karty skierowania do służby
zastępczej określa Minister Pracy i Polityki
Socjalnej.",
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Dniem skierowania do służby zastępczej jest
określony w karcie skierowan ia dzień stawienia się do tej służby.",
e) w ust. 4 zda.lie drugie otrzymuje brzmienie:
"Przepis art~ 69 ust. 2 stosuje się odpowiednio.".
f) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
.,5. Zakład pracy, w którym ma być odbywana
służba zastępcza, jest obowiązany przyjąć po-

Poz. 491
borowego i zapewnić mu warunki wykonywa nia wskazanego rodzaju pracy." ;

143) wart. 201 dotychczasową treść oznacza się jako ust
1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
,,2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może skracać
czas trwania służby zastępczej .
3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej może w szcze gólnie uzasadnionych przypadkach zawieszać
poborowym odbywanie s ł u ż by za stępczej . " ;
144) wart. 202:
a) ust. 1 otrzymuje brzmieni e:
,,1 . Poborowym odbywają cym
od zakładu pracy, w którym

służbę zastę pczą
odbywają służbę .

przysługują:

1)

według uznania poborowego bezpłatne
całodzienne wyżywi e nie lub równoważnik
pienięż ny, na zasadach określonych przez

Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
2) bezpłatne zakwaterowanie, na zasadach
określonych przez Radę Ministrów w dro dze rozporządzenia,
3) świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej grupie uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego żoł
nierza odbywającego zasadniczą służbę
wojskową w stopniu wojskowym szere gowego,
4) bezpłatnie od z ież i obuwie ochronne, odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony
osobistej, stosownie do norm obowiązują
cych w danym zakładzie pracy,
5) równoważnik piBniężny za ubranie, na za sadach określonych przez Radę Ministrów
w drodze rozporząd z enia,
6) prawo do korzystania z urządzeń socjal nych na zasadach określonych dla pracowników tego zakładu . " ,
b) dodaje się ust. 1 a i 1 b w brzmieniu:
,,1 a. Wysokość równoważników pieniężnych za
wyżywien i e i za ubranie oraz świadczenia
pieni ę żnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3 i 5, okreś l a Minister Pracy i Polityki Socjal nej w porozumieniu z Ministrem Finansów,
w drodze roz porządzenia.
1 b. Do poborowych odbywających służbę za stę pczą stosuje się odpowiednio przepisy art.
78." ,
c) w ust. 2:
- w yrazy " nal eżno śc i p i enlęzne za stę puje s i ę
wyrazem "ś wiad cz e nia",
- dodaje się na końcu wyrazy "w drodze rozpo rządzen ia",
d) w ust. 3 wyraz "okresowy" zastępuje się wyrazem
" wypoczynkowy" ;

1 45) w art. 203:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2. Do poborowych odbywających słl!iŻ bę zastęp
czą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
pracy o obowiązkach zakładu pracy, obowiąz
kach pracownika. nagrodach i wyróżnieniach,
karach za naruszenie porządku i dyscypliny
pracy, o odpowiedzialności materialnej praco wnika,czasie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy, z tym że za wynagrodzenie pracownika uważa się świadczenie pieniężne
Q którym mowa wart. 202 ust. 1 pkt 3

ł

-
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mogą pełnić funkcji kierownicżych i nie mogą
być kierowani na stanowiska samodzielne." ,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
,,4. Na czas odbywania służby zastępczej ulega
członkostwo
poborowych
zawieszeniu
w związkach zawodowych, których byli
członkami w dniu powołania do tej służby.
Poborowi odbywający służbę zastępczą mogą
zrzeszać się i brać udz i ał w działalności tylko
związków zawodowych istniejących w zakła
dzie pracy, w którym odbywaj ą służbę. Poborowi nie mogą pełnić funkcji związkowych.
5. Poborowi odbywający służbę zastępczą mogą
brać udział tylko w strajku organizowanym
przez zw iązki zawodowe, których są człon 
kami, albo gdy w strajku uczestn i czą wszyscy
pracownicy za kładu pracy, w którym odbywa-

nywaniu różnego rodzaju prac doraźnych
na rzecz przygotowania obrony państwa .
2. Obowiązek świadczeń osobistych może
obejmować również obowiązek użycia
posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadcze
nia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świa 
dczeń, zwanych dalej " kurierami" -także posiadanych środków transporto-

wych.
3.

ją służbę · ";

146) art. 204 otrzymuje brzmien ie:
" Art. 204. Poborowemu, który w ykazuje się wysokim
zdyscyplinowan iem i dobrymi wynikami
w pracy, kierownik zakładu pracy może
w drodze wyróżnienia przyznać p remi ę
miesięczną · "

147) art. 205

4.

Art. 211 . 1.

skreśla się ;

148) wart. 206:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W sprawach zwal niania ze słu ż b y zastępc zej
przed jej odbyciem stosuje s ię odpowiednio
przepisy art. 97 ust. 2-4a oraz art. 98 i art.
98a.",
b) ust. 3 skreśla s i ę ;

2.
3.

"odbywał";

152) w dziale VIII

rozdział

. Art. 212. 1.

2.

3.

1 otrzymuje brzmienie:
" Rozdział

1

Świadczenia osobiste wczasie pokoju

Art. 210. 1. Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie
Pfzekroczyły sześćdziesięciu lat życia,
może być nałożony obowiązek świad
czeń osobistych, pOlegających na wyko-

w zakresie powszechnej samoobrony,
a także w celu dostarczenia i obsługi
przedmiotów świadczeń rzeczowych,
z zastrzeżeniem ust. 4.
W stosunku do kurierów obowiązek
świadczeń osobistych może być nałożo
ny tylko w celu sprawdzenia gotowośc i
mobilizacyjnej Sił Zbrojnych.
Czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo
dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsłu 
gujących przedmioty świadczeń rzeczo wych - czterdziestu ośmiu godzin.
Nałożenie obowiązku wykonania świad
czenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku.
Do czasu wykonywania świadczeń osobistych, o których mowa w ust. 1, wlicza
się:

149) wart. 207:
a) w ust. 2 wyraz " pełnienia" zastępuje się wyrazem
"odbywania",
b) w ust. 5 wyraz " pełnił" zastępuje si ę wyrazem
150) wart. 208 w ust. 2 powołanie"art. 124, art. 124 ust.
1 pkt 1, art. 125, 126, 128 ust. 1, art. 129, art. 130 ust.
2- 5, art. 131 - 135" zast ę puje si ę powołaniem "art.
123- 126, art. 128-135";
151) aft. 209 otrzymuje brzmienie:
" Art. 209. Rada Ministrów określa , w drodze rozporządzenia, tryb kierowania poborowych
do służby zastępczej oraz zawierania
umów z zakładami pracy, szczegółowe
zasady przyznawania premii miesięcznych,
zasady udzielania i wymiar urlopów wypoczynkowych, szczegółowe zasady i tryb
zawieszania oraz zwalniania ze służby zastępczej, a także kierowania do odbycia
pozostałego okresu służby, właściwość organów w sprawach związanych ze służbą
zastępczą oraz zasady finansowania świa 
dczeń określonych wart. 202.";

Obowiązek świadczeń osobistych może
być nałożony w związku z ćwiczeniami
wojskowymi. ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczen i ami praktycznymi

4.

1) czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, nie więcej jednak
niż łącznie dwie godziny,
2) czas przeznaczony na wypoczynek,
nie więcej jednak niż osiem godzin,
jeżeli świadczenie jest wykonywane
dłużej niż dwanaście godzin .
Obowiązek wykonania świadczenia osobistego nakłada wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek wojskowego
komendanta uzupełnień lub właściwego
organu obrony cywilnej.
Decyzję o nalożeniu obowiązku wykona nia świadczenia osobistego doręcza się
osobie zobowiązanej i wnioskodawcy na
piśm ie wraz z uzasadnieniem, na czternaści e dni przed terminem stawienia się
do wykonania świadczenia.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przysługuje osobie zobowiązanej i wnioskodawcy odwołanie do wojewody,
w termin ie 7 dni od dnia doręczen i a
decyzji. Decyzja ta może być zmieniona
przez wojewodę również z urzędu, j eżeli
została wydana z naruszeniem przepisów
prawa.
Decyzji, o której mowa w ust'. 1, nadaje
się rygor natychmiastowej wykonalności
w terminie w niej określonym .
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którą ' nałożono obowiązek
świadczenia osobistego, jest
obowiązana stawić się do wykonania

5 . . Osoba; . na
wykonania

tego świadczenia w terminie i miejscu
wskazanym w decyzji.
6. Przepisy art. 68 i 69 stosuje się odpowie dnio.
7. Przepisów ust. 1- 5 nie stosuje się do
kurierów.
Art. 213. 1. Decyzję o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera wydaje wójt lub burmistrz
(prezydent miasta), na wniosek wojsko wego komendanta uzupelnień .
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza
się osobie przeznaczonej oraz wojskowemu komendantowi uzupelnień na piśmie
wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przysluguje osobie przeznaczonej i wojs kowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja ta może być zmieniona przez
wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów
prawa. ' .
4. Kurier, wobec którego wydano ostateczną decyzję o przeznaczeniu go do tej
funkcji, może być - na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień - wzywany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do wykonania świadczenia
osobistego polegającego na doręczeniu
dokumentów, o których mowa wart. 21 O
ust. 2.
5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4.
może zobowiązywać do wykonania
świadczenia określonego w ust. 4 w trybie natychmiastowego stawiennictwa .
6. Od wezwania, o którym mowa w ust. 4.
odwolanie nie przysługuje .
7. Kurier, o którym mowa w ust. 4, jest
obowiązany stawić się do wykonania
świadczenia
osobistego w terminie
i miejscu w skazanym w wezwaniu.
8. Przepisy art. 68 i 69 stosuje się odpowie dnio.
Art. 213a. 1. Za wykonanie świadczenia osobistego
przysluguje ryczałt godzinowy w wysokości 1/ 178 kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określone
go przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy, za
kazdą godzinę czasu, o którym mowa
wart . 211 ust. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust.
2 i 3.
2. Jeżeli świadczenie osobiste jest wyko nywane przez pracownika w czasie pracy j zakład pracy nie wypłacił wynamodzenia za czas pracy opuszczony
z powodu świadczenia osobistego,
.osobie wykonującej świadczenie przysługuje za ()puszczony czas pracy należ
ność pieni.ężną zamiast ryczałtu,
o którym mowa VII ust. 1, w wysokości
)dpowiadającej utraconemu wynagrodzeniu za pracę. Nalezność tę wypłaca
się na podstawie zaświadczenia zakładu
pracy.

.; Poz. 49:1'
- 3. Jeżeli świadczen ie osobiste jest wyko- nywaneprzeż pracownika w czasie
urlopu wypoczynkowego, osobie wy konującejświadczeni.e przysługuje za
czas wykonywania świadczenia, równy
średniemu dziennemu wymiarowi czasu
pracy, należność pieniężna, zamiast rycza/tu, o którym mowa w ust. 1, ob liczona według zasad obowiązujących
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy . Należność tę wypłaca
się na podstawie z3świadczenia zakładu
pracy.
4. Ryczałt i n a leżność, o których mowa
w ust. 1- 3, wypłaca jednostka organizacyj na, na której rzecz jest wykonywa ne świadczenie osobiste.
5. Osobom wykonującym świadczenia
osobiste przysługuje bezpłatne wyż y .
wienie, na zasadach określonych przez
Radę Ministrów w drodze rozporządze
nia.
6. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu s tałego lub pobytu
czasowego trwając e go ponad dwa miesiące ponosi jednostka organizacyjna.
na której rzecz jest wykonywane świad
czenie .
Art. 213b. 1. Zakład pracy jest obowiązany zwolnić
(usprawiedliwić nieobecność w pracy)
pracownika na czas niezbędny do wykonywania świadc z enia osobistego.
określony w decyzji, o której mowa
wart. 212 LISt. 1.
2. Czas zwolnienia od pracy (nieobecności w pracy) z powodu wykonywania
świadczenia osobistego wlicza się do
okresu pracy wymagan ego do nabyci a
lub zac howania upr a wnień pracowni czych.
Art. 213c. 1. Osobom wykonującym świadczenia
osobiste, które zach orow aly lub dozn ały uszczerbku na zdrowiu podczas lub
w związku z wykonywaniem tych świa
dcz e ń albo w bezpośredn ie j drodze do
miejsca ich wykonywania lub w drodze
powrotnej przysluguje prawo do
bezplatnego korzystil ni a ze ś wiadcz e l'l
zakladów społecznych slużby zdrowia .
2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz
Zdrowia i Opieki Społec z nej ok reś lają,
w drodze rozporząd z en i a, zasady korzy stan ia ze świadC z eń przewidzianych
w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielan ~.
3. Osobom, które doznały uszczerbku na
zdrowiu wskutek wypadku powst ał e go
podczas lub w związku z wykonywaniem św iadczeń osobistych albo w bezpośredniej drodze do miejsca wykonywania tych świadczeń lub w drodze
powrotnej, oraz członkom rodzin osób
zmarłych wskutek takiego wypadku
przysługują świadczenia na zasadach
i w trybie przewidzianym dla pracowników w przepisach o świadczeniach
z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, z tym że prawo do świad
czeń ustala i świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych .
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J\rt ' 2l3d. Rada . M inistrów . określa, w drodze roz . porządzenia, tryb planowania i nakładania
obowiązku świadczeń osobistych oraz ich
wykonywania, zadania i właściwość or ganów w tych sprawach, kategorie osób
zwolnionych z tego obowiązku , a także
tryb wypłacania ryczałtu i należności pie niężnych za wykonanie świadczeń osobis tych .";
153) w dziale VIII dodaje
Świ a dcze n ia

s i ę rozdział

1 a w brzmieniu :

.. Rozdzial 1 a
rzeczowe w cza sie pokoju

Art. 213e. 1. Na ur zędy i instytucje państwowe oraz
podmioty gospodarcze i inne jednostki
organizacyjne moż e być nalożony obo wiąze k św iadcz0il rzeczowych, polegają
cych na oddaniu do u żywania posiada nych ni e ru c homości i rzeczy ruchomych
na cele przygotowani a obrony państwa .
2. Ś wia d c zenia rzeczow e mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, formacji
obro ny cyw ilnej oraz pa ństwowych jed nostek organi zacyjnych w y konujących
zadania dla potrzeb obrony państwa .
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do za kwaterow ani a przejściowego Sił Zbroj nych.
4. Rad a M inistrów określa , w d\odze rozp o rzą dzen i a , nie r uchomo ści i rzeczy ruchome, które nie mog ą być przedmio tem ś w i adc z eń rzeczowych .
5. Rada Min istrów ' corocznie określa rodzaj i liczbę nieruchomości i rzeczy
ru chomych, jakie w danym roku kalendarzowym mogą być pobrane w ramach
świadczeń rzeczówych.
Art. 213f. 1. Czas wykonywania świ a dczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu
św i a dc z e n ia:

1) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjn ej Sił Zbrojnych - czterdziestu ośmiu godzin ,
2) w zw i ązku z ćwiczeniami wojskowymi - siedmiu dni,
3) w związku z ćwiczeniami w obronie
cywilnej lub ćwiczeni a mi praktycznymi w zakresie powszechnej samo obrony - dwudziestu czterech godzin.
2. Nałoże ni e o bow i ązku ś wiadczenia rzeczowego mo że nastąp ić najwyżej trzy
razy w roku , z tym że w wymiarze okreś
lonym w ust. 1 pkt 2 - tylko jeden raz.
3. Do czasu w ykonywan ia świadc zeń rzeczow ych, o którym mowa w ust. 1,
wlicza s i ę czas ni ezbędny do dostarczenia przed miotu świadczenia do
wskazanego miejsca oraz jego powrotu
do miejsca postoju (przechowywania) ,
nie więcej jednak niż dwie godziny.
4 . Ogran iczenie, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy używa ni a ni eruchomości
udostępn ian ych na czas przeprowadze. nia rejestracji prze dpoborowych oraz
. poboru.
.
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Art. 213g. 1 . Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości
'. lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń
rzeczowych wy<;iaje wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) na wniosek wojskowego. komendanta uzupełnień lub
właściwego organu obrony cywilnej .
2. Decyzję , o której mowa w ust. 1, dorę
cza się posiadaczowi n i eruchomości lub
rzeczy ruchom ej oraz wnioskodawcy na
piśmie wraz z uzasadnieniem .
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wniosko dawcy odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia doręczen i a
decyzji . Decyzja ta może być zmieniona
przez wojewodę również z urzędu, jeżeli
zos ta ła wydana z naruszeniem przepi sów prawa .
Art. 213h. 1. Posiadacz nieruchomości lub rzeczy ru chomej , wobec którego wydano ostateczną decyzję o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchom ej na cele świa - dczeń rzeczowych , może być, na wniosek wojskowego komendanta uzupeł 
nień lub właściwego organu obrony
cywilnej , wezwany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do wykonania tego świadczenia .
2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1,
doręcza się na czternaście dni przed
teJminem
wykonania
świadczenia,
z wyjątkiem przypadków, w których
wykonanie
świadczenia
następuje
w celu sprawdzenia gotowości mobili zacyjnej Sił Zbrojnych .
3. Od wezwania, o którym mowa w ust. 1,
odwołanie nie przysługuje.
4 . Wezwaniu , o którym mowa w ust. 1,
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w terminie w nim określonym .
5. Posiadacz, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązany oddać do używania przed miot świadczenia w terminie i miejscu
wskazanym w wezwaniu .
6. Przepisy art. 68 i 69 stosuje się od powiednio.
Art. 213i. 1. Posiadacze nieruchomości i rzeczy ru chomych ; wobec których wydano osta teczną decyzję o przeznaczeniu tych
nieruchomości i rzeczy ruchomych na
cele świadczeń rzeczowych , są obowią 
zani informować wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) o rozporządzen i u
tą nieruchomością lub rzeczą ruchomą .
2. Terenowe organy administracji rządo
wej oraz organy samorządu terytorial nego są obowiązane , na żądanie wojskowych komendantów uzupełnień łub
właściwych organów obrony cywilnej,
informować je, wed ł ug posiadanych
ewidencji, o stanie nieruchomośc i i rze czy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych .
Art. 213J. 1. Posiadacz przedmiotu świadcze nia wezwany do wykonania świad c zen i a jest
obowiązany oddać go do używania
w stanie przydatnym do u żytku wraz
z dotyczącym i go dokumentami.

OZł8nnik

-

Ustaw Nr 113
2.

Biorący przedmiot śWiadczenia Jest
obowiązany używat go W sposób od
powiadający
Jego
właściwościom
I przeznaczeniu. Biorący ponosI zwykłe
koszty I inne cięzary związane z utrzymaniem przedmiotu świadczenia. a po-

czynione przez OIego wydatki lub nakłady na przedmiot świadczenia nie
, 56)
podlegają zwrotowI.
3. Biorący przedmiot świadczenia jest od powiedzialny za jego utratę lub uszkodzenia oraz za szkody wynikłe z używa 
nia go w sposób sprzeczny z jego właś ciwościami lub przeznaczeniem.
~
4. Biorący jest obowiązany zwrócić posia
daczowi przedmiot świ adczenia w stanie nie pogorszonym. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu świadczenia będące następst 
wem prawidłowego używania.
5. Biorący przedmiot świadczenia jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z niezwrócenia go w terminie oraz z tytułu
napraw wykonywanych po tym terminie
wskutek uszkodzeń powstałych w czasie używania go przez biorącego .
6. Roszczenia posiadacza przeciwko biorącemu. o których mowa w ust. 3-5.
157)
przedawniają się z upływem roku od
dnia zwrotu przedmiotu świadczenia.
Art. 213k. , . Za używanie przedmiotu świadczenia 158)
neczowego przysługuje jego posiada- 159)
czowi ryczałt wwysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej wskutek jego
dostarczenia oraz stawce jego amortyzacjł.

Ryczałt za używanie przedmiotu świad
cZenia rzeczowego wypłaca jednostka
organizacyjna. na której rzecz świad
czenie zostało wykonane.
Art. 2131. Rada Ministrów określa. w drodze roz -

2.

porządzenia:

1) szczególowe zasady i tryb planowania
oraz nakładania obowiązku świadczeń
rzeczowych i ich wykonywania.
2) tryb żądania i składania informacji.
o których mowa wart. 213i.
3) tryb dochodzenia roszczeń . o których
mowa wart. 213j. z dopuszczeniem ·
drogi postępowania sądowego.
4) ryczałty za używanie poszczególnych
rodzajów przedmiotów świadczeń rzeczowych." ;

154) wart. 214 w ust. 1:
a) po wyrazach "Sił Zbrojnych" stawia
i dodaje wyrazy- "obrony cywilnej".
b) skreśła się zdanie drugie;

SIę
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przecinek

155) art. 215 otrzymuje brzmienie:
...Art. 215. , . W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny urzędy i instytucje państwowe.
podmioty gospodarcze i inne jednostki
organizacyjne. organizacje społeczne
oraz osoby fizyczne mogą być zobowiązane do wykonania świadczeń rzeczowych. połegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbroj -

ne. formacje obrony cywilnej łub państ
wowe Jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony pań
stwa.
2. Przedmioty świadczeń rzeczowych
podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania .";
art. 217 otrzymuje brzmienie:
.. Art. 217 . 1 Obowiązek świadczeń osobistych I rze
czowych nakłada wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) .
2. Rada Ministrów określa. w drodze rozporządzenia . kategorie osób zwoln ionych od obowiązku świ a dczeń osobistych. nieruchomości i rzeczy ruchome.
które nie mogą być przedmiotami świa
dczeń rzeczowych. zasady i tryb nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ich wykonywania. obowiązki i uprawnienia użytkow
ników przedmiotów świadczeń rzeczowych oraz uprawnienia osób wykonu jących świadczenia osobiste. zasady
i tryb odpłatności za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych oraz
ustalania i wypłacania odszkodowań za
szkody w nich powstałe . ";
wart. 218 powołanie " art. 211"
niem .. art. 213c";
w dziale VIII

skreśla się rozdział

zastępuje się

powola -

3;

art. 225-227 otrzymują brzmienie:
.. Art. 225. , . Terenowe organy administracji rządo
wej. instytucje państwowe, organy sa morząduterytorialnego oraz .podmioty
gospodarcze i innejednostkiorgallizacyjne mogą być zobowiązane do odpłatnego :

1) dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do
potrzeb obrony państwa, w sposób
me zmien i ający ich właściwośc i
I przeznaczenia,
2) przystosowania
budowanych
(przebudowywanych i rozbudowy wanych) obiektów budowlanych
oraz wytwarzanych rzeczy rucho mych do potrzeb obrony państwa.
w sposób nie zmieniający ich.właś
ciwości i przeznaczenia,
3) gromadzenia,
przechowywan1a
I konserwacji przedmiotów niezbę
dnych do wykonania czynności .
o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Terenowe organy administracji rządo 
weJ, instytucje państwowe, organy sa morządu terytorialnego oraz podmioty
gospodarcze i inne jednostki organizacyjne mOgą być zobowiązane do odpłatnego wykonania zadańmobiliza 
cyjnych na rzecz Sił Zbrojnych.
3. Obowiązki i zadania, o których mowa
w ust. 1 i 2, są finansowane z budżetu
państwa.

Art. 226. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzą 
dzenia, określa organy właściwe do
nakładania obowiązków i zadań, o których mowa wart. 225 ust. 1 i 2.
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2. W sprawach, o których mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy Kodeksu postępo
wania administracyjnego.
3. Wykonanie obowiązku lub zadania następuje na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą przez właściwy organ.
Art. 227. 1. Obowiązki i zadania, o których mowa
wart. 225 ust. 1 i 2, określa Rada
Ministrów.
2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb nakładania
i wykonywania obowiązków i zadań,
o których mowa wart. 225 ust. 1 i 2,
zasady odpłatności za ich wykonanie
oraz zasady przeprowadzania przez
właściwe organy kontroli ich wykonywania.";
160) wart. 228:
a) w ust. 1:
W pkt 1 wyrazy "lub poboru " zastępuje się
wyrazami "albo nie stawia się przed komisją
lekarską lub komisją poborową",
- w pkt 2 skreśla się wyrazy "stosownie do art.
32",
- skreśla się pkt 4,
-.: w pkt 5 skreśla się wyrazy "albo obow i ązku,
o którym mowa wart. 53 ust. 3",
- dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
,,5a) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania
zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,"
- w pkt 6 wyraz "obszar" zastępuje się wyrazem
"terytorium",
- skreśla się wyrazy "do 50.000 złotych",
b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
161 ) wart. 229:
a) w ust. 1:
pkt i wyrazy" 1 dzień" zastępuje się wyrazami "do dwudziestu czterech godzin",
- skreśla się wyrazy "do 50.000 złotych",
b) w ust. 2:
- skreśla się pkt 1,
W pkt 2 skreśla się wyrazy "złośliwie lub";

- w

162) wart. 230 skreśla się wyrazy "przewidzianych wart.
173, 177-179 lub w przepisach wydanych na ich
podstawie" oraz wyrazy "do 50.000 złotych" ;
163) wart. 231 :
a) w ust. 1:
- skreśla się pkt 2, 3 i 5,
W pkt 4 wyrazy "o zmianach w stanie technicznym środków transportowych, narzędzi, ma szyn lub urządzeń" zastępuje się wyrazami "o
rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych",
- skreśla się wyrazy "do 50.000 złotych",
b) w ust. 2:
- w pkt 1 wyrazy "określonego w ust. 1 pkt 1 lub
2" zastępuje się wyrazami " osobistego lub
rzeczowego" ,
- skreśla się pkt 2 i oznaczenie pkt 1;

164) wart. 232:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "dłuższego lub",
b) skreśla się ust. 2 i oznaczen ie ust. 1;
165) art. 233

skreśla się;

166) wart. 234:
a) w ust. 1:
- w pkt 3 wyrazy" w inny sposób działa podstęp
nie" zastępuje się wyrazami "wprowadza
w błąd właściwy organ",
- wyrazy "do lat 5" zastępuje się wyrazami "do
lat 3",
b) w ust. 3:
- wyrazy "działa podstępnie" zastępuje się wyrazami "wprowadza w błąd właściwy organ",
- skreśla się wyrazy "służby zastępczej",
- po wyrazie "albo" dodaje się wyraz "służby";
167) wart. 235:
a) w ust. 1:
- skreśla się wyrazy "albo do zasadniczej służby
w obronie cywilnej",
- wyrazy "do lat 2" zastępuje się wyrazami "do
roku",
b) w ust. 2 wyrazy "do lat 5" zastępuje się wyrazami
"do lat 3",
c) w ust. 3 wyrazy "od roku do lat 8" zastępuje się
wyrazami "do lat 5",
d) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
,,3a. Jeżeli sprawca czynu 'określonego w ust.
1 zgłosił się do odbywania służby nie później
niż przed upływem dwóch dni kalendarzowych, sąd może odstąpić od wymierzenia
kary.",
e) w ust. 4 skreśla się wyrazy "albo wart. 157";
168) wart. 236: .
a) w ust. 1 wyrazy "jeden dzień" zastępuje się wyrazami "do dwudziestu czterech godzin",
b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
169) wart. 237: .
a) w ust. 1:
- po wyrazie "będąc" dodaje się wyrazy "powołany do zasadniczej służby w obronie cywilnej
lub" ,
- wyrazy "do lat 2" zastępuje się wyrazami "do
roku",
b) w ust. 2:
- wyrazy "tej służby" zastępuje się wyrazami
"tych służb",
- wyrazy " do lat 5" zastępuje się wyrazami "do
lat 3",
c) w ust. 3:
- wyrazy "tej służby" zastępuje się wyrazami
"tych służb" ,
- wyrazy "od roku do lat 8" zastępuje się wyraza mi "do lat 5",
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.
1 zgłosił się do odbywania służby nie później
niż przed upływem dwóch dni kalendarzowych, sąd może odstąpić od wymierzenia
kary.";

,

<-
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170) wart. 238:
a) po wyrazie "odbywając" dodaje się wyrazy"zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub",
b) skreśla się wyrazy "złośliwie lub",
c) wyrazy "odmawia wykonywania" zastępuje się
wyrazami "nie wykonuje",
d) wyrazy "od 6 miesięcy do lat 5" zastępuje się
wyrazami "do lat 3";
171) wart. 239:
a) dotychczasową
- po wyrazie

treść

oznacza

się

jako ust. 1 oraz

"odbywając" dodaje się wyrazy
"zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub",

po wyrazie "zastępczą" dodaje się wyraz "samowolnie",
- wyrazy "od 6 miesięcy do lat 5" zastępuje się
wyrazami "do lat 3",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Kto odbywając zasadniczą służbę w obronie
cywilnej lub służbę zastępczą samowolnie
opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania
obowiązków służbowych na czas powyżej
dwóch dni kalendarzowych lub przez taki czas
samowolnie poza nim pozostaje,
podlega karze pozbawienia wolności do roku.";
-

172) wart. 240:
a) w ust. 1:
- po wyrazie

"odbywając" dodaje się wyrazy
"zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub",

wyrazy "od roku do lat 8" zastępuje się wyrazami "do lat 5",
b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
-

173) wart. 241:
a) skreśla się wyrazy "uporczywie nie zgłasza się lub",
b) wyrazy "do lat 2" zastępuje się wyrazami "do
roku";
174) art. 242

skreśla się;

175) art. 243 otrzymuje brzmienie:
"Art. 243. 1. Obywatel polski, który przyjmuje bez
zgody właściwego organu obowiązki
w obcym wojsku lub obcej organizacji
wojskowej,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 5.
2. Kto dopuszcza się czynu określonego
w ust. 1 w czasie mobilizacji lub wojny,
podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 5 albo karze
śmierci.

3. Nie popełnia przestępstwa, o którym
mowa w ust. 1 i 2, obywatel polski
będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na
jego terytorium i odbywa (pełni) tam
służbę wojskową.

4. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia zasady i tryb postępowa
nia oraz organy właściwe w sprawach
udzielania zgody na przyjmowanie
przez obywateli polskich obowiązków
w obcym wojsku lub obcej organizacji
wojskowej." ;

-
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176) dodaje się art. 243a w brzmiemiu:
"Art. 243a. 1. Kto wbrew zakazom ~rawa między
narodowego przyjmuje obowiązki
w wojskowej służbie najemnej,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 5.
2. Kto wbrew przepisom ustawy lub zakazom prawa międzynarodowego
prowadzi zaciąg obywateli polskich
lub przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym
wojsku, w obcej organizacji wojskowej lub zakazanej przez prawo mię
dzynarodowe wojskowej służbie najemnej albo taką służbę najemną opłaca,
organizuje, szkoli lub wykorzystuje,
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 10.
3. Kto dopuszcza się czynu określonego
w ust. 1 lub 2 w czasie mobilizacji lub
wojny,
podlega karze pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 5 albo karze
śmierci.";

177) ,wart. 244 dodaje się na końcu wyrazy " do lat 3";
178) wart. 245 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
179) wart. 246:
a) we wstępie do ust. 1 skreśla się wyrazy "dłuższego
lub",
b) w ust. 2:
- w pkt 1 wyrazy"w inny sposób działa podstęp
nie" zastępuje się wyrazami "wprowadza
w błąd właściwy organ",
-:- skreśla się pkt 2 i oznaczenie pkt 1;
180) art. 250 skreśla się;
181) wart. 251:
a) wyrazy ,,236, 243 ust. 3"skreśla się,
b) liczbę ,,244" zastępuje się liczbą ,,243".

Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134,
z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr
47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78,
Ż 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 4, poz. 19 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 94,
poz. 422) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. Żołnierzem zawodowym może być wyłącznie
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, którego wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie
ulega wątpliwości, posiadający odpowiednie
kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną
do zawodowej służby wojskowej.";
2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:
"Art. 1a. 1. Żołn i erze zawodowi pełnią służbę wojskową w interesie Rzeczypospolitej Polskiej.
Służba ta wymaga w każdych okol i cznoś
ciach zdyscyplinowania, l ojalności i poświęcenia .

2.

Państwo

żołnierzom
umożliwiające pełne
służbie Narodowi i Ojczyźnie

zawodowym
oddanie się
oraz zapewniające godziwe życie, rekompensując odpowiednio trud i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej.";
warunki

zapewnia

c
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3) wart. 2:
a) w ust. 1 wyrazy .. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
zastępuje się wyrazami .. Rzeczypospolitej Polskief',
b) w ust. 4 po wyrazie ..zaliczania" dodaje się wyrazy .. i
przenoszenia" ;

4) wart. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. ŻoInierze zawodowi pełnią ezynną slużbę wojskową jako służbę stałą lub slużbę kontraktową. " ;
5) w art. 3 ust. 2, art. 63 ust. 1, art. 70 ust. 1 i art. 74 ust.
3 wyrazy .. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępu
je się wyrazami .. Rzeczypospolitej Polskiej";

6) wart. 5:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1 a. Do wojsko)Nej komisji lekarskiej kieruje się
osobę, która zglosiła się do zawodowej slużby
wojskowej, i żolnierza zawodowego z urzędu
lub na wniosek zainteresowanego ... ,
b) w ust. 2 po wyrazie .. określa" dodaje się wyrazy "w
drodze rozporządzenia";

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:
.. Art. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o ..żołnierzach
zawodowych" bez bliższego określenia. należy
przez to rozumieć żolnierzy zawodowych petniącychstałłl i kontraktową zawodową 'Służbt
wojskową·";

8) art. 7-9 otrzymują brzmienie.
"Art. 7. 1. Stosunek służbowy żołnierza zawodowego
w służbie stałej powstaje w drodze powolania. na podstawie dobrowolnego zgłoszenia
się do tej służby.
2. Stosunek służbowy żolnierza zawodowego
w służbie kontraktowej powstaje w drodze
powolania~ na podstawie umowy, zwanej
dalej .. kontraktem". zawartej pomiędzy osobą. która dobrowolnie zgłosiła się do tej
służby. a właściwym organem wojskowym.
3. Kontrakt zawiera się na okres pięciu lat.
Zawarcie -kontraktu z tą samą osobłl może
nestąpićnajwyżej ' trzykrotnie.
4. Do zawodowej służby wojskowej powołuje
Minister Obrony Narodowej lub określony
przez niego organ wojskowy. Minister
Obrony Narodowej określa organy wojskowe właściwe do zawierania kontraktów.
Art. 8. Powołanie do zawodowej służby wojskowej
następuje:

1) do służby stałej - na czas nieokreślony,
2) do służby kontraktowej - na czas trwania
kontraktu.
Art. 9. 1. Do służby stałej powołuje się oficerów, chorążych i podoficerów, którzy ukończyli szkołę wojskową kształcącą kandydatów na żol
nierzy zawodowych i zostali mianowani na
stopień wojskowy w odpowiednim korpu sie.
2. Do służby stałej powołuje się również żoł 
nierzy skierowanych przez organy wojskowe na studia łub naukę do szkół niewojskowych, po ukończeniu tych studiów lub

nauki oraz mianowaniu na stopień wojskowy w odpowiednim korpusie.
3. W razie mianowania na pierwszy stopień
oficerski słuchacza akademii wojskowej
w czasie odbywania studiów, równocześnie
z mianowaniem powołuje się go do służby
stałej . ";

9) po art. 9 dodaje się art. 9a-9f w brzmieniu:
.. Art. 9a. 1. Do służby stałej mogą być powołani kandydaci na żołnierzy zawodowych, którzy
odbywali studia lub naukę w szkołach
kształcących na oficerów lub chorążych
zawodowych, odpowiednio w korpusie
chorążych lub podoficerów, lecz ich nie
ukończyli. po mianowaniu ich na stopień
wojskowy w tym korpusie.
2. Do służby stałej, w przypadku szczególnie
uzasadnionym potrzebami sił zbrojnych,
mogą być powolani oficerowie rezerwy lub
absolwenci szkół wyższych, którzy odbył i
przeszkolenie wojskowe i złożyli egzamin
na oficera, po mianowaniu na stopień podporucznika. Pierwsze dwadzieścia cztery
miesiące slużby są dla nich okresem próbnym.
Art. 9b. 1. Absolwenci szkół wojskowych powołani
do służby stałej pełnią tę służbę jako obowiązkową:

1) oficerowie -

przez pierwsze 12 lat,
2)cborążowie - przez pierwsze 8 lat
3) pOdoficerowie - przez pierwsze 7 lat.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
żołnierzy skierowanych przez organy wojskowe na studia lub naukę do szkół niewojskowych.
3. Dla podoficerów zawodowych pierwsze
dwadzieścia cztery miesiące służby obowiązkowej są okresem próbnym.
4 . Po upływie okresu służby obowiązkowej
żołnierze zawodowi, o których mowa w ust.
1, pełnią nadal slużbę stałą bez odrębnego
powołania.

Art. 9c. 1. Do służby kontraktowej powoluje się :
1) w korpusie oficerów:
a) oficerów rezerwy,
b) absolwentów szkól wyższych, którzy
odbyli przeszkolenie wojskowe i zło
żyli egzamin na oficera. po mianowaniu na stopień podporucznika
-

jeżeli posiadają wykształcenie

wyo kierunku przydatnym w korpusie
osobowym, w jakim mają pełnić zawo-

ższe

dową służbę wojskową.

2) w korpusie chorążych:

a)
b)

chorążych

rezerwy.
rezerwy, którzy odbyli za·
sadniczą służbę wojskową oraz posiadają wykształcenie w zakresie
szkoły średniej o kierunku przydatnym w korpusie osobowym. w jakim
mają pełnić zawodową służbę wojskową po mianowaniu na stopień
żołnierzy

młodszego chorążego,
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3) w korpusie podoficerów:
a) podoficerów .rezerwy,
b) żołnierzy rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową oraz
ukończyli specjalistyczne przeszkolenie wojskowe lub posiadają zawód
przydatny w korpusie osobowym,
w jakim mają pelnić zawodową służ
bę wojskową,

c)

żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo, po od-

byciu co najmniej
tej służby .

sześciu miesięcy

Początkowe sześć miesięcy pierwszego
kontraktu są dla żołnierzy zawodowych
w służbie kontraktowej okresem próbnym.
Art . 9d. 1. Minister Obrony Narodowej może zwolnić
żołnierzy zawodowych, · o których mowa
wart. 9a ust. 2, art. 9b ust. 3 i art. 9c ust. 2,
od odbycia okresu próbnego.
2. Najpóźniej na jeden miesiąc przed upły 
wem okresu próbnego żołnierz zawodowy
lub właściwy organ wojskowy mogą
oświadczyć o zamiarze rozwiązania stosunku służbowego . W takim przypadku
z dniem upływu okresu próbnego żołnierza
zawodowego zwalnia się z czynnej służby
wojskowej .
3. W przypadku niezłożenia oświadczeń,
o których mowa w ust. 2, żołnierz zawodowy nadał pełni odpowiednią służbę uez

2.

odrębnego powołania .
Najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem
okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz
zawodowy lub organ wojskowy, o którym
mowa w art. 7 ust. 4, mogą wystąpić o zawarcie kolejnego kontraktu . W przypadku zawarcia kolejnego kontraktu żołnierz zawodowy
nadal pełni służbę kontraktową .
Art. 9f. 1. Żołnierz zawodowy służby kontraktowej
może wystąpić o przeniesienie do służby
stałej . Warunkiem powołania do tej służby
jest pozytywna opinia służbowa i uzyskiwanie co najmniej dobrych wyników
w służbie.
2. Z inicjatywą powołania żołnierza zawodowego służby kontraktowej do służby stałej
może również wystąpić organ wojskowy.
3. W razie pozytywnej decyzji organu wojskowego, o którym mowa wart. 7 ust. 4,
żołnierza zawodowego służby kontraktowej powołuje się do służby stałej z chw i lą
upływu terminu kontraktu .";

Art. ge.

10) wart. 10:
a) w ust. 1 oznaczenie "art. 8 lub 9" zastępuje się
oznaczeniem "art. 9 lub 9a",
b) w ust. 2 skreśla się wyraz "fachowe",
c) ust. 4 skreśla się ;
11 ) wart. 11:
a) we wstępie po wyrazie "określa" dodaje si ę wyrazy
"w drodze rozporządzenia",
b) pkt 1 otrzymuje brzmien ie:
,, 1) szczegółowe zasady i tryb powoływania do
zawodowej służby wojskowej oraz właściwość
orga nów wojskowych w tych sprawach,"

Poz. 491
c~

w pkt 2 oznaczenie "art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 I 2"
ziłstępuje się oznaczeniem "art. 9a ust. 1 i art. 1 b ust
1 i 2" ;
.

12) art. 13

skreśla się;

13) wart. 14:
a) w ust. 1 wyrazy " S i ł Zbrojnych" zastępuje się wyra zem "wojskowych",
b) ust. 2- 5 otrzymują brzmienie:
,, 2. Żołnierze zawodm·vi mogą być wyznaczani za
ich z godą do pelnienia służby na stanowiskach
służbowych w innych niż określone w ust. 1 jed nostkach organizacyjnych podległych lub nad zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Ze względu na potrzeby obronności Państwa
ż ołnierze zawodowi mogą być wyznaczani za ich
zgodą do pełnienia służby na stanowiskach
s~ użbowych w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodowej.
4. Żołnierze zawodowi mogą być wyznaczani za
ich zgodą do pełnienia służby poza granicami
Państwa w czasie pokoju .
5. Rada Ministrów określa :
1) w drodze rozporządzenia zasady i tryb postępowania oraz organy właściwe w sprawachokreślonych w ust. 2--4, a także szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych , o których mowa w ust. 2--4,
2) jednostki organizacyjne i stanowiska służ 
bowe, o których mowa w ust. 2 i 3.";
14) po art. .1 4 dodaje się art. 14a- 14d w brzmieniu :
" Art; 14a. 1. Żołnierzy zawodowych w służbie stałej
przenosi s i ę w stan nieczynny:
a) w razie wyboru , powołania lub mianowania na kierownicze stanowisko
państwowe w rozumieniu przepisów
o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe
albo skierowania do pracy za granicą
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym
lub innym przec;lstawicielstwie,
b) w razie wybrania na posla na Sejm lub
senatora,
c) w celu podjęcia zatrudnienia w administracji rządowej .
2. Jeżeli nie sprzeciwiają się temu interesy
służby, żołnierze zawodowi w służbie sta łej mogą być przenoszeni w stan nieczynny:
1) na swój wniosek - w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliszym
członkiem rodziny przez czas dłuższy
niż sześćdziesiąt dni,
2) z urzędu - w razie uznania ich przez
wojskową komisję lekarską za czaso wo niezdolnych do zawodowej służ 
by wojskowej, jeżeli istnieje uzasad nione przypuszczenie, że odzyskają
oni zdolność do tej służby .
3. Żołnierz zawodowy w służbie stałej może
pozostawać w stanie nieczynnym łącznie
nie dłużej niż pięć lat w okresie zawodowej służby wojskowej . Ograniczenia tego
nie stosuje się do posłów na Sejm i sena torów.
.
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stanie: nieczynnym ·żołnierz zawodowy:
1) nie wykonuje zadaństużbowych,
2) nie otrzymuje z wojska uposażenia i innych
należności pieniężnych oraz świadczeń
w nat urze, z wyjątkiem przypadków okreś
lonych wart. 14a ust. 2,
3) nie może być zwolniony z zawodowej
służby wojskowej. z wyjątkiem przypadków określonych wart. 50 ust. 1 lub art. 51
ust. 1 pkt 1,
4) nie może być mianowany na kolejny sto pień wojskowy.
2. Okres przebywania w stanie nieczynnym zalicza się żołnierzowi zawodowemu do wszelkich uprawnień uzależnionych od stażu czyn nej służby wojskowej .
Art. 14c. 1. Żołnierz zawodowy przeniesiony w stan
nieczynny wraca do czynnej służby wojskowej bez odrębnego powołania z dniem
ustania przyczyny, która spowodowała
przeniesienie go w stan nieczynny.
2. W przypadkach, o których mowa wart.
14a ust. 1, żołnierza zawodowego wyznacza się w miarę możliwości na to samo
lub równorzędne stanowisko służbowe,
jakie zajmował w dniu przeniesienia
w stan nieczynny.
Art. 14d. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
i tryb przenoszenia żołnierzy zawodowych
w stan nieczynny oraz właściwość organów
w tych sprawach, a także szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych
pozostających w tym stanie.";

~.

AFt. 14b. 1. W

15) wart. 15:
a) w ust. 2 po wyrazie "żołnierza" dodaje się wyraz
" zawodowego" oraz dodaje się na końcu wyrazy "w
ciągu trzydziestu dni od daty jej sporządzenia" ,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie :
.,3. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo
wniesienia odwołania od wydanej o nim opinii
służbowej do wyższego przełożonego w terminie czternastu dni od daty zapoznania się
z opinią.",
c) w ust.. 4 po wyrazie "określa" dodaje się wyrazy "w
drodze rozporządzenia" oraz wyraz "zażal e ń': . zastępuje się wyrazem "odwołań" .

16) art, 16-21 otrzymują brzmienie :
"Art. 16. 1. Stopniami wojskowymi żołnierzy zawodowych są stopnie ustanowione w ustawie
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej .
2, Nadanie żołnierzowi zawodowemu pierw szego i kolejnych stopni wojskowych następuje w drodze mianowania.
3 . .Pierwszym stopniem wojskowym jest:
1) w korpusie oficerów zawodowych
- stopień podporucznika (podporu cznika marynarki).
2) w korpusie chorążych zawodowych
-stopień młodszego chorążego (mło

dszego

chorążego

marynarki),

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

. Poz. 49:1'
3) w korpusie podoficerów zawodowych
- stopień plutonowego (bosmanma ta) .
4. Minister Obrony Nrodowej może określać
w korpusie podoficerów zawodowych in ny stopień wojskowy niż wymieniony
w ust. 3 pkt 3 jako pierwszy stopień w tym
korpusie.
1. Warunkiem mianowania na stopień wojskowy podporucznika jest ukończenie wy ższej szkoły wojskowej albo posiadanie
wyższego wykształcenia i złożenie egzaminu na oficera.
2. Na stopień wojskowy podporucznika mia nuje się :
1) absolwentów:
a) wyższych szkół oficerskich,
b) Wojskowej Akademii Medycznej
po uzyskaniu dyplomu lekarza,
c) szkół wyższych niewojskowych,
którzy zostali skierowani na studia
wyższe przez organy wojskowe,
2) słuchaczy Wojskowej Akademii Tech nicznej i Akademii Marynarki Wojennej
po ukończeniu IV roku studiów i złoże
niu egzaminu na oficera.
3. Na stopień wojskowy podporucznika mo gą być mianowani - po złożeniu egzaminu
na oficera ~ chorążowie i podoficerowie
zawodowi, którzy w wyniku ukończenia
studiów wyższych nabyli kwalifikacje
przydatne do pełnienia służby na stanowiskach oficerskich i posiadają co najmniej
dobrą opinię służbową oraz nie przekro czyli trzydziestu pięciu lat życia .
1. Na stopień wojskowy młodszego chorąże
go mianuje się absolwe'ntów szkół wojskowych kształcących kandydatów na chorążych żawodowYch. .
2. Na stopi e ń woj skowymlodszego chorąże 
go moż e być równi e ż mianowany podofi cer zawodowy, j eżeli uzyska wyksz tałcenie
. średn i e o odpowiednim kierunku i posiada
co najmniej dobrą opinię służbową. Mianowanie jest uzależnione od złożenia egzaminu na chorążego .
Mianowanie żołnierza żawodowego na kolejny stopień wojskowy następuje stosownie do
posiadanych kwalifikacji , wzależności od opinii służbowej, zajmowanego stanowiska służ
bowego oraz potrzeb Sił Zbrojnych.
1. M ian ow anie na kolejny stop ie ń wojskowy
j est uzależnion e od p r z e służenia w posiadanym stopniu odpOWiedniego okresu,
który w czasie pokoju wynosi co najmniej:
1) w korpusie oficerów zawodowych,
IN stopniu:
podporucznika
(podporucznika ma rynarki)
- 3 lata,
porucznika
(porucznika marynarki)
- 4 lata,
kapitana
(kapitana marynarki)
- 5 lat.

,.
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-

majora
(komandora
rucznika)

-

4 lata.

-

4 lata.

podpułkownika

porucz-

pułkownika

(komandora)
- 4 lata.
2) w korpusie chorążych zawodowych.
w stopniu:
- młodszego chorążego
(młodszego

chorąże-

go marynarki)

-

3 lata.

chorążego

-

-

3) w
w
-

-

Poz. 491
właściwe w
strzeżeniem

podpo-

(komandora
nika)
-
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(chorążego marynarki)
- 4 lata.
starszego chorążego
(starszego chorążego
marynarki)
- 5 lat.
chorążego sztabowego
(chorążego
sztabowego marynarki)
- 5 lat.
korpusie podoficerów zawodowych.
stopniu:
plutonowego
(bosmanmata)
- 2 lata.

sierżanta

(bosmana. ogniomistrza)
- 4 lata.
- starszego sierżanta
(starszego bosmana.
starszego ogniomistrza)
- 5 lat.
- sierżanta sztabowego
(bosmana sztabowego. ogniomistrza sztabowego)
- 5 lat.
2. Mianowanie na kolejny stopień wojskowy
w korpusie oficerów zawodowych może
być również uzależnione od przesłużenia
odpowiedniego czasu na określonym sta nowisku służbowym.
Art. 21. Żołnierz zawodowy może być mianowany na
kolejny stopień wojskowy w drodze wyróż
nienia z pominięciem warunków określonych
wart. 20. Mianowanie może nastąpić wyłącz
nie w ramach korpusu, do którego żołnierz jest
zaliczony."; ,
17) po art. 21 dodaje się art. 21 a i 21 b w brzmieniu:
"Art. 21 a. Żołnierza zawodowego nie można mianować na kolejny stopień wojskowy. jeżeli
toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne lub przed sądem honorowym oraz
w okresie próby orzeczonej w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem
i w okresie odbywania kary ograniczenia
wolności .

Art. 21 b. 1. Zasady mianowania żołnierzy zawodo wych na kolejne stopnie wojskowe
w szczególnych okolicznościach, przyczyny obniżania i utraty przez nich stopni
wojskowych orąz przypadki odzyskania
i przywrócenia tych stopni, a także organy

tych sprawach określają. z zaust. 2. odrębne ustawy.
2. Minister Obrony Narodowej określa
w drodze rozporządzenia organy wojskowe właściwe do mianowania na stopnie wojskowe chorążych i podoficerów,
a także szczegółowe warunki oraz zasady
i tryb mianowania żołnierzy zawodowych
na stopnie wojskowe, jak równi eż tryb
postępowania z wnioskami sądów honorowych w sprawach stopni wojskowych .";
18) wart. 23:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub przepisy wydane na
podstawie art. 14 ust. 4",
b) w ust. 3 po wyrazie "określa" dodaje się wyrazy " w
drodze rozporządzenia " ;
19) wart. 24:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1 . Żołn i erza zawodowego w służbie stalej można
wyznaczyć na niższe stanowisko służbowe:
1) w razie niewywiązywania się z zadań służ
bowych na zajmowanym stanowisku, stwierdzonego w opinii służbowej wydanej co
najmniej po dwunastu miesiącach pełnienia
służby na tym stanowisku,
2) w trybie dyscyplinarnym. określonym w odrębnych ustawach .
2. Żołnierza zawodowego w służbie stałej można
wyznaczyć na niższe stanowisko służbowe za
jego zgodą:
1) jeżeli uzasadnia to stan zdrowia, stwierdzony
orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej.
2) z innych przyczyn uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi. szkoleniowymi lubkadrowymi wojska. a w szczegó ~ności w razie
likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.
- gdy nie ma możliwości wyznaczenia go na
inne równorzędne stanowisko służbowe.",
b) w ust. 3 wyraz " prośbę" zastępuje się wyrazem
.,wniosek".
c) w ust. 4 po wyrazie ' "Żołnierza" dodaje się wyrazy
"zawodowego w służbie stalej",
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Przez niższe stanowisko służbowe rozumie się:
1 ) , w stosunku do oficerów zawodowych - stanowisko, którego stopień etatowy jest niższy
od stopnia etatowego poprzednio zajmowanego stanowiska służbowego,
2) w stosunku do chorąiych i podoficerów
zawodowych - stanowisko. które jest zaszeregowane do niższej grupy uposażenia
niż poprzednio zajmowane stanowisko służ
bowe, z wyj ątk i e m przypadków, gdy żoł
nierzowi zad ,owano dotychczasową grupę
uposażen ia , ";

20) art. 25 otrzym uje brzm ienie:
..Art. 25. 1. Żo łni erz a zawodowego w służbie kontraktowej w yzn acza s ię na stanowisko służ
bowe okreś lo n e w kontrakcie.

J
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2. Żołnierza zawodowego w służbie kontraktowej :
1) w przypadkach wymienionych wart.
24 ust. 1 - wyznacza się na niższe
stanowisko służbow e w tej samej lub
innej jednostce wojskowej albo w innej
m i ejscowości; jeżeli żołn i erz odmówi
pełnien i a służby na niższym stanowis ku, zwalnia s i ę go z zawodowej służby
wojskowej,
2) w przypadkach wymien ionych wart.
24 ust. 2 - przenosi się za jego zgodą
na inne (wyższe, równorzędne lub niż
sze) stanowisko służbowe w tej samej
lub innej jednostce wojskowej albo
w innej miejscowości; jeżeli żołnierz
odmówi pełnienia służby na innym stanowisku służbowym, można go zwolnić z zawodowej słu ż by wojskowej ." ;

l

21) po art. 25 dodaje się art. 25a-25c w brzmieniu :
"Art. 25a. Żołnierza zawodowego w służbie stałej
i w służbie kontraktowej wyznacza się na
inne stanowisko służbowe w tej samej lub
innej jednostce wojskowej albo w innej
miejscowości w razie prawomocnego zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)
przez organ właściwego samorządu zawodowego.
Art. 25b. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, szczęgółowe zasady
i tryb wyznaczania i zwalniania żołnierzy
zawodowych ze stanowisk służbowych oraz
właściwość organów wojskowych w tych
sprawach, a także tryb postępowania z orzeczeniami sądów honorowych i organów·samorządów zawodowych w sprawach stano.
wisk służbowych.
Art. 25c. 1. Dowódca jednostki wojskowej może delegować żołnierza zawodowego do wykonania zadań służbowych poza jednostką na czas nie dłuższy niż trzy miesiące
w ciągu roku.
2. Delegowanie żołnierza zawodowego na
czas dłuższy - do sześciu miesięcy w cią
gu roku może nastąpić za zgodą organu
wojskowego, o k reślonego przez Ministra
Obrony Narodowej.
3. Delegowanie żołnierz a-kobiety w okresie
ciąży lub bezpoś redniej opieki nad człon
kiem rodziny, który nie uk cń czyl 16 lat
życia, nie może nastąpić bez jej zgody.
4. Żołnierz delegowany pozostaje na stanowisku służbowym w dotychczasowej jednostce wojskowej.";
22) art. 27 otrzymuje brzmienie:
"Art. 27. Sposób pełnienia czynnej służby wojskowej
przez żołnierzy zawodowych określa ustawa
oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia
i zarządzenia, a także regulaminy i rozkazy
.wydane przez Ministra Obrony Narodowej.";
23) art. 28 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 28. 1. ŻOłnierz zawodowy ma szczególny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
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i poświęcenia się służbie Narodowi i Ojczyźnie. Powinien być wzorem patriotyzmu
i honoru, pełnić służbę lojalnie i sumiennie,
być sprawiedliwym i dbałym dowódcą,
opiekunem i wychowawcą, zdyscyplinowanym podwładnym, szczerym i dobrym
kolegą ·

2. Żołnierze zawodowi są obowiązani wykonywać rozkazy p rzełożonych i są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań; jednakże nie wolno im wykonywać
rozkazów, jeżeli łączyłoby się to z popeł
nieniem przestępstwa . Odpowiedzialność
osobista podwładnych nie zwalnia przeło 
żonych od ich własn ej odpowiedzialności.";

24) w art. 29:
a) w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 2 wyraz "obowiązków "
zastępuje się wyrazem "zadań",
b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "są zwolnieni od" zastępuje
się wyrazami "zawodowi są zwolnieni od obowiąz
ku",
c) w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyraz "medali";
25) wart. 30

skreśla się

ust. 3;

26) wart. 31 :
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 . Żołnierze zawodowi są obowiązani zachować
w tajemnicy wszystkie wiadomości, z którymi
zapoznali się bezpośrednio lub w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej, jeżeli wiadomości te stanowią tajemnicę państwową lub
służbową; za nieprzestrzeganie tajemnicy żoł
nierz zawodowy ponosi odpowiedzialność na
zasadach określonych w odrębnych ustawach." ,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Od obowiązku zachowania tajemnicy może
zwolnić żołnierza zawodowego przełożony
o uprawnieniach co najmniej dowódcy okręgu
wojskowego, a żołnierza zwolnionego z czynnej
służby wojskowej Minister Obrony Narodowej lub organ wojskowy przez niego upoważ
niony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.";
27) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. Żołnierze zawodowi są obowiązani uzyskać
zezwolenie M inistra Obrony Narodowej lub
organu wojskowego przez niego upoważnio
nego na rozpow szechn ianie rezultatów swej
dzi a la lno ści naukowej, literackiej, artystycznej
lub publicystycznej, zawie raj ących wiadomości stanow i ące tajemnicę pań s twową lub służ
bową, w trybie określonym przez Ministra
Obrony Narodowej w drodze ro z porządze
nia.";
28) art. 33

skreśla się ;

29) art. 34 i 35 otrzymują brzmienie:
"Art. 34. 1. Żołnierz zawodowy może pobierać naukę
poza Siłami Zbrojnymi, jeżeli nie koliduje to
z wykonywaniem zadań służbowych .
2. W okresie pobierania nauki żołnierz zawodowy może otrzymywać pomoc od organów wojskowych. Pomoc ta jest udzielana
wylącznie w przypadkach, gdy żołnierz na
pobieranie nauki uzyskał zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej.
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3. Minister Obrony Narodowej określa, jaka
pomoc może być udziełana żołnierzom zawodowym pobierającym naukę, oraz warunki jej otrzymywania.
Art. 35. 1. Żołnierzowi zawodowemu nie wolno, z za.strzeżeniem ust. 3, podejmować prac zarobkowych.
2. Za pracę zarobkową w rozumieniu ust.
1 uważa się pracę osobiście świadczoną
w ramach stosunku pracy lub z innego
tytułu, o ile ma ona chafakter stały bądź
przynosi stały dochód.
3. Dowódca jednostki wojskowej może zezwolić żołnierzowi zawodowemu na wykonywanie pracy zarobkowej, jeżeli:
1) przemawia za tym istotny interes organu państwowego, organu samorzą
du terytorialnego, szkoły wyższej, jednostki badawczo-rozwojowej, podmiotu gospodarczego lub innej jednostki organizacyjnej oraz
2) wykonywanie pracy nie koliduje z wykonywaniem zadań służbowych przez
żołnierza zawodowego oraz wpływa
dodatnio na podwyższenie jego kwalifikacji, a także nie narusza prestiżu
zawodu żołnierza.
4. Od obowiązku uzyskania zezwolenia na
pracę zarobkową są zwolnieni żołnierze
t
zawodowi pozostający w stanie nieczynnym.
5. Szczegółowe zasady i tryb postępowania
w sprawach, o których mowa w ust. 3,
określa Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia.";
30) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
..Art. 35a. 1. Żołnierze zawodowi mogą wchodzić
w skład władz spółek, fundacji i innych
podmiotów gospodarczych za zezwoleniem Ministra Obrony Narodowej lub
organu wojskowego przez niego upoważnionego.

2.

Szczegółowe

zasady i tryb postępowania
w sprawach, o których mowa w ust. 1,
określa
Minister Obrony Narodowej
w drodze rozporządzenia.";

31) wart. 36:

al

dotychczasową treść

oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
...2. Żołnierze zawodowi mają prawo do otrzymywania paszportu na zasadach określonych w ustawie o paszportach, z tym że Rada Ministrów
może określić, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe, z powodu zajmowania których
żołnierze zawodowi są obowiązani uzyskać
uprzednią zgodę właściwego organu wojskowego.
3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz
właściwość organów w sprawach, o których
mowa w ust. 1 i 2, określa Minister Obrony
Narodowej w drodze rozporządzenia.";

32) po art. 36 dodaje się art. 36a w bf:zmieniu:
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"Art. 36a. 1. Wymiar czasu służby żołnierzy zaworo
wych jest określony ich zadaniami służ
bowymi, z zachowaniem prawa do wypo·
czynku.
2. Rozkład czasu służby w tygodn iu oraz
zasady udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby określa Minister Obrony Nrodowej. ";

33) w art. 37:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "w tym nie
więcej niż cztery dni ustawowo wolne od pracy",

b} ust. 2 i 4

skreśla się;

34) art. 38 i 39 otrzymują brzmienie:
,.Art. 38. 1. Żołnierze zawodowi zajmujący określone
stanowiska służbowe pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych lub badawczych otrzymują corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni
kalendarzowych.
2. Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska
służbowe sędziów lub prokuratorów otrzymują urlop dodatkowy na zasadach i w wymiarze określonych w odrębnych ustawach.
3. Żołnierze pełniący służbę w w arunkach
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
albo którzy os iągnęli okre ś lony wiek lub
staż służby bądź jeżeli jest to uzasad nione
szczególnymi właściwościami służby wojskowej, otrzymują urlopy dodatkowe
w wymiarze do 15 dni kalendarzowych
rocznie.
4. Żołnierzom zawodowym mogą być udzielane urlopy zdrowotne lub okolicznościowe,
a żołnierzom w służbie stałej - również
urlopy ze względów służbowych, urlopy
bezpłatne lub z innych ważnych przyczyn .
Art. 39. 1. Żołnierza zawodowego można odwołać
z urlopu wypoczynkowego z ważnych
względów służbowych, a także wstrzymać
udzielenie mu urlopu w całości lub w czę
ści. Termin urlopu może być także przesunięty na wniosek żołnierza zawodowego,
umotywowany ważnymi względami.
2. Żołnierzowi zawodowemu odwołanemu
z urlopu wypoczynkowego przysługuje
zwrot kosztów spowodowanych odwoła
niem.
3. Odwołanie żołnierza zawodowego z urlopu wypoczynkowego ze względów służ
bowych następuje na polecenie dowódcy
jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę . ";

35) po art. 39 dodaje się art 39a w brzmieniu:
" Art. 39a. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, określa:

1)

szczegółowe zasady i tryb udzielania
urlopów żołnierzom zawodowym,

szczegółowy wymiar urlopów, o których
mowa wart. 38 ust. 3 i 4,
3) szczegółowe zasady i tryb odwoływania
z urlopu wypoczynkowego i zwracania
kosztów
spowodowanych
odwoła
niem.";

2)

•
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36) art. 41--43 otrzymują brzmienie:
podstawie rozporządzenia i zarządzenia,
a także regulaminy i rozkazy wydane przez
" Art. 41 . 1. Żołnierze zawodowi otrzym ują uposażenie
Ministra Obrony Narodowej.";
zapewniające im w arunki oddania się wyłącznie powierzonym im zadaniom służ 
42) art. 48a skreśla się;
oowym oraz zapewniające warunki godzi43) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4A w brzmieniu:
wego życia.
2. Z tytułu pełnienia czynnej służby wojs"Rozdział 4A
kowej żołnierz zawodowy otrzymuje jedno
Publiczna działalność żołnierzy zawodowych
uposażenie i inne należności pieniężne,
Art. 48a. Żołnierzowi zawodowemu przysługują wszeokreślone w ustawie o uposażeniu żoł
lkie prawa obywatelskie do udziału w życiu
nierzy.
publicznym, z zastrzeżeniem wyjątków przeArt. 42. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowidzianych w ustawach.
wanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz
Art. 48b. 1. W czasie pełnienia zawodowej służby woj- w określonych przypadkach - wyżyskowej żołnierzom nie wolno:
wienie.
.
1) być członkiem partii politycznej ani
2. Minister Obrony Narodowej określa :
stowarzyszenia lub innej organizacji
1) zasady i normy umundurowania. wyeo charakterze politycznym,
kwipowania i uzbrojenia żołnierzy zabrać udziału w działalności ruchów
2)
wodowych.
obywatelskich i innych ugrupowań
2) przypadki. w których żołnierzom zawoobywateli o charakterze politycznym,
dowym przysługuje wyżywienie. oraz
brać udziału w zgromadzeniach o cha 3)
normy tego wyżywienia,
rakterze politycznym,
3) w porozumieniu z Ministrem Finansów
4) prowadzić działalności politycznej,
- wysokość równoważników pienięż 
w tym rozpowszechniać publikacji donych przysługujących w zamian za
tyczących zagadn i eń politycznych.
umundurowanie i wyżywienie .
2. Zastrzeżenie określone w ust. 1 pkt 3 nie
Art. 43 . 1. Żołnierze zawodowi w służbie stałej otrzvdotyczy zgromadzeń związanych z wybomują dla siebie i członków rodziny osobną
rami władz państwowych i samorządo
kwaterę stałą w miejscowości, w której
wych.
pełnią służbę, lub w m i etjscowości poblis3. Z chwilą powołan ia żołn i erza do zawodo , kiej, a w przypadku jej nieprzydzielenia
wej służby wojskowej ustaje jego dotych. - równoważnik pieniężny na wynajęcie
czasowe członko stwo w partii politycznej
/ mieszkania lub za rozłąkę z rodziną·
i
albo w stowarzyszeniu lub innej organiza2. Żołnierzom zawodowym w służbie kont'>- ....
_
cji o charakterze politycznym.
traktowej przysługuje dla siebie i członków
Art. 48c 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany poinrodziny prawo do zakwaterowania tym formować dowódcę jednostki wojskowej
czasowego. a w przypadku braku takich
o swojej przynależności do stowarzyszeń
możliwości - równoważnik na wynajęcie
i innych organizacji krajowych działają 
mieszkania.
cych poza wojskiem.
3. Żołnierzom zawodowym w służbie stałej
2.
Przynależ ność żołnierza zawodowego do
przysługuje równoważnik p i eniężny na restowarzyszeń i innych organ izacji zagrani mont zajmowanej kwatery (mieszkania).
cznych lub m i ędzynarodowych wymaga
4. Uprawnienia. o których mowa w ust. 1-3,
zezwolenia
Ministra Obrony Narodowej
przysługują
na zasadach określonych
lub
organów
wojskowych przez niego
w ustawie o zakwaterowan iu sil zbrojokreślonych.
nych. ";
Art. 48d. 1. Żołnierzom zawodowym nie wolno two37) wart. 45 w ust. 3 po wyrazie "okre śla" dodaje się wyrazy
rzyć i zrzeszać się w związkach zawodo"w drodze rozporząd ze nia";
wych. Obowiązki e m Państwa jest zagwarantowan ie żoł ni erzowi zawodowemu go38) wart. 45a po wyrazie "może" dodaje s i ę wyrazy "w
dziwych warunków służby i uposażen i a .
drodze rozporząd ze nia" oraz wyrazy "którym udzielono
urlopu ze względ ó w slużbowych lub innych ważn ych
2. Przepis art. 48b ust. 3 stosuje się odprzyczyn" zastę puje się wyrazami " zawodowych w słu
powiedn io do zw i ąz ków zawodowych.
żbie stałej, którzy nie wykon ują zad ań słu żbowych
Art. 48e. 1. Żołn ie rz zawodowy może kandyd ować do
z pow odu udzielenia im urlopów. o których mowa wart.
Sejmu i Senatu oraz na inne kiero'iilnicze
38 ust. 4. albo przeniesienia ich w sta n nieczynny";
stanow iska p E'ń s twowe obsadzane na
podstawie wyboru. a także p row a dzi ć
39) 'IN art. 46 ust. 5 skreś la się;
związaną z tym kam p anię wyborczą .
40) W art. 47 wyrazy "w odrębnych przepisach" zastępuje
2. Na czas trwania kampanii wyborczej,
się wyrazami "w ustawie o świadczeniach odszkodowa o której mowa w ust. 1, żołn i e rz zawodo., y
wczych przysłu gujących w razie wypadków i chorób
otrzymuje
urlop okolicznościowy .
pozostających w związ ku ze służbą wojskową" ;
3. W czasie kampan ii wyborczej. o której
41) art. 48 otrzymuje brzmienie:
mowa w ust. 1. żołnierzom zawodowym
nie wolno nosić umundurowania oraz od"Art. 48. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodoznak i oznak wojskowych.
wych określa ustawa~ oraz wydane na jej
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Art 48f ŻołnIerze zawodowI mogą kandydować
I wchodzić w skład organów samorządu tery tOrialnego, z wyjątkiem stanowisk zajmowa nych z wyboru przez pracowników samorządowych , a także w skład organów samo rządów zawodowych utworzonych na podstawIe odrębnych ustaw
Art 48g OgranIczenIa określone w nmiejszym rozdzia
le nIe naruszają, zagwarantowanego odręb 
nymI ustawami zołnierzom zawodowym, pra wa przynależności do kościołów i mnych
zwi.ązków wyznaniowych , a także prawa
uczestniczenia w czynnościach i obrzędach
religijnych, wypełniania obowiązków religij nych i obchodzenia świąt religijnych oraz
posiadania i korzystania z przedmiotów po trzebnych do uprawiania kultu i praktyk reli gijnych na terenie jednostek wojskowych, na
pokładzie okrętów wojennych i wojskowych
statków powietrznych oraz poza nimi .";
44) VIi art 49:
a) w ust. 1 po wyrazie " żołnierzy " dodaje się wyraz
" zawodowych",
b) w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy " w drodze
rozporządzenia" ,

45) art. 50 i 51 otrzymują brzmienie:
" Art 50. 1 Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawo dowej służby wojskowej wskutek:
1) utraty obywatelstwa polskiego lub
nabycia obywatelstwa innego parlstwa,
2) ustalenia przez wojskową komisję le karską niezdolności do zawodowej
służby wojskowej, z wyjątkiem przy padku, o którym mowa wart. 14a ust
2 pkt 2,
3) osiągnięcia wieku :
a) przez podoficera, chorążego i ofi cera młodszego - 55 lat,
b) przez oficera starszego i generała
- 60 lat,
c) przez
żołnierza-kobietę,
bez
względu na posiadany stopień
wojskowy - 50 lat,
4) otrzymania dwóch kolejnych opinii
służbowych, stwierdzających niewywIązywanie się z obowiązków służ
bowych,
. 5) upływu czasu służby okre ś lon e go
w kontrakcie, jeż e li nie nastąpi zawar cIe kołejnego kontraktu łub powoła 
nIe do służby s tał ej,
6) niewyrazenla zgody na wyznaczenie
na niższ e stanowisko służbow e
w przypadku, o którym mowa w art.
25 ust. 2 pkt 1,
7) upływu terminu wypowiedzeni a sto sunku słu ż bowego dokonanego przez
zołnlerza zawodowego łub organ
wojskowy,
8) upływu okresu próbnego, jeże li ż oł
nIerz zawodowy łub organ wojskowy
skorzystał z uprawni enia określonego
wart. 9d ust. 2,
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9) utraty (pozbaWIenia) stopnIa WOjskowego,
10) prawomocnego orzeczenia przez sąd
kary zakazu wykonywania zawodu
zołnlerza zawodowego,
11) ukarania karą USUnięcIa z zawodowej
służby w~ : 'J kow ej na wniosek sądu
honorowego lub w post ę powaniu
dyscyplinarnym,
12) skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne na karę
pozbawienia wolności (aresztu wojs kowego) bez warun kowego zawi eszenia jej wykonania .
2 Żołnierza zawodowego zajmującego stanowisko służbowe profesora zwyczajn ego
lub profesora nadzwyczajn ego zwalnia si ę
z zawodowej służby wojskowej z końcem
roku akademicki ego, w którym ż ołni e rz
ukończył 65 lat życi a.
3. Zwolnieni e żołnierza za w odowego z zawodowej służby woj skowej w przypa dku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7, gdy wypo wiedzenia do k onał organ wojskowy, nie
może nastąpić w okresie o b ło ż n ej choroby
żołnierza , chyba ż e od dnia za cho rowa ni a
upłynęło sześć mi e si ęc y .

4.

Jeżeli prze mawiają

za tym interesy slu ż by ,
Minister Obrony Narodowej mo że zatrzymać w zawodowej słu ż bi e wojskowej żo l 
nierzy:
1) posiadających stopień wojskowy generała ,

2)

posiadających tytuł
pień

naukowy lub sto naukowy doktora habilitowane-

go,
3) zaliczonych do korpu sów osobowych .
medycznego, w eteryn arii, sprawiedli wości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa
na wniosek żołnierza lub za jego zgodą ,
nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończy on 65 lat
zycla .
5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych interesami służby przypadkach Mini ster Obrony Narodowej, na wniosek żol
nierza zawodowego, może zatrzymać w zawodoweJ slużbie wojskowej żołnierza zajmującego stanowisko slużbowe profesora
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajne go, nie dluż ej jednak niż do końca roku
akademickiego, w którym ż ołnier z ukoń 
czył 70 lat życia .
Art . 51 . 1. Żołni e rza zawodowego można zwolnić
z zawodowej słu ż by wojskowej wskutek :
1) nabyci a prawa do emerytury w pełnej
wysoko ści , okreś lonej w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych ,
2) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytałnego z tytułu wysług i lat i osiąg 
nięcia wieku :

-
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a) przez podoficera i chorążego - 50
lat
b) przez oficera młodszego - 40 lat,
c) przez majora - 45 lat
d) przez podpułkownika - 50 lat,
e) przez pułkownika - 55 lat
f) przez generała - 58 lat
3) wystąpienia żołnierza zawodowego
z wnioskiem o zwolnienie w przypadkach określonych wart. 14a ust. 2,
jeżeli żołnierz nie skorzystał z uprawnienia określonego w tym przepisie,
4) niewyrażenia zgody na wyznaczenie na
niższe stanowisko służbowe w przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 4,
albo na wyższe , równorzędne lub
niższe stanowisko służbowe w przypadku , o którym mowa wart . 25 ust. 2 pkt

2,
5) skazania prawomocnym wyrokiem są
du na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) w przypadkach nie
wymienionych wart. 50 pkt 12,
6) prawomocnego ukarania przez organ
właściwego samorządu zawodowego
karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej) .
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do
żołnierzy zawodowych w służbie kontraktowej .
3. Żołnierza zawodowego w służbie stałej,
który nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi lat można zwolnić
za jego zgodą z zawodowej służby wojskowej, chociażby nie osiągnął wieku określonego w ust. 1 pkt 2.
4. Zwolnienie żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej może nastąpić
z urzędu lub na wniosek żołnierza . ";
46) po art. 51 dodaje się art. 51 a-51 d w brzmieniu :
"Art. 51 a. 1. Żołnierz zawodowy pełnięcy służbę stałą
w okresie próbnym lub służbę kontraktową w ramach pierwszego kontraktu,
niezależnie
od przyczyn określonych
wart. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, może być
zwolniony z zawodowej służby wojskowej również w razie:
1) stwierdzenia w opinii służbowej, wydanej nie wcześniej niż po trzech
miesiącach służby, braku przydatności do tej służby,
2)

niepełnienia

obowiązków

służbo

wych z powodu choroby co najmniej
przez okres sześciu miesięcy .
2. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej z powodu wymienionego w ust. 1 pkt
1 nie może nastąpić w okresie obłożnej
choroby żołnierza, chyba że od dnia zachorowania upłynęło sześć miesięcy albo
mimo choroby żołnierz wnosi o zwolńienie.
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3 . Żołnierza-kobiety nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej w okresie
ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego,
z wyjątkiem przypadków określonych
wart. 50 ust. 1 pkt 9-12 i wart. 51 ust.
1 pkt 5 oraz wart . 50 ust. 1 pkt 7, gdy
wypowiedzenia
dokonała
kobieta-żołnierz .

Art. 51 b. 1. Żołnierz zawodowy może w każdym czasie, z zastrzeżeniem art. 51 c i art. 51 d ust.
1, wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny.
2. Dokonanie przez organ wojskowy wypowiedzenia stosunku służbowego może
nastąpić , jeżeli jednostka wojskowa,
w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, podlega rozformowaniu lub zmniejsza się jej stan etatowy, a brak jest możliwości wyznaczenia
go na inne stanowisko służbowe albo gdy
żołnierz odmówi przyjęcia innego równorzędnego lub wyższego stanowiska służ
bowego.
Art, 51 c. 1. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego w służbie stałej, który odbył służbę obowiązkową, oraz
żołnierza zawodowego w służbie kontraktowej wskutek dokonanego przez nich
wypowiedzenia stosunku służbowego,
następuje po upływie sześciomiesięczne
go terminu wypowiedzenia .
2. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego w okresie peł
nienia służby obowiązkowej wskutek dokonanego przez niego wypowiedzenia
stosunku służbowego następuje po upły
wie dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz pod warunkiem przekazania do dyspozycji organów wojskowych
osobnej kwatery stalej przydzielonej przez
te organy i zwrócenia równowartości kosztów, o których mowa wart. 51 d ust. 1.
3. Zwolnienie z zawodowej slużby wojskowej żołnierza zawodowego w okresie
próbnym wskutek dokonanego przez niego wypowiedzenia stosunku służbowego
następuje po upływie trzymiesięcznego
terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem
art. 9d ust. 2.
4 . Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadku określonym wart. 51 b
ust. 2 następuje po upływie dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia,
z zastrzeżeniem art. 9d ust. 2.
5. Termin wypowiedzenia, o którym mowa
w ust. 1-4, biegnie od pierwszego dnia
miesiąca następującego po mie s iącu,
w którym dokonano wypowiedzenia.
Art. 51 d . 1. Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia
służby obowiązkowej , o której mowa wart .
9b ust. 1 i 2, z powodu wypowiedzenia
stosunku służbowego dokonanego przez
żołnierza albo z przyczyn określonych
wart. 50 ust. 1 pkt 9- 12 lub art. 51
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ust. 1 pkt 5 jest obowiązany zwrócić
równowartość kosztów zakwaterowania,
wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie studiów lub nauki.
2. M inister Obrony Narodowej w drodze
rozporządzenia :

1) określa
równowartość
kosztów,
o których mowa w ust. l , oraz zasady
i tryb ich zwracania,
2) może określać przypadki, w których
żołnierz zawodowy jest zwolniony od
obowiązku zwrotu równowartośc i
kosztów, o których mowa w ust. 1." ;

47} wart. 52:
a) skreśla się wyrazy .. w tym również na karę " ,
b) wyrazy .. i umorzenia" zastępuje się wyrazami .. oraz
umorzenia lub warunkowego umorzenia",
c} po wyrazie "skazania" stawia się kropkę i skreśla się
do końca pozostałe wyrazy,
d) dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: .. Przywrócenie
do zawodowej służby wojskowej następuje jednak na
wniosek żołnierza, o ile spełnia on wymogi w zakresie
wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej." ;
48) art. 55 i 56
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skreśla się;

49) wart. 57:
a.) po wyrazie .. Żolnierzom " dodaje się wyraz .. zawodo wym" ,
bl skreśla się wyrazy .. przez okres jednego roku po
zwolnieniu ze służby",
c) wyraz .. przepisach" zastępuje się wyrazem .. ustawie";

pracy w stosunku do żołnierzy, o których
mowa, w ust. 1.
3. M inister Obrony Narodowej w porozumie niu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej
oraz M inistrem Finansów może określać
zasady i tryb prowadzenia przez jednostki
wojskowe przyuczenia do zawodu lub
przekwalifikowania żołnierzy, o których
mowa w ust. 1.
4 . Skorzystan ie przez żoł nierza , o którym mowa w ust. " z przyuczenia do zawodu lub
przekwalifikowania prowadzonego przez
jednostk i wojskowe nie pozbawia go upra wnień bezrobotnych określonych w od rębnych ustawach .
Art. 62. Czas pełnienia zawodowej slu ż by wojskowej
wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień zwią 
zanych z tym zatrudnieniem." ;

53) w art. 63:
a) w ust. 1 po wyrazie .. przepisom" do~aje się wyraz
" ustawy",
b) w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
"Żołn ierze ci mogą używać posiadanych stopni woj skowych z określeniem " w rezerwie .....;
54) art. 64 otrzymuje brzmienie:
,.Art. 64 , . Kandydaci na żołn i erzy zawodowych peł 
nią czynną służbę wojskową jako służbę
kandydacką·

2. Do służby kandydackiej może być powoła 
ny, na podstawie dobrowolnego zgłosze 
nia, obywatel polski, który posiada odpow i ednią zdolność psychiczną i fizyczną
do zawodowej służby wojskowej, wiek co
najmn iej 17 lat i odpowiednie wykształ 
cenie oraz złoży zobowiązanie pełnien ia
zawodowej służby wojskowej po ukoń 
czeniu szkoły.
3. Warunkiem powołania osób, które nie
ukończyły 18 lat życia, jest zgoda ich
ustawowego opiekuna.
4. Osoby ubiegające się o powołanie do służ 
by kandydackiej mogą być kierowane do
wojskowej komisj i lekarskiej w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojsko wej.

50), wart. 58:
a) w ust. 2 powołanie .. art. 50 ust. 1 pkt 3 i 4, wart. 51
ust. 1 pkt 2 i 6, wart. 56 ust. 1 pkt 1 i 3-5 i ust. 3 pkt
1 j 3" zastępuje się powołaniem .. art. 50 ust. 1 pkt "
4 i 9:-12, art. 51 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 a ust. 1 pkt 1",
b) w ust. 3:
- wyraz .. przepisach" zastępuje się wyrazem .. ustawie" ,
- skreśla się wyrazy .. oraz ich rodzin",
- wyrazy "normują te przepisy" zastępuje s i ę wyra zami .. o k reśla ta ustawa";
51) wart. 59 wyrazy .. zgodn ie z przepisami o zakwaterowa niu żołnierzy" zastępuje si ę wyrazami .. na zasadach
określonych w ustawie o zakwaterowaniu s ił zbroj nych";

5. Osoby ub i egające s i ę o powołanie do służ 
by kandydackiej kieruje się do komisji po borowych, wzywa do osobistego stawienia się w sprawach związanych z powoła 
niem oraz powołuje się do czynnej służby
wojskowej na zasadach i w trybie okreś 
lonym w odrębnej ustawie.
6. Minister Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady,
tryb i warunki powoływania do służby
kandydackiej.";

52) art. 60-62 otrzymują brzmienie:
" Art. 60. Minister Obrony Narodowej

określa w
rozporządzenia szczegółowe zasady

drodze
i tryb
zwaln iania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej.
Art. 61. 1. Żołnierze zawodowi zwolnieni z przyczyn
określonych wart. 50 ust. 1 pkt 2, 5,
7 i 8 oraz wart. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 z zawodowej służby wojskowej pelnionej.jako służba
stała korzystają z pierwszeństwa w zakresie
pośrednictWa pracy.
2. Minister Pracy i PoIJtyki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia pośrednictwa

55) wart. 65:
a) dotychczasową treść oznacza się Jako ust. 1 oraz
wyrazy .. do służby wojskowej w charakterze kan dydatów na żołnierzy zawodowych" zastępuje się
~razami .. do służby kandydackiej",

)

(
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b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Z dniem stawienia się do służby kandydackiej
żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania
tytuł:
podchorążego, jeżeli kształcą się w wyższej
szkole wojskowej,
2) kadeta, jeżeli kształcą się w szkole chorążych
zawodowych,
3) elewa, jeżeli kształcą się w podoficerskiej
szkole zawodowej.";

1)

56) wart. 66 w ust. 1

skreśla się

wyrazy "i na kursach";

57) wart. 67 w ust. 2:
a) wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się wyra zami "odrębnej ustawy",
b) skreśla się wyrazy " oraz oficerskie szkoły zawodowe";
58) wart. 68:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oficerskie szkoły zawodowe oraz kursy wojskowe",
b) w ust. 2 dwukrotnie skreśla się wyrazy "i kursów",
c) w ust. 3:
- skreśla się wyrazy "i na kursach ",
- skreśla się zdanie drugie;
59) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:
" Art. 69a. Pierwsze dwanaście miesięcy służby kandydackiej słuchaczy wyższej szkoły wojskowej
stanowi dla nich okres próbny. Minister
Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia okresy próbne dla słuchaczy
szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych ." ;
60) wart. 70:
a) w ust. 1 wyraz "przepisach" zastępuje się wyrazem
" ustawie",
b) w ust. 2:
- wyrazy " do służby wojskowej w charakterze
kandydata na żołnierza zawodowego" zastę puje
się wyrazami " do służby kandydackiej",
- wyraz " szeregowca" zastępuje się wyrazami
" szeregowego z dniem stawienia się do tej służ
by" ,
- wyraz " wyższego" zastępuje się wyrazem "kolej nego",
c) w ust. 3:
- po wyrazie "okreś/a " dodaje się wyrazy " w drodze rozporządzenia" ,
- wyraz" wyższe" zastępuje się wyrazem "kolejne" ,
- po wyrazie "organy" dodaje się wyraz "wojskowe";
61) w art. 71:
a) w ust. 1 w pkt 1:
- wyrazy "przewidziane w przepisach " zastępuje
się wyrazami "określone odpowiednio w usta wach",
- wyrazy " i zakwaterowaniu żołnierzy" zastępuje
się wyrazami "żołnierzy i zakwaterowaniu sił
zbrojnych",
b) w ust. 1 pkt 2 otrLymuje brzmienie:
,,2) wyżywienie, umundurowanie, wyekwipowanie
i uzbrojenie; przepis art. 42 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.",
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-e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Do kandydatów na żołnierzy zawodowych stosuje się odpowiednio art. 46 ust. 2 i 4 oraz art.
47.";
62) art. 72 otrzymuje brzmienie:
" Art. 72. Kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz
członkom ich rodzin przysługują szczególne
uprawnienia i ulgi przewidziane w ustawie
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dla żołnierzy zasadniczej
służby wojskowej i członków ich rodzin, z wyjątkiem uprawnień do zasiłków przewidzianych wart. 131 ust. 1 tej ustawy. Należności
i opłaty przewidziane wart. 134 ust. 1 pkt
. 1 powołanej ustawy wypłacają organy wojskowe.";
63) wart. 73:
a) w ust. 1 wyrazy "odpowiednie wartości moralne
i polityczne" zastępuje się wyrazami "odpowiednią
zdolność fizyczną i psychiczną do odbywania nauki
w szkołach i orkiestrach wojskowych",
b) w ust. 2:
- wyrazy " czynnej służby wojskowej w charakterze
kandydatów na żołnierzy zawodowych" zastępu
je się wyrazami " służby kandydackiej ",
- skreśla s i ę wyrazy "ze względu na stan zdrowia",
c) w ust. 3 po wyrazie "Społecznej " dodaje się wyrazy
" w drodze rozporządzenia " ,
d) w ust. 4 po wyrazie "określa " dodaje się wyrazy "w
drodze rozporządzenia";
64) wart. 74:
a) wstęp do ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Kandydata na
żołnierza zawodowego zwalnia się ze służby kandydackiej wskutek:" ,
b) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się na końcu wyrazy "lub
nabycia obywatelstwa innego państwa",
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Kandydata na żołnierza zawodowego można
zwolnić ze służby kandydackiej na jego wniosek
wn iesiony w okresie próbnym, a po upływie tego
okresu - w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie . ",
d) w ust. 3:
- wyrazy "ze służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego" zastępuje się wyrazami " ze służby kandydackiej",
- wyraz " przepisach" zastępuje się wyrazem "ustawie";
65) wart. 75:
a) wstęp do ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Kandydata na
żołnierza zawodowego wydala się ze służby kandydackiej wskutek:",
b) w ust. 1 w pkt 1:
- skreśla się wyrazy "w tym również na karę ",
- wyrazy "lub na" zastępuje się wyrazami "kary
pozbawienia praw publicznych lub",
c) w ust. 2 wyrazy " Wydalenie ze służby wojskowej
kandydata na żołnierza zawodowego może nastąpić
również w razie" zastępuje się wyrazami " Kandydata
na żołnierza zawodowego można zwolnić ze slużby
kandydackiej wskutek",
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d) w ust. 3 wyrazy "pozostawienie żołnierza w służbie"
zastępuje się wyrazami "pozostanie żołnierza w służ
bie kandydackiej",
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio." ,
f) skreśla się ust. 5;
66)

skreśla się

art. 76;

67) wart. 77:
a) w ust. 1:
- po wyrazie "Kandydatów" dodaje się wyrazy "na
żołnierzy zawodowych",
- skreśla się wyrazy "lub kurs kształcący na żoł
nierzy zawodowych",
b) w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "w drodze
rozporządzenia";

68) dodaje się art. 77a i 77b w brzmieniu:
"Art. 77a. 1. Słuchacze szkół wojskowych będący
kandydatami na żołnierzy zawodowych
mogą być zobowiązani do zwrotu równowartości kosztów wyżywienia, umtmdurowania i zakwaterowania otrzymanych w czasie studiów lub nauki, w przypadku wydalenia ich ze służby kandydackiej lub zwolnienia ich z tej służby na ich
wniosek.
2. O obowiązku zwrotu kosztów, o których
mowa w ust. 1, orzeka komendant szkoły
wojskowej.
Art.77b. Minister Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia:
1) przebieg służby kandydackiej, zasady
i tryb opiniowania kandydatów na żoł
nierzy zawodowych, ich obowiązki
i uprawnienia nie uregulowane w ustawie oraz tryb postępowania związany ze
zwalnianiem i wydalaniem ze szkoły wojskowej,
2)

równowartość

kosztów, o których mowa
wart. 77a ust. 1, oraz zasady ich zwracania, a także może określać przypadki,
w których od słuchacza zwolnionego
z czynnej służby wojskowej nie dochodzi
. się ich zwrotu.";

69) art. 79 1 skreśla się;
70) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
"Art. 79a. 1. Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w ustawie
żołnierz zawodowy (kandydat na żołnie
rza zawodowego) może wnieść, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia mu
decyzji, odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia, a także skargę do
sądu administracyjnego na zasadach
określonych w Kodekśie postępowania
administracyjnego.
2. Minister Obrony Narodowej określa
w drodze rozporządzenia organy wojs-

Poz. 491
kowe wyższego stopnia w rozumieniu art.
17 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwe w sprawach określonych
w ustawie.";

71) wart. 80 w ust. 1:
a) wyrazy "podległych mu jednostkach" zastępuje się
wyrazami "podporządkowanych mu jednostkach
wojskowych",
b) wyrazy "w podległych mu" zastępuje się wyrazami
"w nadzorowanych przez niego",
c) skreśla się wyrazy "i na kursach wojskowych".

Art. 3. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie
wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinjpnia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnier~
kiej (Dz. U. z 1977 r. Nr 23, poz. 101 oraz z 1985 r. Nr 31 , P(\7
138 i Nr 38, poz. 181) wprowadza się następujące zmian~ :
1) wart. 1 ust. 2, wart. 11, wart. 21, wart. 35 ust. 2, wart.
55 i wart. 64 użyte w różnych przypadkach wyrazy
"Polska Rzeczpospolita Ludowa" zastępuje się użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami "Rzeczposp"'lita Polska";
2) w art. 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 . Dyscyplina wojskowa zobowiązuje żołnierza do
przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanych na ich
podstawie rozporządzeń i zarządzeń dotyczą
cych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także regulaminów i rozkazów wydanych przez
Ministra Obrony Narodowej, jak również rozkazów przełożonych.",
b) w ust. 2 wyraz "kraju" zastępuje się wyrazem "państ
wa";
3) art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. 1. Żołnierz jest obowiązany wypełniać konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz postępować zgodnie z rotą
złożonej przysięgi wojskowej.
2. Zasady etyki oraz honoru i godności oficerów zawodowych określa Kodeks Honorowy Oficera Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, przyjęty przez zebrania oficerskie.";
4) wart. 3 ust. 2

skreśla się;

5) wart. 4 w ust. 1 wyrazy "oraz socjalistycznych zasad
współżycia społecznego, jak również w kształtowaniu
właściwej postawy ideowo-f'1oralnej żołnierzy" skreśla
się;

6) art. 5

skreśla s i ę;

7) wart. 7:
a) w ust. 1 wyrazy "lub pracy społecznej" oraz wyrazy
"w szkoleniu bojowym i politycznym" skreśla się,
a wyraz "społeczne" zastępuje się wyrazem " wojskowe",
b) w ust. 2 wyrazy "szkoleniowo-wychowawcze" zastępuje się wyrazem "szkoleniowe" oraz skreśla się
wyrazy "lub społecznych";

8) wart. 8:

20) wart. 20:

a) w ust. 1 w pkt 12 wyraz "wyższy" zastępuje się
wyrazem "kolejny",
b) w ust. 4 wyraz "wprowadzić" zastępuje się wyrazami
"ustanawiać w drodze rozporządzenia";

a) dotychczasową treŚĆ oznacza się jako ust. 1 oraz
skreśla się wyrazy "przed wymierzeniem bry dyscyplinarnej",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Żołnierzowi zatrzymanemu na podstawie ust.
1 przysługują uprawnienia przewidziane dla
osoby zatrzymanej IN Kodeksie postępowania
karnego, z tym że zażalenie na zatrzymanie
przysługuje do wła ś ciwego miej scowo sądu
wojskowego.";

9) wart. 9:
a) w ust. 1:
- po wyrazie .. odznaczeń" dodaje się wyrazy "albo
odznak",
- wyraz "przepisach" zastępuje się wyrazem .. usta w~ ch",

b) ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1
10)

skreśla się;

art. 10 wyrazy "wojskowe szkolenie w ramach studium wojskowego szkoły wyższej" zastępuje się wyrazami "zaj.ęcia wojskowe w studium wojskowym w czasie trwania studiów";
IN

11) w art. 11 wyraz " normuje"
.. ok ieśla";
12) w art. 12

skreśla się

zastępuje się

wyrazem

ust. 3;

21) wart. 21 :
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz
skreśla się wyrazy Hi inne regulaminy wojskowe",
b) dodaje się ust. 2 w brzm ieniu:
,, 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem
Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządze
r. :a, regulamin wykonywania kary dyscyplinarnej
aresztu.";

13) w art. 13:
22)
a) pkt 2 skreśla się.
23)
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) studenci, o których mowa w art. 1O - za 24)
przewinienia dyscyplinarne popełnione podczas
odbywania zajęć wojskowych lub w związ1<u
25)
z nimi,"
26)
c) w pkt 4 wyrazy "przepisach szczególnych" zastęJ)l:łje '
27)
się wyrazami "odrębnych ustawach";
14) wart. 14:
a) w ust. 1 pkt 5, 9 i 10 skreśla się,
b) dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:
.. 1 b. Jeżeli koniec kary, o której mowa IN ust. 1a.
upływa po zwolnieniu żołnierza z Cl'lnnej służ 
by wojskowej, może on w terminie trzydziestu
dni od dnia 2.wolnienia z tej służby wystąpić do
sądu wojskowego właściwego ze względu na
siedzibę jednostki wojskowej, w której żołnierz
pełnił służbę, z wnioskiem o uchylenie karv.Qd
orzeczenia sądu odwołanie nie przysługuje.
Szczegółowe zasady i tryb postęJ)owania
w tych sprawach określa Minister Obrony 'N arodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia ....
c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub kary służby w oddziale dyscyplinarnym".
d) ust. 3 skreśla się;
15)

art. 15 w ust. 3 po wyrazie
wyraz "czynnej";

IN

"pełnienia "

dodaje

się

16) wart. 16:
a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "albow wyniku
prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa".
b) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "trzech ' lat od"
zastępuje się wyrazami "jednego roku od dnia";
17) art. 1 7

skreśla się ;

18) wart. 18:
a) ust. 1 skreśla się.
b) w ust. 2 skreśla się wyraz "również" ,
c) oznaczenie ust. 2 skreśla się;
19) art. 19

T
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skreśla się ;

wart. 25 w ust. 3 skreśla się pkt 2;
art .. 26 skreśla się;
wart. 27 dodaje się na końcu wyrazy "w drodze
rozporządzen ia.";
w art. 28 skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1;
wart. 30 w ust. 3 skreśla się pkt 2 i oznaczenie pkt 1;
wart. 31 dodaje się na końcu wyrazy .. w drodze
rozporządzen ia.··;

28) wart. 34 w ust. 1 :
a) w zdaniu pierwszym wyrazy ..Jub organy wojskowe
przez niego upoważnione mogą w trybie nadzoru"
zastępuje się wyrazami "może z przyczyn okreś
lonych wart. 33 ust. 1",
b) w zdaniu trzecim wyrazy .. uchylać Rada Państwa"
zastępuje się wyrazami "uchylić orgaR właściwy do
mianowania na ten stopień";

29) dodaje się art. 34a w brzm ieniu:
"Art. 34a. Szczegółowe zasady i tryb

postępowania

w sprawach. o których mowa IN art. 33 ust.
2 i 3 oraz art. 34 ust. 1, określa regulamin
dyscyplinarny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej." ;
30) wart. 35:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "w zakresie ustalonym
w decyzji o uchyleniu kary dyscyplinarnej lub orzeczenia sądu honorowego".
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "Zasady i";
31)

rozdział

6 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 6
Kontrola przestrzegania dyscypliny wojskowej, wykonywana przez wojskowe organy porządkowe

Art. 36. 1.

Kontrolę przestrzegania dyscypliny wojskowej przez żołnierzy wykonują, oprócz właś
ciwych przełożonych , wojskowe organy

porządkowe.

2. Wojskowymi organami porządkowymi są
Żandarmeria Wojskowa oraz służba garnizonowa i inne organy wojskowe.
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Skład służby garnizonowej oraz Inne organy wojskowe, o których mowa w ust. 2
określa M inister Obrony Narodowej w dro
dze rozporządzenia.
Art 37 1 W razie naruszania przez zołnierza dyscyp
liny wojskowej albo bezpieczeństwa i porządku publicznego poza terenami wojskowymi, uprawnionymi do interweniowania
są także Policja I organy ochrony kolei
Zasady oraz zakres i tryb Interweniowania
przez te organy określają odrębne ustawy
z zastrzeżeniem ust. 2.
2 Zakres oraz zasady i tryb interweniowania
policjantów wobec żołnierzy określają Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw We wnętrznych w drodze rozporządzenia .
Art 38. 1 Wykonując kontrolę, o której mowa wart.
36 ust. 1, wojskowe organy porządkowe są
uprawnione do:
1) legitymowania żolnierzy w celu ustalenia ich tożsamości lub sprawdzenia posiadania odpowiednich uprawnień ,
2) zatrzymywania i doprowadzania żołnie
rzy w trybie i przypadkach określonych
w przepisach Kodeksu postępowania
karnego i innych ustaw,
3) zatrzymywania żołnierzy stwarzających
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkie go, a także dla mienia oraz doprowadzania ich do właściwych organów wojskowych,
4) przeszukiwania żołnierzy i pomieszczeń
w trybie I przypadkach określonych
w przepisach Kodeksu postępowania
karnego i innych ustaw,
5) dokonywania kontroli osobistej, a także
przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w pojazdach, w razie
Istnienia uzasadnionego podejrzenia
popełnienia czynu zabronionego pod
groźbą kary,
6) wydawania rozkazów żołnierzom, wobec których wykonują kontrolę, w granicach niezbędnych do wykonania tej
kontroli .
7) żądania niezbędnej pomocy od jedno stek organizacyjnych. jak również zwracania się w nagłych przypadkach do
każdego obywatela o udzielenie doraź
nej pomocy.
2. Wojskowe organy porządkowe w toku wykonywania czynności służbowych mają
obowiązek respektowania godności żołnie 
rzy oraz przestrzegania i ochrony praw czło
wieka . Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób moż
liwie najmniej naruszający dobra osobiste
żołnierza , wobec którego zostają podjęte .
3. Szczegółowe zasady I tryb wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 3.
5 i 7, określa Rada Ministrów. w drodze

rozporządzenia .

Art. 39. 1. W razie niepodporządkow a n i a s ię wydanym
ila podstawie prawa rozkazom wojskowych

organów porządkowych. żolnierze tych organów są uprawnieni do stosowania na stępuj'lcych środków przymusu bezpośred
niego:
1) fizyczne. techniczne i chemiczne środki
służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania
pojazdów.
2) pałki służbowe .
3) wodne środki obezwładniające .
4) psy służbowe.
5) pociski miotane.
2 Żołnierze wojskowych organów porządKv 
wych mogą stosować jedynie środki przy musu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji
I niezbędne do os i ągnięcia podporządko
wania się wydanym rozkazom .
3. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia.
określa szczegółowe przypadki oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu
bezpośredniego . o których mowa w ust. 1.
Alt 39a 1 Jeżeli środki przymusu bezpośredniego
wymienione wart. 39 ust. 1 są niewystarczające . żołnierze wojskowych organów
. porządkowych są uprawnieni do użycia
broni palnej:
1) w celu odparcia bezpośredniego. bezprawnego zamachu na życie własne lub
innej osoby.
2) w celu odparcia niebezpiecznego zamachu na obiekty jednostek (instytucji) wojskowych. a także na obiekty
ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

3) przeciwko żołnierzowi , który wezwany
do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia nie
zastosuje 'się do tego wezwania i jego
zachowanie wskazuje na bezpośredni
zamiar użycia wobec człowieka broni
lub innego niebezpiecznego narzędzia.
4) przeciwko żołnierzowi, który usiłuje
przemocą odebrać broń uprawnionemu do jej posiadania.
5) w celu odparcia bezpośredniego zamachu na konwój ochraniający osoby.
pieniądze. tajne dokumenty lub przed mioty wartościowe ,
6) w pośc igu za żołnierzem. wobec którego uży c i e broni było dopuszczalne
w sytuacjach określonych w pkt 1- 5.
7) w pośc igu za żołnierzem podejrzanym
o popeł nie nie szczególnie niebezpiecz nego p rzestępstwa.
8) w celu udaremnienia ucieczki skazanego. tymczasowo aresztowa nego bądź
zatrzymanego szczeg ólnie niebezpiecznego przestępcy .
2. W działaniach oddziałów i pod oddziałów
zwartych wojskowych org anów porząd
kowych uż yc ie broni palnej może nastąpić
tylko na rozkaz ich dowódców.

'" .
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3. Użycie broni paln ej powinno następować
w sposób wyrządzający możliwie naj. mniejszą szkod~ żołnierzowi , ' przeciwko
któremu użyto broni, i nie może zmierzać
do pcizbawieńia go życia , a także narażać
na n i ebezp i ec ze ństwo utraty życia lub
zdrowia innych osób.
.
4. Rada Min istrów, w drodze rozporządze 
nia, określa szczegółowe warunki i sposób
postępowania przy użyciu broni palnej.
a także zasady użycia broni palnej przez
oddziały i pododdziały zwarte, o których
mowa w ust. 2.
Art. 39b. 1. W razie zagrożenia albo niebezpiecznego
zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku
publ icznego przez żołnierzy , zwłaszcza
poprzez sprowadzenie:
1) niebezpieczeństwa powszechnego dla
życia, zdrowia lub wolności obywateli.
2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia
w znacznych rozmiarach,
3) bezpośredniego zagrożenia obiektów
wymienionych wart. 39a ust. 1 pkt 2.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, na ' wniosek
Ministra Obrony Narodowej, w celu zape wnienia bezpieczeństwa publicznego łub
przywrócenia porządku publicznego, może
zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów
lub pododdziałów wojskowych organów
porządkowych .

2. W przypadkach nie

cierpiących

zwłoki

decyzję , .0

której mowa w ust. 1, pode jmuje M ini ster Obrony Narodowej, na
wniosek Komendanta Głównego Żandar
meriiWojskowej, zawiadamiając o niej
niezwłocznie Zwierzchnika Sił Zbrojnych .
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządze 
nia, okre ś la szczegółowe zasady i warunki
użyc i a uzbrojonych oddzialów i 'podod dz i ałów wymienionych w ust. 1.
Art. 39c. 1. W przypadkach, o których mowa wart. 37
ust. 1, funkcjonariuszom Policji i organów
ochrony kolei przysługują wobec żołnierzy
uprawnienia określone wart. 38-39a .
2 . Uprawn ienia określone wart. 38- 39b
przysługują wojskowym organom porząd
kowym również wobec osób nie będących
żołnierzami, jeże li osoby te współdziałają
z żołnier ze m w naruszaniu dyscypliny wojskowej lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a także jeżeli dokonują one
czynów zagrażających dyscyplinie wojs kowej albo czynów ' przeciwko życiu
i zdrowiu żołnierzy, mieniu wojskowemu
lub obiektom wojskowym .
3. Uprawnienia określone wart. 38- 39a
przysługują wojskowym organom porząd
kowym również w toku wykonywania
przewidzianych w odrębnych przepisach
czynności asystencyjnych w postępowa
niu egzekucyjnym, czynności ochronnych
i konwojowych, a także czynności kontrol nych w zakresie ruchu drogowego oraz
używania mundurów i oznak wojskowych.
4. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące
żołnierzy stosuje się odpowiednio do żoł-

•
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nierzy, którzy nie pełnią czynnej służby
wojskowej, oraz studer:1tów. S.zk6.ł Wyższych odb~ających zajęcia wojskowe
w studium wojskowym w czasie trwania
studiów ~ w czasie noszenia przez nich
munduru i oznak wojskowych ." ;

32) wart. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
,,2. Jeżeli post~powanie dyscyplinarne lub honorowe
w sprawie o wykroczenie popełnione w czasie
pełnienia czynnej służby wojskowej nie zostało
wszczęte lub zakończone do dnia zwolnienia żoł
nierza z tej służby, sprawę przekazuje się organowi
powołanemu do orzekania w sprawach o wykroczenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, postępowa 
nie w sprawie o wykroczenie, wszczęte przed organem powołanym do orzekania w sprawach o wykroczenia, prowadzi się w dalszym ciągu . " ;
33) wart. 42:
a) w ust. 1 wyrazy "przepisów szczególnych " zastępuje
się wyrazem "ustaw",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
,,3. Przepisy art. 40 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";
34) wart. 46:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2. Przepisy art. 40 ust. 2 i 3 stosuje się odpowied nio.",
b) ust. 3 i 4 skreśla się ,
c) ust. 5 oznacza się jako art. 46a oraz wyraz "sprowadzenia" zastępuje się wyrazem "doprowadzenia"
i wyrazy "właściwe organy wojskowe" zastępuje si~
wyrazami "wojskowe organy porządkowe";
35) w tytule rozdziału 8 wyrazy "oficerów, chorążych i podoficerów korpusu osobowego służby zdrowia" zastępu
je się wyrazami "odpowiedzialność zawodowa żołnie
rzy";
36) wart. 48 wyrazy "prokuratorskich (asesora) - na
zasadach określonych w ustawie o Prokuraturze Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami
"prokuratora albo asesora na zasadach określonych
w ustawie o prokuraturze";
37) art. 49 otrzymuje brzmienie:
"Art. 49. Odpowiedzialność zawodową za postępowa
nie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii
zawodowej oraz za naruszenie przepisów
o wykonywaniu swej specjalności zawodowej
żolnierze pełniący zawodową lub okresową
służbę wojskową ponoszą na zasadach okreś
lonych w ustawach dotyczących odpowiednich zawodów i ic h samorządów zawodowych ." ;
38) w art. 51 :
a) dotychczasową tre ś ć oznacza si ę jako ust. 1 oraz
wyrazy "Żołnierza moż na zawi es ić" zastępuje się
wyrazami "Właściwy prz e1 ożo ny może zawiesić żoł
nierza" i wyrazy "peł nien i a obowiązków" zastępuje
się wyrazami "wykonywania zadań" ,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Decyzję uprawnionego przełożon ego o zawieszeniu w czynnościach służbowych doręcza się
żołnierzowi na piśmie wraz z uzasadnieniem." ;
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39) wart. 52:
a) w ust. 2 wyrazy "lub organy wojskowe przez niego
upoważnione mogą" zastępuje się wyrazami "w
szczególnie uzasadnionych przypadkach może",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
,,3. Przepis art. 51 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";
40) wart. 53 dodaje

się

na

końcu

wyrazy "ust. 1 lub 2";

41) wart. 55 po wyrazie .. tryb" dodaje się wyrazy "postępowanra w sprawach" oraz wyraz "normuje" zastępuje się wyrazem "określa";
42) wart. 56 wyrazy "i ustawy o Prokuraturze Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "ustawy o Sądzie Najwyższym i o prokuraturze";
43)

tytuł rozdziału

"Odwołania,

10 otrzymuje brzmienie:
skargi i meldunki";

44) art. 57 otrzymuje brzmienie:
"Art. 57. 1. Od decyzji, o których mowa wart. 12 ust. 2,
przysługuje żołnierzowi, z zastrzeżeniem
ust. 2, odwolanie do przelożonego wyższego stopnia na zasadach i w trybie
określonym w regulaminie dyscyplinarnym
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
2. Od decyzji o wymierzeniu kary określonej
wart. 14 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a przysługuje
żołnierzowi zażalenie do właściwego miejscowo sądu wojskowego.
3. Od orzeczenia sądu honorowego I instancji
przysługuje żołnierzowi odwołanie do są
du honorowego II instancji, na zasadach
i w trybie określonym w rozporządzeniu,
o którym mowa wart. 27. Wniesienie
odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
4. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.
5. Od decyzji o zawieszeniu w czynnościach
służbowych przysługuje żołnierzowi 'odwołanie do przełożonego wyższego stopnia, na zasadach i w trybie określonym
w regulaminie dyscyplinarnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania
decyzji.";
45) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:
"Art. 57a. Żołnierz ma prawo wnoszenia skarg do właś
ciwego przełożonego lub organu wojskowego, dotyczących naruszenia uprawnień żoł
nierza albo jego praw jako człowieka i obywatela oraz dotyczących sposobu załatwia
nia jego spraw przez przełożonych i organy
wojskowe.";
46) wart. 58 wyraz "zażalenie" zastępuje się wyrazem
"skargę";

47) wart. 59:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
",. Skarga wniesiona przez żołnierza powinna być
rozpatrzona przez właściwego przełożonego lub
właściwy organ wojskowy najpóźniej w terminie
miesiąca od dnia wniesienia ....
b) w ust. 2 użyty w różnych przypadkach wyraz "zażale 
nie" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem " skarga";
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48) wart. 60 w ust. 2 skreśla się wyrazy "ochrony mienia
wojskowego";
49) wart. 61 użyty dwukrotnie wyraz "zażaleń" zastępuje się
wyrazem "skarg" oraz wyrazy .. określają regulaminy
i inne przepisy wojskowe" zastępuje się wyrazami "o
których mowa wart. 57a oraz art. 60 ust. 1- 3. określa
Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządze 
nia";
50) art. 62 i 63

skreśla się;

51) wart. 64 wyrazy "w wykonan iu ustawy"
wyrazami "w drodze rozporządzenia";

zastępuje się

52) wart. 65:
a) w ust. 1 wyrazy "w podległych mu jednostkach"
zastępuje się w yrazami .. w podporządkowanych mu
jednostkach wojskowych i innych podleg!ych mu
.
jednostkach organizacyjnych",
b) w ust. 2 powolanie .. art. 36 ust. 2 i art. 38" zastępuje
się powolan iem .. art. 36 ust. 3 i art. 61".

Art. 4. W ustawie z dn ia 31 marca 1965 r. o wyższym
szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1987 r. Nr 27. poz. 156)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. , ust. 2 i 3 otrzymują brzm ienie:
,,2. Akademie wojskowe i wyższe szkoły ofic erskie są
państwowymi szkołami wyższymi oraz jednocześ nie
jednostkami wojskowymi .
3. Wyższe szkoły wojskowe działają na podstawie
nin iejszej ustawy; w przypadkach w niej przewidzianych do szkół tych stosuje się również przepisy
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) , zwanej dalej
"ustawą o szkolnictwie wyższym ..... ;
2) wart. 1 ust. 4, wart. 2 ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 i 5, wart.
17 ust. 3 i wart. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 wyrazy .. Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje s i ę wyrazami
"Rzeczypospolitej Polskiej";
3) wart. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Wyższe szkoły wojskowe są częścią systemu
nauki polskiej i systemu edukacji narodowej,
Uczestniczą w kształtowaniu obronności Państ
wa, zespalając w swej działalności kształcenie
i wychowanie słuchaczy oraz prowadzenie badań naukowych. służących przede wszystkim
potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.",
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1) wychowują słuchaczy w duchu patriotyzmu,
zaangażowania w sprawy Ojczyzny i umacniania jej obronności. traktowania niepodległości i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej jako najwyższego dobra,"
- w pkt 2 skreśla się wyrazy "znajomość zagadnień
spoleczno- pol itycznych",
c) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) podmiotami gospodarczymi,";
4) dodaje się art. 2a w brzmieniu:
..Art. 2a. 1. Utworzenie. przekształcenie i znieSienie
akademii wojskowej oraz połączenie jej
z inną państwową szkołą wyższą następuje
w drodze ustawy.

J

-
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2. Ustawa o utworzeniu akademii wojskowej
określa jej nazwę i s i edzibę oraz ogólny
kierunek działalności.
3. Akademia wojskowa posiada osobowość
prawną w zakresie dzia łalności nie wyn ika jącej zjej zadań jako jednostki wojskowej .";
5) wart. 3:
a) w ust. 1 wyraz "wojskowe" zastępuje się wyrazem
"oficerskie",
b) w ust. 2:
- wyraz "naukowy" zastępuje się wyrazem " działa 
lności" ,

-

wyraz "wojskowej"
cerskiej";

6) wart. 4:
a) w ust. 1
b) w ust. 2
7) wart. 5

zastępuje się

wyrazem "ofi -

skreśla się
skreśla się

skreśla się

wyraz " Zwierzchni",
pkt 5;

ust. 3;

9) wart. 10 w ust. 2, wart. 12 w ust. 2 oraz wart. 13 w ust.
1 i 3 użyte w różnych formach gramatycznych wyrazy
"będący profesorem lub zajmujący stanowisko docenta" zastępuje się użytymi w odpowiednich formach
wyrazami "posiadający tytuł naukowy lub stopień nau kowy doktora habilitowanego";
10) wart. 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W wyjątkowych przypadkach na stanowiska
wymienione w ust. 1 w wyż szych szkolach
oficerskich można w yznaczyć of icera posiadają 
cego stopień wojskowy generała (równorzęd 
nego) oraz oficera o wysokich kwalifikacjach
zawodowych i odpowiednim doświadczeniu
praktycznym, który nie posiada tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilito wanego.",
b) w ust. 3 po wyrazie "dziekana" dodaje się wyraz
,,(prodziekana)";
11) art. 1 5

śla

ustawa o tytule naukowym i stopniach nauko wych ." ;
13) wart. 20:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "i 3" ,
b) w ust. 2:
- po wyrazach "Ministrem Finansów" dodaje się
wyrazy "w drodze rozporządzenia",
- wyrazy " o gospodarce" zastępuje się wyrazami
"o zasadach gospodarki",
- powołanie "art. 83 ust, 1" zastępuje się powoła
niem "art. 30".
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
,,3. Do akademii wojskowych stosuje się przepisy
art. 22- 24. art. 26 i art. 27 ustawy o szkolnictwie
wyższym . ";

8) wart. 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Minister Obrony Narodowej wyznacza na stanowisko komendanta akademii wojskowej oficera
posiadającego tytuł naukowy lub stopień nau kowy doktora habilitowanego." ,
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Minister Obrony Narodowej wyznacza na stanowisko komendanta wyższej szkoły oficerskiej
oficera określonego w ust. 2 albo posiadającego
stopień wojskowy generała (równorzędnego)," ,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W wyjątkowych przypadkach Minister Obrony
Narodowej może wyznaczyć na stanowisko komendanta wyższej szkoły oficerskiej oficera
o wysokich kwalifikacjach zawodowych i odpowiednim doświadczeniu praktycznym, który
nie posiada tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego albo nie posiada stopnia wojskowego generala (równorzęd
nego).";
. /
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skreśla się;

12) wart. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Udział rad naukowych i rad wydziałów w naąa
waniu tytułu naukowego i stOpnł naukowychokre-

14) wart. 21 w ust. 5 na końcu dodaje si~ wyrazy" w drodze
rozporządzenia";

15) w art. 22 w ust. 2 po wyrazach "Minister Obrony
Narodowej" dodaje się wyrazy " w drodze rozporządze 
nia";
16) wart. 24:
a) w ust. 1 powołanie "art. 50 ust. 1 pkt 1 oraz art.
51 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2" zastępuje się powoła
niem "art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 51 ust. 1 pkt
1-3".
b) w ust. 3 w pkt 1 powołanie "art. 50 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
art. 51 ust. 1 pkt 5 i 6" zastępuje się powołaniem "art.
50 ust. 1 pkt 4 i 9-12 oraz art. 51 ust. 1 pkt 5",
c) w ust. 4 skreśla się wyrazy "w tym również karę";
17) wart. 25 w ust. 2 po wyrazach "nadzorującymi szkoły
wyższe" dodaje się wyrazy "w drodze rozporządzenia" ;
18) wart. 26:
a) w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:
"Wysokość kosztów ustala się na podstawie norm
i stawek wyżywienia oraz umundurowania obowią
zujących w dniu wydaJenia lub zwolnienia słuchacza
ze szkoły ....
b) w ust. 3 po wyrazie "określi" dodaje się wyrazy "w
drodze rozporządzenia";
19) w art. 27 w ust. 1 po wyrazach .. Ministra Obrony
Narodowej" dodaje się wyrazy .. w drodze rozporządze
nia";
20) wart. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2. Zadania w wyższych szkołach wojskowych wykonują równ i eż inni żołnierze zawodowi (osoby cywilne) - nie będący nauczycielami akademickimi
- wyznaczeni (zatrudnione) na stanowiska:
1) pracown ików naukowo-technicznych,
2) pracown ików bibliotecznych oraz dokumentacji
i informacji naukowej,
3) poz ostałych pracowników uczelni.";
21) wart. 30 w pkt 2 skreśla się wyrazy ..ideowo-politycznych i" oraz wyraz "socjalistycznego";
22) wart. 31 :
a) w ust. 3 wyrazy "będącego profesorem lub docentem" zastępuje się wyrazami "posiadającego tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego".
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do wojskowych i cywilnych nauczycieli akademickich mają zastosowanie przepisy art. 101 ust.
1-5 ustawy o szkolnictwie wyższym.";
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mowanych pracowników dokumentacji
i informacji naukowej, wyznaczonych (za trudnionych) na stanowiska: starszego ku stosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kust osza i dokumental isty dyplomowanego, adiunkta bibl iotecznego
i adiunkta dokumentacji i informacji nau kowej oraz asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej,
jeżeli ustawa lub przepisy szczególne nie
stanowią inaczej. Przepisy wydane na pod stawie art. 82 ustawy o szkoln ictw ie wyższym stosuje s i ę odpowiednio.
2. Przepisy dotyczące pracown ików dydaktycznych stosuje s i ę odpow iednio do pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej wyznaczonych
(zatrudn ionych) na stanowiska odpowiednio: kustosza bibliotecznego, starszego
bibliotekarza i starszego dokumentalisty,
jeżeli ustawa lub przepisy szczególne nie
stanowią inaczej . Przepisy wydane na pod stawie art. 83 ust. 2 ustawy o szkolnictwie
wyższym stosuje s i ę odpow ied nio." ;

23) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. Nauczycielami akademickimi w wyższych
szkołach wojskowych są :
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni wyznaczeni (zatrudnieni) na stanowiska:
a) profesora zwyczajnego,
b) profesora nadzwyczajnego,
c) adiunkta,
d) asystenta,
2) pracownicy dydaktyczni wyznaczeni (zatrudn ieni) na stanowiska:
a) starszego wykładowcy,
b) wykładowcy,
c) lektora,
d) instruktora,
3) pracown icy naukowi wyznaczeni (zatrud nieni) na stanowiska określone w pkt 1." ;

24) wart. 33:
: a) ust. 1- 3 otrzymują brzmienie:
,,1. Na stanowisko profesora zwyczajnego wyzna się oficera (zatrudnia się osobę cywilną)
posiadającego tytuł naukowy.

cza

2. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego yvyoficera (zatrudnia się osobę cywilną)
posiadającego tytuł naukowy lub stopień nauk.... wy doktora habilitowanego.
3. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego
i Nauki, może określić specj alności w dziedzinie
nauk wojskowych, w których na stanowisko
profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć ofi cera (zatrudnić osobę cywilną) nie spełniającego
warunków, o których mowa w ust. 2, posiadają 
cego wybitne, twórcze osiągnięcia w pracy zawodowej poza szkołą wyższą. W innych dziedzinach
flauk stosuje się odpowiednio przepis art. 81 ust.
.1 ustawy o szkolnictwie WYŻszym." ,
b) ust. 4 skreśla się,
c) w ust. 5:
- powołanie "ust. 3 i 4" zastępuje się powołaniem
"ust. 3",
- w pkt 2 powołanie "art. 135 ust. 2 i art. 163 ust. 4"
"lastępuje się powołaniem "art. 81 ust. 2";
znacza

się

25) wart. 34:
a) w ust. 1 po wyrazie "zatrudnia" dodaje się wyraz
"się" oraz skreśla się wyrazy "doktora oraz wykazał
się osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej
i wychowawczej",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Na stanowisko asystenta wyznacza się oficera
(zatrudnia się osobę cywilną), który posiada
tytuł zawodowy oficera dyplomowanego, magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy." ,
c) ust. 3 i 4

skreśla się ;

26) art. 35 otrzymuje brzmienie:
"Art. 35. 1. Przepisy dotyczące pracowników naukowo-dydaktycznych stosuje s i ę odpowiednio do pracowników wymienionych w art.
29 ust. 2 pkt 2 i mających uprawnienia
bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplo-

27) art. 37 skreśla się;
28) wart. 38:
a) ust. 1 otrzymuje brzmien ie:
,,1. Na stanowiska starszego wykladowcy i wy kła
dowcy wyznacza s i ę żołn ie rza zaw odow ego (za··I/dnia się osobę cywilną) , który posiada tytuł
zawodowy oficera dyplomowanego, magistra
lub inny równorzędny tytuł zawodowy oraz
kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia
pracy dydaktycznej i wychowawczej ." .
b) ust. 3 otrzymu je brzm ienie:
,,3. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanow isk dydaktycznych innych niż wymien iol ,e
w ust. 1 i 2 określa Min ister Obrony Narodowej.
Przepis art. 36 niniejszej ustawy stosuje się
odpowiednio: ';

29) wart. 39 powolanie " art. 32 pkt 1- 6"

za stę puje s i ę

powolaniem "art. 32 pkt 1" ;
30) w art. 40 w ust. 1 powołanie "art. 155, 183-185 oraz
art. 186 ust. 1 i 2" zastępuje się powołaniem "art. 111 ";

31) w art. 41 w ust. 2 po wyrazach "w szkole" dodaje
wyrazy

się

"żołn i erzom

zawodowym i osobom cywilnym
posiadającym odpowiednie kwalifikacje do działalnośd
dydaktycznej i badawczej w wyższych szkołach wojskowych";
32) art. 42 otrzymuje brzmienie:
" Art. 42. Minister Obrony Narodowej określa zasady
zatrudniania w wyższych szkołach wojskowych osób nie będących obywatelami polskimi . Przepisy art. 84 ustawy o szkolnictwie
wyższym stosuje się odpowiednio." ;
33) wart. 43:
a) . w ust. 2 wyrazy "profesora i docenta" zastępuje się
wyrazami "profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczaj nego··.
b) w ust. 3 powołanie " art. 32 pkt 3-6" zastępuje się
powalaniem "art. 32 pkt 1 lit. c) i d)",
c) w ust. 4 powołanie "art. 32 pkt 7- 14" zastępuje się
powalaniem "art. 29 ust. 2 pkt 2",
d) skreśla się ust. 5;
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34) art. 44 otrzymuje brzmienie:
"Art. 44. Żołnierzy zawodowych zwoln ionych z zawo dowej służby wojskowej, którzy w chwili zwo lnienia byli wyznaczeni na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego w wyższych szkołach wojskowych, za trudnia się na tych samych stanowiskach jako
cywilnych nauczycieli akademickich, do koń 
ca roku akademickiego, w którym ukończą oni
70 lat życia . " ;
35) wart. 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Do cywilnych nauczycieli akademickich stosuje
się , ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy, przepisy działu IV oraz art. 188, 194,
196-198 i 204 ustawy o szkolnictwie wyższym,
dotyczące odpowiednio pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych, z wyjątkiem art. 80 ust. 5, art. 83 ust. 1, art.
85 ust. 2 i 3 oraz art. 104 i 121 .",
.;) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "w drodze
rozporządzenia " ;

36) wart. 46 w pkt 2 powołanie " art. 187, 189, 190, 192 oraz
206-213" zastępuje się powolaniem " art. 115-119
i 121 " ;
"naruszające
współżyc i a społecznego " skreśla się;

37) w art. 47 i w art. 48 w ust. 1 wyrazy

normy

38) wart. 48 w ust. 1 powołan i e " art. 197 ust. 3, art. 198,
199 ust. 4 oraz art. 200" zastępuje s i ę powołan i em " art.
128 ust. 2, art. 129, art. 130 ust. 1 i 2, art. 134 ust. 3 oraz
art. 135";
39) wart. 52 powołan i e " art. 205"
niem " art. 137";

zastępuje s i ę powoła 

40) wart. 53:
a) w ust. 2 wyrazy " i porządku publicznym" zastępuj e
się wyrazami " bezp i eczeństwie i porządku publicz nym, ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu
granicznego" ,
b) w ust. 3 wyrazy ..i po rządku publicznego" zastępuj e
się wyrazami "oc hroną bezpieczeństwa i porządku
publicznego, ochroną granicy państwowej i kontrolą
ruchu granicznego";
41) wart. 54:
a) w ust. 1:
- wyraz "podległych "

zastępuje się

wyrazem " pod-

porządkowanych",

wyrazy..i kandydatami na funkcjonariuszy pożar
nictwa" zastępuje się wyrazami " a także funkc jonariuszami w sł u żbie przygotowawczej lub
kandydackiej " ,
- skreśla s ię wyrazy " kandydatów na funkcjonariu szy",
b) w ust. 1 i 2 wyrazy " Służ by B ezp i eczeństwa, M ilicji
Obywatelskiej " zastęp uj e s i ę wyrazami "Urzędu
Ochrony Pa ń stwa, Policj i i Straży Granicznej";
-

42) wart. 55:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) Akademia Obrony Narodowej,"
b) pkt 2 skreśla się.

Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposaże
niu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Ni' 15, poz. 97,

Poz; 491

z 1983 r. Nr 16, poz. 78 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192)
wprowadza s i ę następujące zmiany:
1) wart. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) żołnierzach zawodowych bez bliższego okreś 
lenia - rozumie się przez to żołnierzy pełnią
cych, w myśl odrębnych ustaw, czynną służbę
wojskową jako służbę stałą lub służbę kontraktową,

2) zawodowej służbie wojskowej bez bliższego
określenia - rozumie się przez to czynną służbę
wojskową pełnioną jako służbę stałą lub służbę
kontraktową· " ;

2)

w art. 2:
a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
,,3a) nagrody jubileuszowe,"
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
,,3. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
stanowi wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, ogłasza 
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o kształtowaniu
środków na wynagrodzenia w sferze budżeto 
wej.
4. Wielokrotność przeciętnego wynagrodzen ia,
o której mowa w ust. 3, określa Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporzą 
dzenia." ;

3) dodaje si ę art. 4a w brzmieniu:
" Art. 4a. 1. Żołnierzom zawodowym przysługuj ą nagrody jubileuszowe w wysokości :
1) po 20 latach słu żby 75%,
2) po 25 latach służby - 100%,
3) po 30 latach sł użby - 150%,
4) po 35 latach służby - 200%,
5) po 40 latach slużby - 300%
- m i esięcznego uposażenia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze stałym ,
z wyjątkiem dodatku rodzinnego.
2. Do stażu slużby uprawniaj ącego do na\
I
grody jubileuszowej zalicza s i ę okresy wysługi lat przyjęte dla ustalan ia wysokości
uposażenia żołnierza zawodowego według
stopnia wojskowego oraz inne okresy, od
których zależy nabycie przez pracowników
prawa do nagrody jubileuszowej, określone
przez M in istra Pracy i Polityki Socjalnej na
podstawie Kodeksu pracy.
3. Szczegółowe zasady oraz tryb obliczania
i wypłacan ia nagród jubileuszowych okreś 
la Minister Obrony Narodowej." ;
4) wart. 8 dodaje s ię ust. 4 i 5 w brzmieniu:
)
,, 4. Od decyzji wydanych przez organy w ojskow e
w spiaw ach o kreśl ony c h w ust. 1 żołn ierz może
wnieść, w termin ie siedm iu dni od daty doręcze nia
mu decyzj i, odwołan i e do organu woj skowego
wyższego stopnia, a także skar gę do sądu adminish
racyjnego - na zasadach określon ych w Kod eksi ~
postępowania administracyjnego.

.-
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5. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, organy wojskowe i organy wojskowe
wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępo
wania administracyjnego, właściwe w sprawach
określonych w ust l .";

:~ .

5) art 10

skreśla się;

-

bę kontraktową."

a) wyraz "stawek" zastępuje się wyrazem " grup".
b) dodaje się drugie zdanie w brzmieniu : "Grupy uposa żenia dla stanowisk podstawowych i pośrednie grupy uposażenia określa Minister Obrony Narodowej.";
7) art 12 otrzymuje brzmienie:
"Art 12. l . Do wysługi lat, od której uzależniona jest
wysokość uposażenia według stopnia wojskowego, zalicza się czynną służbę wojs-

się

e)

kową·

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust 1.
zalicza się również inne okresy służby lub
pracy wykonywanej przed powołaniem żo 
łnierza do czynnej służby wojskowej. na
zróżnicowanych zasadach i w trybie okreś
lonym przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Oficerom powolanym do zawodowej służ
by wojskowej, którzy ukończyli studia
w szkole wyższej. zalicza się do wysługi lat,
o której mowa w ust 1, również okres tych
studiów. nie dłuższy jednak od programo wego czasu trwania studiów w odpowiedniej wyższej szkole wojskowej .";
8) wart 13:
a) w ust

f)

i 2 wyrazy "zaliczone do niższej stawki"
wyrazami "zaszeregowane do niższej

zastępuje się

grupy".
b) dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
,,1 a. M in ister Obrony Narodowej określa przypadki.
w których żołnierzowi zawodowemu przenie sionemu na inne stanowisko służbowe może
być zachowane uposażenie według grupy
przysługującej na poprzednio zajmowanym
stanowisku służbowym lub według grup po średnich .";

9) wart 15 w ust 2:
a) wyrazy "zjednoczeniach (jednostkach równorzęd
nych) i zakładach produkcyjnych" zastępuje się wyrazami ..lub w innych jednostkach organizacyjnych" .
b) na końcu dodaje się wyrazy " oraz uczestniczyć
w podziale dywidendy";
10) wart 16 w ust 1:
a) po wyrazach "do zawodowej służby wojskowej "
dodaje się wyrazy "pełnionej jako slużba stała".
b) wyrazy "w zawodowej służbie wojskowej" zastępuje
się wyrazami "w tej służbie";

.' ~

11) wart 17:
a) w ust. 1 po wyrazie " wojskowej" dodaje się wyrazy
"pełnionej jako służba stała".
b) w ust. 2:
- w zdaniu pierwszym po wyrazie " wojskowej "
dodaje się wyrazy "pelnionej jako służo a stała" .
- skreśla się zdan:.: trzecie.
c) w ust. 3:
-

_.: .:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) nadterminową zasadniczą
wą."

Służbę

wojsko -

w zakończeniu po wyrazie "wojskowej" dodaje
wyrazy "pelnionej jako służba stała" .
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
,,3a. Do okresu nieprzerwanej zawodowej slużby
wojskowej w rozumieniu ust 2 nie zalicza się
okresów odbywania kary pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) oraz tymczasowego
aresztowania. chyba że żołnierz został uniewinniony łub postępowanie karne zostało umorzone.".
ust. 4 otrzymuje brzmi enie:
..4. Żołnierzom zwolnionym z czynnej slużby wojs kowej pełnionej jako slużba stała w wyniku
wypowiedzenia przez nich stosunku służbowe 
go w okresie służby obowiązkowej oraz żoł
nierzom zwolnionym ze slużby wskutek wymierzenia kary sądowej lub dyscyplinarnej usunięcia
z tej słu ż by albo ukarania przez organ właś
ciwego samorządu zawodowego k arą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawo du (specjalności zawodowej) przysługuj e 50%
odprawy.".
w ust 5 w zdaniu pierwszym:
- po wyrazie "wojskowej" dodaj e się wyrazy " peł
nionej jako służba stala".
- wyrazy " w tym również na karę aresztu wojskowego" zastępuje się wyrazami ,,(aresztu wojskowego)".
w ust. 6 po wyrazie " wojskową " dodaje się wyrazy
"jako służbę stalą" .
skreśla się ust. 7;
-

d)

6) wart. 11 w ust 4:

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) czynną służbę wojskową pełnioną jako służ

g)
h)

12) wart 18:
a) w ust. 1:
- we wstępie po wyrazie " wojskowej " dodaje się
wyrazy . "pełnionej jako służba stala ".
- w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy "oraz za
urlopy zaległe".
- w pkt 4 skreśla si ę wyrazy "jeżeli przesiedlą się do
innej miejscowości w ciągu pięciu lat od dnia
zwolnienia ze służby" .
b) ust. 2- 5 otrzymują brzmienie:
,, 2. Należności określone w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz
przypadające za rok. w którym następuje zwolnienie ze służby. nal eż ności określone w ust.
1 pkt 2 i 3 ni e przyslugują żołnierzom zwolnionym ze slużby w skutek wymierzenia kary
sądowej łub dyscyplinarnej usunięcia z tej służby
albo ukarania przez organ wlaściwego samo rządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specj a lności zawodowej). utraty stopnia wojskowego albo skazania na karę pozbawienia wolności
(aresztu wojskowego) .
3. Uposażenie określone w ust. 1 pkt 1 nie przysluguje t akże żołnierzom. którzy zostali zwolnieni
z czynnej służby wojskowej pelnionej jako sluż
ba stała w okresi e próbnym lub wskutek wypowiedzenia przez nich stosunku służbowego
w okresieslużby obowiązkowej .
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4 . W razie zbiegu uprawnień do uposażenia okreś
lonego w ust. 1 pkt 1 i zaopatrzenia emerytalnego, żołnierzowi przysługuje - według jego
wyboru - tylko jedno z tych świadczeń .
5. Żołnierz, który nie posiada uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego lub zamiast tego zaopatrzenia wybrał uposażenie określone w ust. 1 pkt
1, może pobrać uposażenie za caly należny okres
jednorazowo z góry." ,
c) ust. 6 skreśla się ;

f

13) dodaje się art. 18a w brzmieniu :
"Art. 18a. Żolnierzom zwolnionym z czynnej służby
wojskowej pełnionej jako służba kontraktowa przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
wraz z dodatkami o charakterze stałym , należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym oraz należności określone wart.
18 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 17 ust.
4 i 5 i art . 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio." ;
14) wart. 20 w ust. 1 po wyrazach "lub 6" dodaje się wyrazy
" albo wart . 18a";
15) art. 21 - 24 otrzymują brzmienie:
" Art. 21 . Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia
służby na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem
Obrony Narodowej otrzymują uposażenie i in ne należności pieniężne według zasad okreś 
lonych przez Radę Ministrów w drodze roz porządzenia .

Art. 22. Żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową jako slużbę stałą, przeniesieni w stan
nieczynny, otrzymują - w przypadkach okreś
lonych w ustawie o sł u żbie wojskowej żoł
nierzy zawodowych - uposażenie i inne należności pieniężne w wysoko ści 75% uposaże 
nia zasadn iczego, wraz z dodatkami o charakterze stalym, należnego na ostatnio zajmowa nym stanowisku służbo w ym .
Art. 23. Żolni e rzom
zawodowym
przeniesionym
w stan nieczynny, którzy nie otrzymują z woj ska upos aże nia i innych n a l e żności pienięż
nych oraz świadczeń w naturze, oraz ich
rodzinom pr z ysługują należności pieniężne
okreś l on e wart. 17- 20 .
Art. 24. Żołn ie rze zawodowi wyznaczeni do pełni e nia
służby poza granic ami Państwa otrzymują
uposa że nie i inne należno ś ci pieniężne wedlug zasad określonych przez Radę Ministrów
w drodze ro z porząd z enia, z zastrzeż e ni e m art.
23 i 32.";
16) wart. 26 w ust. 1 powołanie " art. 19 ust. 3 i 4 i art. 21 "
zastępuje się powołaniem " art. 21 i 24";
17) wart. 27 w ust. 1 w zdaniu drugim powołanie "art.
19 ust. 2 i 4" zastępuje się powołaniem "art. 19 ust.
2-4;
18) wart. 29:
a) w ust. 1
kowe ",

skreśla się

wyrazy " albo

ćwiczenia

wojs -

b) w ust. 2 wyrazy "w charakterze kandydatów na
żolnierzy zawodowych" zastępuje się wyrazami "jako służbę kandydacką" ,
c) w ust. 4 w pkt 2 dodaje się wyrazy "i dywidendy";

~
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19) dodaje się art. 29a w brzmieniu :
"Art. 29a. 1. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwi 
czenia wojskowe przysługuje za każdy
dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.
2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1,
wyznaczonym na stanowiska służbowe
przewidziane w etatach dla podoficerów
lub żołnierzy zawodowych , dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości nie przekraczającej
15% uposażenia zasadniczego przysługu
jącego żołnierzowi według stopnia wojskowego.
3. Żołnierze, o których mowa w ust. 1, otrzymują dodatek rodzinny w wysokości i na
zasadach przewidzianych dła żołnierzy
zawodowych, z tym że za każdy dzień
trwania ćwiczeń przysługuje 1/ 30 obliczonego w ten sposób dodatku, zaokrąg
lona do 100 złotych w górę .
4. Pobieranie uposażenia , o którym mowa
w ust. 1, powoduje zawieszenie na ten
czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
5. Minister Obrony Narodowej w porozu mieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określa :
1) stawki dzienne uposażenia zasadni czego według stopnia wojskowego,
2) zasady przyznawania dodatkJ.l funkcyjnego,
3) tryb przyznawania dodatku rodzinnego.";
20) wart. 30 w ust. 1 skreśla się wyrazy " pełnioną nadterminowo lub jako długoterminową", "po trzecim roku jej
odbywania", " z wynikiem pomyślnym " i "trwające
dłużej niż trzy miesiące" ;
21) wart. 31 w ust. 1 po powołaniu " art. 29 " dodaje się
powołanie ..i art. 29a ";
22) w rozdziale 3 dodaje się art. 31 a w brzmieniu :
"Art. 31 a. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące
łnierzy

odbywających

wojskową

nierzy

stosuje

się

zas a dniczą

żo 

służbę

odpowiednio do

żoł 

pełniących nadterminową za s adniczą

slużbę wojskową . ";

23) wart . 32 skreśla si ę wyrazy " albo do pe łnienia służby
w pol skich jednostkach wojskowych za granicą ", a wyrazy "M inistrem Finansów" zastępuje się wyrazami
" Mini strem Pracy i Polityki Socjaln ej " ;
24) wart. 33 skr eś la
wart. 22";

się

wyrazy "inn ego

niż

wymieniony

25) w art. 34:
a) w ust. 1 po wyrazie " honorowym" dodaje się wyrazy
" po s t ę powan ie m przed org anem wla ś ciw ego samorządu zawodowego",
b) w ust. 3 dodaje s ię pkt 1 a w brzmieniu :
,,1 a) po stępowani e przed org anem właściwego samorządu zawodowego z o st ało zakończone ,
a żołni e rzowi nie zo stała wymierzona kara
zawieszenia lub pozbawi enia prawa wykonywania zawodu ( s p e cj a lno ś ci zawodowej) ," ;
26) w art. 35 w ust. 1 wyrazy "w tym również karę aresztu
wojskowego" zastępuje się wyrazami ,, (aresztu woj!'
.
. kowego)";

.,
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27) wart. 37:
a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się lit. c) i e),
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Żołnierze zawodowi są obowiązani wpłacać żali 
czki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Przepis ust. 1 pkt 3 stos~je się
odpowiednio.";
28) wart. 38 w ust. 3 wyrazy "minimalnej wysokości
wynagrodzenia m i esięcznego za pracę najniżej zarabiających pracowników" zastępuje się wyrazami "najniż
szego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięcz
ny wymiar czasu pracy, określonego przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy";
29) w art. 39 we wstępie do ust. 1:
a) wyraz "długoterminową" zastępuje się wyrazem
"nadterminową" ,
b) skreśla się wyrazy "w ramach wojskowego szkolenia
studentów przez czas dłuższy niż trzy miesiące" ;
30) wart. 42:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 2,
b) w ust. 2:
- skreśla się pkt 1,
- w pkt 3 po powołaniu "art. 29" dodaje
powołanie "art. 29a i art. 31 a";
skreśla się wyrazy "wprowadzenia
zagrożenia bezpieczeństwa Państwa";

31) wart. 44
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się

stanu

32) wart. 45 w ust. 1 skreśla się powołania "art. 12 ust. 4"
oraz "art. 22 ust. 2".

Art. 6. W ustawie z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 309 oraz
z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i Nr 34, poz. 198) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "żołnierzach zawodowych", rozumie.się przez to żołn ierzy pełniących
zawodową służbę wojskową jako słuLbę stałą.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
..4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do żoł 
nierzy pełniących zawodową służbę wojskową
jako służbę kontraktową.";
7) wart. 34 w ust. 1 i wart. 36 w ust. 1 po wyrazie
" wojskowej" dodaje się wyrazy .. pełnionej j ako służba
stała" .

Art. 7. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokura turze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234 i Nr
100, poz. 443) wprowadza s i ę następujące zmiany:
1) wart. 95 powołanie .. art. 65" zastępuje się powołaniem
.. art: 65 ust. 1 i 2" ;
.
2) wart. 116:
a) dotychczasową treść oznacza s i ę jako ust. 1 i w ustę 
pietym dodaje się na końcu wyrazy .. z zastrzeżen i em
ust. 2",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
.. 2. Uposażenie prokuratorów, asesorów i aplikan tów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury określają przepisy o upo sa ż e n i u żoł
nierzy, z tym że nie może być ono niższe od '
wynagrodzenia prokuratorów, asesorów i aplikantów w powszechnych jednostkach organi.:acyjnych prokuratury oraz w Ministerstwie
Sprawiedliwości na stanowiskach równorzęd
nych ustalonych przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzen ia."

Art. 8. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju
sądów

wojskowych (Dz. U. Nr 23, poz. 166 oraz z 1989 r. Nr
73, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 28 wyrazy "spełnia wymagania określone wart.
24" zastępuje się wyrazami .. jest sędzią sądu powszechnego";
2) wart. 48 w § 4 wyrazy "organach wojskowej służby
wewnętrznej" zastępuje s ię wyrazami "Żandarmerii
Wojskowej";

3) wart. 11 we wstęp i e do ust. 1 po wyrazie "wojskowej"
dodaje się wyrazy " pełnionej jako służba stała";

3) art. 55 otrzymuje brzmienie:
" Art. 55. Prezes Izby Wojskowej może powierzyć czaso we pełnienie obowiązków asesora w wojskowym sądzie garnizonowym oficerowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe, który
jest asesorem sądu powszechnego i ma upraw,,---< r
nienia do pełnie ni a czynności sę dz i owsk i c h . " ;

4) wart. 23 w ust. 3 po wyrazach "nie zajmuje kwatery"
dodaje się wyrazy "i żołnierzowi pełniącemu zawodową
służbę woj skową jako służbę kontraktową";

4) wart. 68:
a) w § 1 dodaje się na ko ń cu wyrazy "z zastrzeżeniem
§ 2",

5) wart. 26 w ust. 2:
a) po wyrazie " również" dodaje się wyrazy "żołnierzom
pełniącym zawodową służbę wojskową jako służbę
kontraktową" ,
b) po wyrazach "zawodową służbę wojskową" dodaje
się wyrazy ..jako służbę stałą";

b) dodaje się § 1 2 w brzmieniu:
..§ 1 2 • Uposaże ni e sędz iów, asesorów i apl ikantów
sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żolnierzy, z tym że nie może być ono
niższe od wynagrodzenia sędziów, asesorów
i aplikantów sądów powszechnych na stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia." .

2) wart. 7 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "w charakterze
kandydatów na żołnierzy zawodowych" zastępuje się
wyrazami " jako służbę kandydacką";

6) wart. 27:
a) w ust. 2 w pkt 2:
...:... na początku dodaje się wyrazy ..żołnierzowi- peł
niącemu zawodową służbę wojskową jako służbę
kontraktową" ,
- po wyrazach "zawodową służbę wojskową" dodaje się wyrazy "jako służbę stałą",
"

Art. 9. Wart. 62 ustawy z dnia 20 września 1984 r.
o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 153 i Nr
53, poz. 306 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 371 i Nr 100, poz. 443)
dodaie się ust 3 w brzmieniu:

.-'\:

....
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.. 3. Uposażenie sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
2. Przepisów art. 14-14d ustawy wymienionej w art~
określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym że nie . 2 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych bę'dą'cychposłami
może być ono niższe od wynagrodzellia sędziów innych
i senatorami oraz zajmujących kierownicza stanowiskapańs
izb Sądu Najwyższego na stanowiskach równorzędnych twowe i zatrudnionych w administracji rządowej
dniU
.Jstalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polswejścia w życie niniejszej ustawy
kiej."
3. Żołnierzy zawodowych, którzy w dniu wejścia w zyArt. 10. Wart. 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. cie niniejszej ustawy są urlopowani do pracy poza wojskiem,
przenosi się w stan nieczynny, chyba że w ciągu trzech
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystąpią o odo zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr wołanie z urlopowania.
10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 372 i Nr
Art. 15. ZachOWUją moc decyzje wydane w sprawach
106, poz. 457) dotychczasową treść oznacza się jako ust.
indywidualnych przez właśCiwe organy wojskowe na pod1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
stawie dotychczasowego art. 12 i art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy
.. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników
wymienionej wart. 5
w okresie od dnia powołania ich do czynnej służby
wojskowej lub jej form zastępczych do dnia zwolnienia
Art. 16. Minister Obrony Narodowej ogłosi w Dzienich po odbyciu tych służb, a w razie odbywania zasadniku Ustaw w drodze obwieszczenia jednolite teksty ustaw'
liczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego
1) z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz
- ponadto do upływu trzydziestu dni od dnia zwolo odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dysnienia."
cyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnier
skiej,
Art. 11. 1. Organ właściwy do mianowania na stopnie
wojskowe, na udokumentowany wniosek osoby zaintereso 2) z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojswanej. uznaje stopnie wojskowe nadane przez władze Rzekowym,
czypospolitej Polskiej w okresie do dnia 22 grudnia 1990 r.
3) z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
oraz wydaje odpowiednie dokumenty potwierdzające posia obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
danie tego stopn ia.
4) z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy
2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz organy
zawodowych,
właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa
5) z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu zołnierzy,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządze 
nia.
6) z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych

w

Art. 12. Żołnierze mianowani na stopień wojskowy
generała

armii przed dniem wejścia w
zachowują posiadane stopnie.

życie

niniejszej ustawy

Art. 13. 1. Zadania organów samorządu terytorialne go przewidziane w ustawie wymienionej wart. 1 są wykony wane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .
2. Rada Ministrów określa szczegółowe zasady i tryb
finansowan ia zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Żołnierze zawodowi pełniący w dniu wejś 
niniejszej ustawy zawodową służbę wojskową
z mocy prawa żołnierzami zawodowymi pełniącymi
czynną służbę wojskową jako służbę stałą w rozumieniu art.
3 ust. 1a ustawy wymienionej wart. 2.
cia w

życie

stają się

u W A GA
Opłata

za

prenumeratę

- z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy oraz z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji dzia łów , rozdziałów, artykułów, ustępów , punktów oraz porządku alfabetycznego liter.

Art. 17. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawach zmienianych niniejszą ustawą,
nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc przepisy
dotychczasowe.
Art. 18. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.
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