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Art. 169h. Zgłoszenie, określone wart. 16 ust. 11, 
kierowane do Kasy Rolniczego Ubez
pieczenia Społecznego, nie zawierające 
danych dotyczących drug iego imienia, 
nazwiska rodowego oraz płci jest waż

ne pod warunkiem uzupełnienia zgło

szenia o te dane do dnia 31 grudn ia 
1999 r." 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U . 
Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) skreśla się 
art. 10. 

Art. 3. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj
wyższej Izbie Kontroli (Dz.U . z 1995 r. Nr 13, poz. 59, 
z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121 , 

poz. 770 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 148, poz. 966 
i Nr 155, poz. 1016) wart. 2 w ust. 4 wy razy " legalno
ści , gospodarności i rzetelności" zastęp uj e się wyraza
m i " l eg al ności i gospodarności". 

Art. 4. Traci moc ustawa z dn ia 21 cze rwca 1991 r. 
o wprowadzen iu częściowej odpłatności za koszty wy
żywienia i zakwaterowan ia w sanatoriach uzdrowisko
wych (Dz.U . Nr 64, poz. 272, z 1996 r. Nr 34, poz. 148 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668). 

Art. 5. Ustawa wchodzi IN życie z dniem 1 stycznia 
1999 r. , z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 7 i 14, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospelitej Polski ej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicam i państwa. 

Art. 1. Ustawa dotyczy użycia lub pobytu poza gra
nicami państwa związków operacyjnych i taktycznych 
oraz oddziałów i pododdziałów, zwanych dalej "jed
nostkami wojskowymi". 

Art. 2. W rozumieniu ustawy: 

1) użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa oznacza obecność jedn0stek 
wojskowych poza granicami państwa w celu udzia
łu w: 
a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił pań

stwa albo państw sojuszniczych, 
b) misji pokojowej, 
c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, 

2) pobyt Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa oznacza obecność jednostek 
wojskowych poza granicami państwa w celu udzia
łu w: 
a) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, 
b) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub hu

manitarnych; przepisu tego nie stosuje się do 
akcj i ratowniczych regulowanych przepisami 
o ratownictwie na morzu, 

c) przedsięwzięciach reprezentacyjnych. 

Art. 3.1. O użyciu jednostek wojskowych poza gra
nicami państwa postanawia Prezydent Rzeczypospoli 
tej Polskiej, na wniosek: 

1) Rady Ministrów - w sytuacjach określonych wart. 
2 pkt 1 lit. a) i b), 

2) Prezesa Rady M inistrów - w sytuacjach określo
nych w art. 2 pkt 1 lit. c). 

2. O podjętym postanowieniu Prezydent Rzeczypo
spolitej Polskiej niezwłocznie informuje Marszałków 
Sejmu i Senatu . 

Art. 4. 1. O pobycie jednostek wojskowych poza 
granicami pa ń stwa decyzje podejmuje: 

1) Rada M inistrów - w sytuacjach określonych wart. 
2 pkt 2 lit. a), jeżeli środki na udzi a ł w szkoleniach 
i ćwicze ni ach nie zostały uwzględnione w budże
tach wła ściwyc h ministerstw, 

2) m inister właściwy do spraw obrony narodowej al
bo minister właściwy do spraw wewnętrznych -
w sytuacjach określonych wart. 2 pkt 2 w stosun
ku do podległych albo podpo rządkowanych mu 
jednostek. 

2. O podjęc i u decyzji o pobycie jednostek wojsko
wych poza granicami państwa Prezes Rady Ministrów 
powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . 

Art. 5. 1. W postanowieniu o użyc i u jednostek woj
skowych poza gran icami państwa okreś l a się : 

1) jednostki w ojskowe, ich nazwy, li czebność oraz 
czas, przez ja ki będą pozostawać poza granicami 
pań stwa , 

2) cel skierowan ia jednostek w ojskowych, zakres ich 
zadań oraz obszar działania, 

3) system ki erowania i dowodzenia jednostkami woj
skowym i oraz organ organizacj i mi ędzynarodowej, 
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któremu jednostki zostaną podporządkowane na 
czas operacj i, 

4) organy administracji rządowej odpowiedzialne za 
współpracę z kie rowniczymi organami właściwej 
organizacji międzynarodowej w zakresie kierowa
nia działalnością i zaopatrywania jednostek woj 
skowych wykon uj ących zadania poza granicami 
państwa , 

5) uzbrojenie i sprzęt wojskowy, 

6) trasy i czas przem ieszczania się jednostek wojsko
wych w przypadku tranzytu . 

2. W przypadku koniecznośc i przedłużenia lub skró
cenia okresu użyci a jednostek wojskowych poza grani 
cami państwa , przepisy art. 3 lub art. 4 stosuje się od
powiednio. 

Art. 6. 1. W skład jednostek wojskowych wykonują
cych zadania poza granicami państwa wchodzą żołnie
rze w czynnej służb i e w ojskowej oraz pracownicy woj 
ska, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W celu zapewnienia obsady niektórych stano
wisk w jednostkach w ojskowych przez osoby posiada
jące specjalistyczne kw alifikacje można zatrudniać pra
cowników na zasadach określonych w przepisach Ko
deksu pracy. 

Art. 7.1 . Osoby wchodzące w skład jednostek woj 
skowych wykonujących zadania poza granicami pań 
stwa podlegają na te rytorium państwa obcego przepi 
som dyscyplinarnym, karnym i porządkowym obowią
zującym w Rzeczypospo litej Polskiej . 

2. Żołnierze i pracownicy wojska wchodzący w skład 
jednostek wojskowych są obowiązani do przestrzegania 
prawa państwa przyj mującego oraz wiążącego Rzecz
pospolitą Polską prawa międzynarodowego . 

Art. 8. Pisemna zgoda żołnierza niezawodowego 
do pełnienia słu żby poza granicami państwa jest wy
magana tylko w przypadkach określonych wart. 2 pkt 1 
lit. b) oraz w pkt 2 lit. b). 

Art. 9. 1. Rada M inistrów określi, w drodze rozpo
rządzenia : 

1) szczegółowe zasady zatrudniania w jednostkach 
wojskowych pracow ników, o których mowa wart. 
6 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych 
w przepisach prawa pracy oraz specyfiki związanej 
z wykonywaniem pracy w jednostce wojskowej po
za granicami pa ństwa , 

2) szczegółowe upraw nienia i obowiązki żołnierzy 
niezawodowych pełniących służbę poza granicami 
państwa, z uwzg l ędnieniem zasad związanych 
z wykonywan iem powszechnego obowiązku obro
ny, 

3) szczegółowe zasady i tryb finansowania przygoto
wania i działania jednostek wojskowych, z uwzg l ęd
nieniem przepisów o f inansach publicznych, 

4) uposażenie oraz inne należności pieniężne i świad
czenia otrzymywa ne przez żołnierzy wyznaczonych 
do pełnienia służby poza granicami państwa, wy
nagrodzenie i inne należności pieniężne oraz 
świadczenia otrzymywane przez pracowników 

wojska zatrud nionych w jednostkach wojskowych, 
z uwzgl ędnieniem w szczególności prawa do 
świadczeń odszkodowawczych, wynikających z od
ręb nych ustaw, dodatków zagranicznego i wojen
nego w zależności od celu użycia tych jednostek 
poza granicami państwa, oraz do bezpłatnych 
świadcze ń zdrow otnych, zaopatrzenia w leki i arty
kuły sanitarne, a także bezpłatnego przewozu z kra
ju i z pow rotem w związ ku z rozpoczęciem i zakoń
czeniem misj i oraz w przypadkach losowych. 

2. Rada Minist rów zapewni środki finansowe na 
użycie lub pobyt jednostek wojskowych poza granica
mi państwa w przypadkach określonych wart. 2, jeżeli 
środk i na ten cel nie zostały uwzględnione w budżecie 
M inisterstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa 
Spraw Wewnętrz nych i Administracji. 

Art. 10. 1. Przepisy ustawy stosuje się także do żołnie
rzy i pracow ników wojska, którzy w dniu wejścia w życie 
ustawy pełnią służbę lub wykonują obowiązki poza grani
cami państwa na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 
1998 r. o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami 
Rzeczypospol itej Polskiej w 1998 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 119). 

2. W stosunku do żołnierzy pełniących służbę 

w jednost kach wojskowych w sprawach nie uregulo
w anych w niniejszej ustawie mają zastosowanie prze
pisy o służ bi e wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Art. 11 . W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ
bie w ojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. 
Nr lO, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, 
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, 
poz. 944) wa rt. 20a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Żotnierz zawodowy może być wyznaczony, za je
go p i semną zgodą, do petnienia stużby poza gra
nicam i Państwa z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku kierowania poza granice Państwa 
jednostek wojskowych wydzielonych z Sit Zbroj
nych w ce lu udziatu w: 
1) ko nf likcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sit 

państwa lu b pa ństw sojuszniczych, 
2) misj i pokojowej , 
3) akcj i zapobieżen ia aktom terro ryzmu lub ich 

skutkom, 
4) szkolen iach i ćwicze n i a ch wojskowych, 
5) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub 

humanitarnych, 
6) przedsięwzięciac h reprezentacyjnych 
- zg oda ż otnierza zawodowego nie jest wymaga

na." . 

Art . 12. Do czasu wydan ia przepisów wykonawczych 
przew idzianych w ustawie, nie dtużej jednak niż przez 6 
miesięcy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wy
konawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa 
wart. 10 ust. l , o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą . 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1999 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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