
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Na stra˝y suwerennoÊci i niepodleg∏o-

Êci Narodu Polskiego oraz jego bezpie-
czeƒstwa i pokoju stojà Si∏y Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej
„Si∏ami Zbrojnymi”.

2. Si∏y Zbrojne mogà ponadto braç udzia∏
w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych i likwi-
dacji ich skutków, akcjach poszukiwaw-
czych oraz ratowania ˝ycia ludzkiego,
a tak˝e w oczyszczaniu terenów z mate-
ria∏ów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego oraz ich
unieszkodliwianiu.

3. W sk∏ad Si∏ Zbrojnych wchodzà jako ich
rodzaje:
1) Wojska Làdowe, 
2) Si∏y Powietrzne,
3) Marynarka Wojenna. 

4. Rodzaje Si∏ Zbrojnych sk∏adajà si´ z jed-
nostek wojskowych i zwiàzków organi-
zacyjnych ró˝nych rodzajów wojsk
i s∏u˝b. 

5. Przez jednostk´ wojskowà rozumie si´
jednostk´ organizacyjnà Si∏ Zbrojnych,
funkcjonujàcà na podstawie nadanego
przez Ministra Obrony Narodowej etatu
okreÊlajàcego jej struktur´ wewn´trznà,
liczb´, rodzaje i rang´ wszystkich stano-
wisk s∏u˝bowych wyst´pujàcych w tej
jednostce, jak równie˝ liczb´ i rodzaje
uzbrojenia, Êrodków transportu i innego
wyposa˝enia nale˝nego jednostce, oraz
pos∏ugujàcà si´ piecz´cià urz´dowà
z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej i na-
zwà (numerem) jednostki.

6. Przez zwiàzek organizacyjny rozumie si´
jednostki wojskowe zorganizowane
w okreÊlonà struktur´, w szczególnoÊci
w korpus, dywizj´ lub brygad´, funkcjo-
nujàcà samodzielnie albo w sk∏adzie ro-
dzaju Si∏ Zbrojnych.

7. W sk∏ad Si∏ Zbrojnych wchodzà równie˝
Wojskowe S∏u˝by Informacyjne i ˚an-
darmeria Wojskowa, jako ich wyodr´b-
nione i wyspecjalizowane s∏u˝by.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, spra-
wujàc zwierzchnictwo nad Si∏ami Zbrojny-
mi, w szczególnoÊci:

1) okreÊla, na wniosek Ministra Obrony
Narodowej, g∏ówne kierunki rozwoju Si∏
Zbrojnych oraz ich przygotowaƒ do
obrony paƒstwa,

2) mo˝e uczestniczyç w odprawach kie-
rowniczej kadry Ministerstwa Obrony
Narodowej i Si∏ Zbrojnych.”;

3) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) planowanie i realizacja przygotowaƒ obron-
nych paƒstwa zapewniajàcych jego funkcjo-
nowanie w razie zewn´trznego zagro˝enia
bezpieczeƒstwa i w czasie wojny, w tym pla-
nowanie przedsi´wzi´ç gospodarczo-obron-
nych oraz zadaƒ wykonywanych na rzecz Si∏
Zbrojnych i wojsk sojuszniczych,”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunki i sposób przygotowania i wykorzy-
stania transportu morskiego, kolejowego,
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USTAWA

z dnia 29 paêdziernika 2003 r.

o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 19 lutego 1993 r. o zna-
kach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´dzie
Ministra Obrony Narodowej, ustaw´ z dnia 26 kwietnia
1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, ustaw´ z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 7 ma-
ja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy
o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustaw´ z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r.
o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania si´
przez to terytorium, ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r. o Biu-
rze Ochrony Rzàdu, ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amu-
nicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. —
Prawo lotnicze, ustaw´ z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze
Ochrony Rzàdu.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750.



samochodowego, lotniczego, ˝eglugi Êród-
làdowej oraz infrastruktury drogowej i kole-
jowej na potrzeby obronne paƒstwa, a tak˝e
ich ochrony w czasie wojny oraz w∏aÊciwoÊç
organów w tych sprawach,”;

4) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Terenowymi organami wykonawczymi
Ministra Obrony Narodowej w spra-
wach operacyjno-obronnych i rzàdo-
wej administracji niezespolonej sà:

1) dowódcy okr´gów wojskowych,

2) szefowie wojewódzkich sztabów
wojskowych,

3) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ.

2. Dowódcy okr´gów wojskowych
w sprawach, o których mowa w ust. 1,
wykonujà w szczególnoÊci zadania
z zakresu:

1) planowania operacyjnego i mobili-
zacyjnego rozwini´cia jednostek
wojskowych,

2) szkolenia bojowego i ogólnowoj-
skowego podleg∏ych jednostek woj-
skowych,

3) udzia∏u oddzia∏ów i pododdzia∏ów
wojskowych w zwalczaniu kl´sk ˝y-
wio∏owych i likwidacji ich skutków,
akcjach poszukiwawczych oraz rato-
wania ˝ycia ludzkiego, a tak˝e
w oczyszczaniu terenów z materia-
∏ów wybuchowych i niebezpiecz-
nych pochodzenia wojskowego oraz
ich unieszkodliwianiu,

4) koordynacji przedsi´wzi´ç wykony-
wanych w ramach obowiàzków
paƒstwa – gospodarza,

5) zapewnienia uzupe∏nienia potrzeb
osobowych jednostek wojskowych,

6) wspó∏pracy z innymi organami
i podmiotami w sprawach zwiàza-
nych z obronnoÊcià paƒstwa.

3. Szefowie wojewódzkich sztabów woj-
skowych w sprawach, o których mowa
w ust. 1, wykonujà w szczególnoÊci za-
dania z zakresu:
1) organu wy˝szego stopnia, w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.3)), w stosunku do wojskowych
komendantów uzupe∏nieƒ,

2) zapewnienia operacyjnego i mobili-
zacyjnego rozwini´cia jednostek
wojskowych,

3) koordynacji u˝ycia oddzia∏ów i pod-
oddzia∏ów wojskowych w zwalcza-
niu kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji
ich skutków, akcjach poszukiwaw-
czych oraz ratowania ˝ycia ludzkie-
go,

4) gromadzenia informacji na potrzeby
realizacji przedsi´wzi´ç wykonywa-
nych w ramach obowiàzków paƒ-
stwa-gospodarza,

5) zapewnienia uzupe∏nienia potrzeb
osobowych jednostek wojskowych,

6) planowania wykorzystania si∏ uk∏a-
du pozamilitarnego na potrzeby
obronne,

7) administracji rezerw osobowych
i Êwiadczeƒ na rzecz obrony,

8) udzia∏u w planowaniu przestrzenne-
go zagospodarowania, ze wzgl´du
na potrzeby obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa paƒstwa,

9) wspó∏pracy z innymi organami
i podmiotami w sprawach zwiàza-
nych z obronnoÊcià paƒstwa.

4. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
w sprawach, o których mowa w ust. 1,
wykonujà w szczególnoÊci zadania
z zakresu:

1) zapewnienia mobilizacyjnego roz-
wini´cia jednostek wojskowych,

2) administrowania rezerwami osobo-
wymi,

3) Êwiadczeƒ na rzecz obrony,

4) wspó∏pracy z innymi organami
i podmiotami w sprawach zwiàza-
nych z obronnoÊcià paƒstwa.

5. Rada Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, tworzy, przekszta∏ca i znosi
okr´gi wojskowe, okreÊla szczegó∏owe
zadania ich dowódców, jako organów
rzàdowej administracji niezespolonej,
oraz okreÊla siedziby i terytorialny za-
si´g dzia∏ania okr´gów wojskowych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci podzia∏
terytorialny paƒstwa.

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze
rozporzàdzenia, tworzy, przekszta∏ca
i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe
i wojskowe komendy uzupe∏nieƒ, okre-
Êla szczegó∏owe zadania szefów woje-
wódzkich sztabów wojskowych i woj-
skowych komendantów uzupe∏nieƒ, ja-
ko organów rzàdowej administracji
niezespolonej, oraz okreÊla siedziby
i terytorialny zasi´g dzia∏ania woje-
wódzkich sztabów wojskowych i woj-
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.



skowych komend uzupe∏nieƒ,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci po-
dzia∏u terytorialnego paƒstwa. W roz-
porzàdzeniu nale˝y równie˝ okreÊliç
stanowiska kierownicze i komórki or-
ganizacyjne wojewódzkich sztabów
wojskowych i wojskowych komend
uzupe∏nieƒ.”;

5) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, ogólne zasady wykonywania zadaƒ
w ramach powszechnego obowiàzku obrony
przez ministrów, wojewodów, marsza∏ków wo-
jewództw, starostów i wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast) oraz przedsi´biorców i in-
ne jednostki organizacyjne, a tak˝e organizacje
spo∏eczne.”;

6) w art. 20 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kieruje realizacjà przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z podwy˝szaniem gotowoÊci obronnej paƒstwa
wykonywanych przez marsza∏ków województw,
starostów, wójtów lub burmistrzów (prezyden-
tów miast), przedsi´biorców oraz inne jednostki
organizacyjne i organizacje spo∏eczne majàce
swojà siedzib´ na terenie województwa,”;

7) w art. 26:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. W ramach czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, poborowych poddaje si´ obo-
wiàzkowym badaniom lekarskim, a tak˝e,
stosownie do potrzeb i wed∏ug decyzji
przewodniczàcego komisji lekarskiej, bada-
niom specjalistycznym, w tym psycholo-
gicznym, oraz obserwacji szpitalnej.

1b. Poborowy jest obowiàzany przedstawiç
komisji lekarskiej posiadanà dokumentacj´
medycznà, w tym wyniki badaƒ specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesi´cy przed dniem stawienia
si´ do poboru.

1c. Poborowych, w stosunku do których orze-
czono sta∏à albo d∏ugotrwa∏à niezdolnoÊç
do pracy w gospodarstwie rolnym na pod-
stawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.4)),
poborowych ca∏kowicie niezdolnych do
pracy oraz niezdolnych do samodzielnej
egzystencji lub uznanych za ca∏kowicie nie-
zdolnych do pracy na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên.

zm.5)), jak równie˝ poborowych zaliczo-
nych do osób o znacznym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci albo o umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z póên. zm.6)), mo˝na nie
poddawaç badaniom lekarskim, o których
mowa w ust. 1a, je˝eli przedstawià komisji
wypis z treÊci orzeczenia stwierdzajàcego
t´ niezdolnoÊç lub niepe∏nosprawnoÊç, na
podstawie którego mo˝na okreÊliç zdol-
noÊç tych poborowych do czynnej s∏u˝by
wojskowej.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

8) w art. 29 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—8 w brzmie-
niu:
„3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjali-

styczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe
komisje lekarskie realizujà placówki medyczne
wybrane przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Do zamówieƒ na realizacj´ Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664, z póên. zm.7)).

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, skie-
rowane na ich wniosek do wojskowej komisji
lekarskiej, ponoszà koszty zwiàzane z przepro-
wadzeniem badaƒ lekarskich.

6. Osobom, o których mowa w ust. 5, nie przys∏u-
gujà Êwiadczenia przewidziane w ustawie z ty-
tu∏u tego skierowania, je˝eli orzeczenie woj-
skowej komisji lekarskiej nie zmieni∏o posiada-
nej przez nie dotychczas kategorii zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej.

7. Do orzekania o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1, przez wojskowe komisje lekarskie przepi-
sy art. 26 ust. 1a—1c stosuje si´ odpowiednio.
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

———————
5) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38,

poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240,
poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609 i Nr 203, poz. 1966.

6) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r.
Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197,
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188
i Nr 165, poz. 1591.



8. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tworzy, przekszta∏ca i znosi wojskowe komi-
sje lekarskie oraz okreÊla ich siedziby, za-
si´g dzia∏ania, a tak˝e w∏aÊciwoÊç,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci podzia∏u
terytorialnego paƒstwa,

2) okreÊli tryb udzielania zamówieƒ na bada-
nia diagnostyczne i konsultacje specjali-
styczne dla potrzeb orzekania przez wojsko-
we komisje lekarskie, uwzgl´dniajàc równe
traktowanie placówek medycznych.”;

9) w art. 30:

a) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „(Dz. U. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70,
poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298,
Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111,
poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792)”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W razie niemo˝noÊci zlecenia przeprowa-
dzania badaƒ specjalistycznych lub badaƒ
psychologicznych zak∏adom opieki zdro-
wotnej, wojewodowie mogà zawieraç
umowy o przeprowadzanie takich badaƒ
przez lekarzy prowadzàcych indywidualne
specjalistyczne praktyki lekarskie lub gru-
powe praktyki lekarskie oraz przez psycho-
logów.”;

10) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Ustala si´ nast´pujàce kategorie zdol-
noÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej:

1) kategoria A — zdolny do czynnej
s∏u˝by wojskowej, co oznacza
zdolnoÊç do odbywania zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej, nadtermi-
nowej zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej, zaj´ç wojskowych w czasie
trwania studiów wy˝szych, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej
s∏u˝by wojskowej, çwiczeƒ woj-
skowych, zasadniczej s∏u˝by
i szkolenia poborowych w obronie
cywilnej, s∏u˝by zast´pczej, jak
równie˝ s∏u˝by wojskowej pe∏nio-
nej w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny,

2) kategoria B — czasowo niezdolny
do czynnej s∏u˝by wojskowej, co
oznacza przemijajàce upoÊledze-
nie ogólnego stanu zdrowia albo
ostre lub przewlek∏e stany choro-
bowe, które w okresie do dwudzie-
stu czterech miesi´cy od dnia ba-
dania rokujà odzyskanie zdolnoÊci
do s∏u˝by wojskowej, o której mo-
wa w pkt 1, w czasie pokoju,

3) kategoria D — niezdolny do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej, o której mo-
wa w pkt 1, w czasie pokoju,

4) kategoria E — trwale i ca∏kowicie
niezdolny do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, o której mowa w pkt 1,
w czasie pokoju oraz w razie og∏o-
szenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby
do jednej z kategorii, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwe komisje lekarskie
wydajà na podstawie badania lekar-
skiego fizycznej i psychicznej zdolno-
Êci tej osoby do odpowiedniego ro-
dzaju s∏u˝by wojskowej, z uwzgl´d-
nieniem wyników badaƒ specjali-
stycznych, a w razie potrzeby równie˝
obserwacji szpitalnej.

3. W razie stwierdzenia kilku chorób
i u∏omnoÊci przy okreÊlaniu zdolnoÊci
do czynnej s∏u˝by wojskowej rozpa-
truje si´ ∏àcznie wszystkie ogranicze-
nia spowodowane tymi chorobami
i u∏omnoÊciami. Osob´ badanà mo˝-
na w takim wypadku zaliczyç do ni˝-
szej kategorii zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej, ni˝ wynika∏oby to
z kategorii zdolnoÊci ustalonej dla po-
szczególnych chorób i u∏omnoÊci;
w takim wypadku decyduje ocena
ogólnej sprawnoÊci psychofizycznej
badanego.

4. Minister Obrony Narodowej w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i ministrem
w∏aÊciwym do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz chorób i u∏omnoÊci
uwzgl´dniany przy orzekaniu
o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej oraz do s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa,

2) wykaz chorób i u∏omnoÊci uwzgl´d-
niany przy orzekaniu o zdolnoÊci
do pe∏nienia s∏u˝by w rodzajach
wojsk i s∏u˝b oraz na stanowiskach
s∏u˝bowych i funkcjach wojsko-
wych wymagajàcych szczególnych
predyspozycji zdrowotnych,

3) szczegó∏owe warunki orzekania
o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej przez wojskowe komisje le-
karskie,

4) szczegó∏owe warunki orzekania
o zdolnoÊci do s∏u˝by wojskowej
poza granicami paƒstwa,

5) tryb post´powania wojskowych
komisji lekarskich,

6) sposób ustalania zwiàzku chorób
oraz Êmierci ze s∏u˝bà wojskowà
przez te komisje,
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7) sposób orzekania o potrzebie
udzielenia ˝o∏nierzowi urlopu zdro-
wotnego.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 4, nale˝y wskazaç kategorie
zdolnoÊci do s∏u˝by orzekane w razie
stwierdzenia poszczególnych chorób
i u∏omnoÊci, uwzgl´dniajàc oznacze-
nie tych chorób i u∏omnoÊci wed∏ug
paragrafów i punktów w celu zapew-
nienia ochrony danych osobowych
w procesie orzeczniczym, a tak˝e
okreÊliç tryb kierowania do wojsko-
wych komisji lekarskich i tryb ich po-
st´powania, z uwzgl´dnieniem pro-
wadzenia dodatkowych badaƒ spe-
cjalistycznych wymaganych w po-
szczególnych rodzajach wojsk
i s∏u˝b, na poszczególnych stanowi-
skach s∏u˝bowych i funkcjach woj-
skowych oraz do s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa, tryb wydawania orze-
czeƒ i ich zatwierdzania, niezb´dne
elementy orzeczenia, tryb rozpatry-
wania odwo∏aƒ i sprzeciwów od tych
orzeczeƒ oraz ich uchylania w trybie
nadzoru, niezb´dnà dokumentacj´
lekarskà i inne dokumenty mogàce
stanowiç podstaw´ orzeczenia woj-
skowej komisji lekarskiej, wzór skie-
rowania do wojskowych komisji le-
karskich, jak równie˝ wzory orzeczeƒ
i certyfikatów wydawanych przez te
komisje.”;

11) w art. 35 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmie-
niu:

„3. W ramach poboru wykonuje si´ czynnoÊci
zwiàzane z okreÊlaniem zdolnoÊci poborowych
do czynnej s∏u˝by wojskowej, orzekaniem
o udzielaniu odroczeƒ zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, orzekaniem o przyznaniu s∏u˝by za-
st´pczej, przetwarzaniem danych ewidencji
wojskowej, przeznaczaniem do czynnej s∏u˝by
wojskowej lub s∏u˝by w obronie cywilnej oraz
wydawaniem wojskowych dokumentów oso-
bistych.

4. Za przeprowadzenie poboru na obszarze po-
wiatu (miasta na prawach powiatu) odpowia-
da starosta (prezydent miasta na prawach po-
wiatu), który zadanie to wykonuje jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rzàdowej.”;

12) w art. 39:

a) w ust. 1:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pobieranie nauki w szkole ponadgimna-
zjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. tak˝e
w szkole ponadpodstawowej — na czas
pobierania tej nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝

do koƒca roku szkolnego, w którym po-
borowy koƒczy dwudziesty trzeci rok ˝y-
cia,”,

— w pkt. 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i
dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) kszta∏cenie w celu zdobycia kwalifikacji
przydatnych w wojsku na podstawie
umowy zawartej z wojskowym komen-
dantem uzupe∏nieƒ, o której mowa
w art. 132a ust. 3, albo skierowania okre-
Êlonego w art. 132b ust. 2 — na czas tego
kszta∏cenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odroczenia ze wzgl´du na pobieranie nauki
udziela si´ tak˝e poborowym b´dàcym alum-
nami wy˝szych seminariów duchownych,
osobami zakonnymi (po profesji czasowej),
nowicjuszami w zakonach albo s∏uchaczami
szkó∏ duchownych koÊcio∏ów i zwiàzków wy-
znaniowych majàcych osobowoÊç prawnà —
na czas pobierania tej nauki.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odroczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
mogà byç udzielane równie˝ studentom,
którzy w danym roku kalendarzowym koƒ-
czà dwudziesty siódmy rok ˝ycia, na czas
pozwalajàcy na ukoƒczenie studiów. Odro-
czenie jest udzielane na wniosek poboro-
wego, zaopiniowany przez rektora szko∏y
wy˝szej lub wy˝szej szko∏y zawodowej,
w której student studiuje.”,

d) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7
i w ust. 3, udziela si´ tylko jeden raz na okres
od trzech do dwunastu miesi´cy.

6. SkreÊlenie z listy studentów albo wydalenie
ze szko∏y wy˝szej lub wy˝szej szko∏y zawo-
dowej, a tak˝e niewywiàzywanie si´ pobo-
rowego z umowy, o której mowa
w art. 132a ust. 3, lub z obowiàzku okreÊlo-
nego w skierowaniu wskazanym
w art. 132b ust. 2, powodujà utrat´ udzielo-
nego odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej z tytu∏u pobierania nauki.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki i tryb udziela-
nia odroczeƒ zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
uwzgl´dniajàc wymóg, ˝e odroczenia udzie-
la si´ poborowym na ich udokumentowany
wniosek. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç
równie˝ dokumenty, jakie nale˝y do∏àczyç
do wniosku o udzielenie odroczenia.”;

13) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Orzekanie o udzieleniu poborowym odro-
czeƒ zasadniczej s∏u˝by wojskowej w przy-
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padkach okreÊlonych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 2
i 4—7 oraz ust. 2 i 3 nale˝y do wojskowych
komendantów uzupe∏nieƒ.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzj´ o udzieleniu odroczenia, w przy-
padku, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
og∏osiç ustnie, z zastrze˝eniem ust. 2. W ta-
kim przypadku potwierdzenia wydanej de-
cyzji administracyjnej dokonuje si´ w for-
mie wpisu lub zamieszczenia danych
w wojskowym dokumencie osobistym po-
borowego i w ewidencji wojskowej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odmowa udzielenia odroczenia lub udziele-
nie odroczenia w treÊci innej ni˝ ˝àdanie po-
borowego, okreÊlone w jego wniosku
o udzielenie tego odroczenia, a tak˝e udzie-
lanie odroczeƒ, o których mowa w art. 39
ust. 2a i 3, nast´puje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, którà dor´cza si´ poborowemu
na piÊmie wraz z uzasadnieniem.”;

14) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister Obrony Narodowej, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊlà, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób wzywania do poboru,
dokumenty, jakie poborowi powinni
przedstawiç przy poborze, oraz wzór wpi-
su lub zamieszczenia danych w wojsko-
wym dokumencie osobistym i w ewiden-
cji wojskowej, w przypadku udzielenia
odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
w trybie, o którym mowa w art. 42
ust. 1a, uwzgl´dniajàc sposób przygoto-
wania i przeprowadzenia poboru oraz
czynnoÊci wojewodów, starostów, wój-
tów lub burmistrzów (prezydentów
miast) i wojskowych komendantów uzu-
pe∏nieƒ w tym zakresie.”;

15) w art. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) absolwentów szkó∏ oficerskich i szkó∏ aspi-
ranckich (chorà˝ych) Policji, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, którzy bezpo-
Êrednio po zakoƒczeniu studiów (nauki) podj´-
li s∏u˝b´ w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, S∏u˝bie Wi´-
ziennej lub Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”;

16) w art. 46:

a) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie mogli byç powo∏ani do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej w okresie, o którym
mowa w ust. 1, z powodu odroczenia tej
s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadku okreÊlone-
go w art. 39 ust. 1 pkt 1—3, albo z powo-
du z∏o˝enia wniosku o przyznanie s∏u˝by
zast´pczej,”,

— w pkt 2 w lit. e kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) zostali uznani za niezdolnych do czynnej

s∏u˝by wojskowej w czasie pokoju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Poborowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1

i 2, niepowo∏anych do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej przenosi si´ do rezerwy z dniem
31 grudnia roku kalendarzowego, w którym
ukoƒczyli dwadzieÊcia osiem lat ˝ycia.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Poborowych, o których mowa w ust. 2

pkt 3, przenosi si´ do rezerwy z dniem
uprawomocnienia si´ orzeczenia komisji
lekarskiej.”;

17) w art. 47 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) duchownych lub cz∏onków zakonów koÊcio∏ów
i innych zwiàzków wyznaniowych nieposiada-
jàcych osobowoÊci prawnej.”;

18) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Kobiety posiadajàce kwalifikacje przy-
datne do czynnej s∏u˝by wojskowej
oraz kobiety, które w danym roku
szkolnym koƒczà nauk´ w szko∏ach
medycznych i weterynaryjnych, mogà
byç poddane obowiàzkowi stawienia
si´ do poboru, poczynajàc od dnia
1 stycznia roku kalendarzowego,
w którym koƒczà osiemnaÊcie lat ˝ycia
— do dnia 31 grudnia roku kalendarzo-
wego, w którym koƒczà dwadzieÊcia
cztery lata. Kobiety te mogà byç
uprzednio poddane obowiàzkowi sta-
wienia si´ do rejestracji.

2. Za kwalifikacje, o których mowa
w ust. 1, uznaje si´ kwalifikacje zawo-
dowe wymagane do wykonywania za-
wodów medycznych i weterynaryj-
nych.

3. W razie wprowadzenia obowiàzku sta-
wienia si´ do poboru kobiet:
1) dyrektorzy szkó∏, o których mowa

w ust. 1, przesy∏ajà wojskowemu
komendantowi uzupe∏nieƒ w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na siedzib´ szko-
∏y imienny wykaz kobiet, które koƒ-
czà nauk´ w danym roku kalenda-
rzowym,

2) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
szko∏y, o której mowa w ust. 1, prze-
sy∏a wojskowym komendantom
uzupe∏nieƒ w∏aÊciwym ze wzgl´du
na miejsce pobytu sta∏ego kobiet
lub miejsce ich czasowego pobytu
trwajàcego ponad dwa miesiàce
imienne wykazy kobiet podlegajà-
cych obowiàzkowi stawienia si´ do
poboru,
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3) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
po otrzymaniu wykazów, o których
mowa w pkt 2, przesy∏ajà je wójtom
lub burmistrzom (prezydentom
miast) w celu wezwania kobiet do
poboru.

4. Kobiety, które stawi∏y si´ do poboru,
zdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej
przeznacza si´ do tej s∏u˝by i wydaje
im wojskowe dokumenty osobiste.

5. Kobietom przeznaczonym do czynnej
s∏u˝by wojskowej udziela si´ odrocze-
nia tej s∏u˝by do czasu ukoƒczenia na-
uki w szkole, o której mowa w ust. 1,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym koƒczà one
dwadzieÊcia cztery lata ˝ycia.

6. Kobiety przeznaczone do czynnej s∏u˝-
by wojskowej oraz uznane za czasowo
niezdolne do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej przenosi si´ do rezerwy z dniem
przeznaczenia do tej s∏u˝by, z zastrze-
˝eniem ust. 7.

7. Kobiety, o których mowa w ust. 5,
przenosi si´ do rezerwy z dniem wyga-
Êni´cia lub uchylenia decyzji o odro-
czeniu czynnej s∏u˝by wojskowej.

8. Do rejestracji i poboru kobiet oraz
przeznaczania ich do czynnej s∏u˝by
wojskowej i odraczania tej s∏u˝by 
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 26—45.

9. Rada Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, nak∏ada obowiàzki, o których
mowa w ust. 1, wskazujàc grupy kobiet
poddane temu obowiàzkowi oraz okre-
Êla stanowiska s∏u˝bowe lub funkcje,
na które przeznacza si´ kobiety do
czynnej s∏u˝by wojskowej, uwzgl´d-
niajàc przepisy w sprawie prac szcze-
gólnie ucià˝liwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet oraz potrzeby Si∏ Zbroj-
nych.”;

19) w art. 49:

a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b—1d w brzmieniu:

„1b. Ewidencj´ wojskowà, o której mowa
w ust. 1, w zakresie osób odbywajàcych
w jednostkach wojskowych czynnà s∏u˝b´
wojskowà oraz posiadajàcych przydzia∏
mobilizacyjny lub pracowniczy przydzia∏
mobilizacyjny do tych jednostek prowadzà
równie˝ dowódcy tych jednostek.

1c. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ udo-
st´pniajà dowódcom jednostek wojsko-
wych dane z ewidencji wojskowej, o której
mowa w ust. 1, w tym ewidencj´ osób po-
wo∏anych do czynnej s∏u˝by wojskowej
oraz posiadajàcych przydzia∏ mobilizacyjny
lub pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny
do tych jednostek.

1d. Ewidencj´ wojskowà, o której mowa
w ust. 1, na szczeblu centralnym prowadzi
w systemie informatycznym szef komórki
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania
zasobami osobowymi.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na

szczeblu centralnym, w ramach udost´p-
niania danych osobowych, niezb´dnych
dla jej prowadzenia, przekazuje si´ na no-
Êniku optycznym, magnetycznym lub
w drodze teletransmisji dane ze zbiorów
Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci, zwanego dalej
„PESEL”, oraz centralnej ewidencji kierow-
ców i Krajowego Rejestru Karnego.

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na
szczeblu centralnym w zakresie przekazy-
wania danych ze zbiorów, o których mowa
w ust. 2a, gromadzi si´ nast´pujàce dane:
1) ze zbioru danych osobowych PESEL —

okreÊlone w art. 44a ust. 7 pkt 1—6,
pkt 8—10, pkt 13—18, pkt 22 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z póên. zm.8)),

2) z centralnej ewidencji kierowców —
okreÊlone w art. 100b ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, z póên. zm.9)),

3) z Krajowego Rejestru Karnego — okre-
Êlone w art. 20 ust. 1 pkt 1 (obejmujàce
nazwisko, imiona i numer ewidencyjny
PESEL) i pkt 2 (obejmujàce stwierdzenie
czy dana osoba figuruje lub nie figuruje
w Rejestrze) ustawy z dnia 24 maja
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên. zm.10)).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, zakres i sposób prowa-
dzenia ewidencji wojskowej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci miejsce pobytu, zatrudnie-
nie, kwalifikacje oraz przebieg s∏u˝by woj-
skowej osób podlegajàcych obowiàzkowi
s∏u˝by wojskowej.”;

20) w art. 50:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektorzy szkó∏ wy˝szych i wy˝szych szkó∏ za-
wodowych, dyrektorzy zak∏adów kszta∏cenia

Dziennik Ustaw Nr 210 — 14468 — Poz. 2036

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953.

10) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56,
poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.



nauczycieli, dyrektorzy szkó∏ ponadgimna-
zjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. rów-
nie˝ dyrektorzy szkó∏ ponadpodstawowych
sà obowiàzani zawiadomiç, nie póêniej ni˝
przed up∏ywem czternastu dni od dnia zaist-
nienia zdarzenia, wojskowych komendan-
tów uzupe∏nieƒ w∏aÊciwych ze wzgl´du na
miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa
miesiàce studenta (ucznia) o przyj´ciu go do
szko∏y, przewidywanym czasie studiów (na-
uki), powtarzaniu roku lub semestru stu-
diów (nauki), skreÊleniu z listy studentów
(uczniów) lub wydaleniu ze szko∏y wy˝szej
albo wy˝szej szko∏y zawodowej oraz o uzy-
skaniu statusu absolwenta szko∏y wy˝szej
lub wy˝szej szko∏y zawodowej albo o ukoƒ-
czeniu przez niego nauki w szkole.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres obowiàzków i tryb post´po-
wania w sprawach, o których mowa
w ust. 1—4, uwzgl´dniajàc pisemnà form´
zawiadomieƒ i dane, jakie powinny zawie-
raç zawiadomienia.”;

21) w art. 51:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przez sàdy — o zastosowaniu tymczaso-
wego aresztowania wobec osób podlega-
jàcych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by woj-
skowej i o prawomocnym skazaniu tych
osób,”,

— uchyla si´ pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci, Minister Obrony
Narodowej i minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych okreÊlà, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres zawiadomieƒ, o których mo-
wa w ust. 1, oraz sposób i terminy ich prze-
sy∏ania, uwzgl´dniajàc pisemnà lub elektro-
nicznà form´ zawiadomienia.”;

22) w art. 52:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Pracownikom wezwanym do osobistego
stawienia si´ przed w∏aÊciwy organ w spra-
wach dotyczàcych powszechnego obowiàz-
ku obrony, którzy nie otrzymali od praco-
dawcy wynagrodzenia za czas opuszczony
z powodu wezwania, przys∏uguje, na ich ˝à-
danie, zrycza∏towana rekompensata za utra-
cone zarobki, za ka˝dy dzieƒ w wysokoÊci
1/30 minimalnego wynagrodzenia za prac´
obowiàzujàcego w grudniu roku poprzed-
niego, ustalanego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679). Rekompensat´ wyp∏aca

organ wzywajàcy na podstawie zaÊwiad-
czeƒ wydanych przez pracodawców. 

3. Osobom wezwanym przez w∏aÊciwy organ
do osobistego stawienia si´ w sprawach do-
tyczàcych powszechnego obowiàzku obro-
ny przys∏uguje, na ich ˝àdanie, zwrot kosz-
tów przejazdu do miejsca stawienia si´ i po-
wrotu do miejsca pobytu sta∏ego (zamiesz-
kania) lub pobytu czasowego trwajàcego
ponad dwa miesiàce. Koszty te organ wzy-
wajàcy zwraca na podstawie udokumento-
wanego oÊwiadczenia osoby wezwanej, we-
d∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o na-
le˝noÊciach Êwiadków, bieg∏ych i stron
w post´powaniu sàdowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, przypadki, w których
osoby podlegajàce powszechnemu obo-
wiàzkowi obrony sà obowiàzane do osobi-
stego stawienia si´ na wezwanie organów
wojskowych, tryb wzywania, organy woj-
skowe w∏aÊciwe w tych sprawach oraz wzór
wezwania, uwzgl´dniajàc przypadki, w któ-
rych miejsce stawienia si´ osoby wezwanej
jest inne ni˝ siedziba organu wzywajàce-
go.”;

23) w art. 53:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. ˚o∏nierze rezerwy, którym nadano przy-
dzia∏ mobilizacyjny, oraz osoby, którym
nadano pracowniczy przydzia∏ mobilizacyj-
ny, a tak˝e poborowi, którym wydano kar-
ty powo∏ania, majà obowiàzek powiado-
mienia wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ o:

1) zmianie miejsca pobytu sta∏ego lub po-
bytu czasowego trwajàcego ponad dwa
miesiàce,

2) wyjeêdzie za granic´ z zamiarem pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa mie-
siàce i powrocie z tego pobytu,

3) adresie korespondencyjnym, w przy-
padku wyjazdu z miejsca pobytu sta∏e-
go na pobyt czasowy trwajàcy ponad
dwa miesiàce na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb i zakres spe∏niania obowiàzków,
o których mowa w ust. 1—3a, oraz organy
w∏aÊciwe w tych sprawach, uwzgl´dniajàc
wymóg okazania dokumentów potwierdza-
jàcych zg∏aszane zmiany.”;

24) w art. 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ wydajà
dla potrzeb powszechnego obowiàzku obro-
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ny osobom obj´tym ewidencjà wojskowà
wojskowe dokumenty osobiste.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1f w brzmieniu:

„1a. Wpisów lub zamieszczenia danych w woj-
skowych dokumentach osobistych doko-
nujà:

1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ —
w zakresie powszechnego obowiàzku
obrony,

2) dowódca jednostki wojskowej lub woj-
skowy komendant uzupe∏nieƒ — w za-
kresie przebiegu czynnej s∏u˝by wojsko-
wej,

3) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) —
w zakresie obowiàzku meldunkowego.

1b. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1a, mo˝-
na dokonywaç pisemnie lub w formie elek-
tronicznej.

1c. Osoby b´dàce ˝o∏nierzami w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej, którym wydano wojskowe
dokumenty osobiste, sà obowiàzane do
okazania tych dokumentów na ˝àdanie:

1) prze∏o˝onych,

2) starszych stopniem wojskowym,

3) terenowych organów administracji woj-
skowej,

4) dowódców jednostek wojskowych,

5) ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej i woj-
skowych organów porzàdkowych,

6) sàdów i jednostek organizacyjnych pro-
kuratury,

7) wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast),

8) innych upowa˝nionych podmiotów.

1d. Osoby nieb´dàce ˝o∏nierzami w czynnej
s∏u˝bie wojskowej, którym wydano woj-
skowe dokumenty osobiste, sà obowiàza-
ne do okazania tych dokumentów na ˝àda-
nie:

1) terenowych organów administracji woj-
skowej,

2) sàdów i jednostek organizacyjnych pro-
kuratury,

3) wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast),

4) starostów,

5) marsza∏ków województw,

6) organów zatrudnienia i organów rento-
wych,

7) pracodawców,

8) rektorów (dyrektorów) szkó∏ wy˝szych
i wy˝szych szkó∏ zawodowych oraz dy-
rektorów szkó∏ ponadgimnazjalnych,

9) innych upowa˝nionych podmiotów.

1e. Osoba, której wydano wojskowy doku-
ment osobisty, nie mo˝e rozporzàdzaç tym
dokumentem i na ˝àdanie wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ, a w przypadku ˝o∏-
nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej rów-
nie˝ dowódcy jednostki wojskowej, obo-
wiàzana jest zwróciç ten dokument orga-
nom wojskowym.

1f. Osoba, której wydano wojskowy dokument
osobisty, jest obowiàzana powiadomiç
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, a b´-
dàca ˝o∏nierzem w czynnej s∏u˝bie wojsko-
wej dowódc´ jednostki wojskowej, w razie
utraty lub zniszczenia tego dokumentu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór wojskowego do-
kumentu osobistego (ksià˝eczki wojskowej),
jego przeznaczenie, sposób wydawania
i ewidencjonowania oraz zwrotu, zakres in-
formacji dotyczàcych powszechnego obo-
wiàzku obrony i przebiegu czynnej s∏u˝by
wojskowej oraz danych osobowych wpisy-
wanych lub zamieszczonych w tych doku-
mentach, uwzgl´dniajàc, ˝e dane osobowe,
które powinien zawieraç wojskowy doku-
ment osobisty, obejmujà w szczególnoÊci
imi´ (imiona), nazwisko, dat´ i miejsce uro-
dzenia, adres zameldowania oraz stopieƒ
wojskowy; wojskowy dokument osobisty
powinien zawieraç równie˝ fotografi´.”;

25) w art. 56 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Czas trwania s∏u˝by poborowych w forma-
cjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych wynosi dwanaÊcie miesi´cy.”;

26) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej nie podlegajà
kobiety:

1) w cià˝y oraz w okresie szeÊciu miesi´cy po
odbyciu porodu,

2) sprawujàce opiek´ nad dzieçmi do lat
oÊmiu,

3) sprawujàce opiek´ nad:

a) dzieçmi od lat oÊmiu do szesnastu,

b) osobami ob∏o˝nie chorymi,

c) osobami, wobec których orzeczono sta∏à
niezdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników,

d) osobami, wobec których orzeczono ca∏-
kowità niezdolnoÊç do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych,

e) osobami zaliczonymi do znacznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci w rozumieniu
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ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych,

je˝eli osoby te wspólnie z nimi zamieszkujà
i opieki tej nie mo˝na powierzyç innym oso-
bom.”;

27) po art. 59 dodaje si´ art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. ˚o∏nierzy rezerwy, których w pierw-
szej kolejnoÊci przewiduje si´ powo-
∏aç do czynnej s∏u˝by wojskowej
w razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny, przeznacza si´ do tej s∏u˝-
by przez nadanie w czasie pokoju
przydzia∏u mobilizacyjnego na stano-
wiska s∏u˝bowe lub do pe∏nienia
funkcji wojskowych, które sà okreÊlo-
ne w etacie jednostki wojskowej na
czas wojny.

2. Pracownikom zatrudnionym w jed-
nostkach wojskowych na stanowi-
skach pracowniczych okreÊlonych
w etacie tych jednostek na czas poko-
ju, a w razie potrzeby równie˝ pra-
cownikom zatrudnionym u innych
pracodawców oraz innym osobom
nieb´dàcym pracownikami, mogà
byç nadawane w czasie pokoju pra-
cownicze przydzia∏y mobilizacyjne na
stanowiska pracownicze, okreÊlone
w etacie jednostki wojskowej na czas
wojny.

3. Pracowniczych przydzia∏ów mobiliza-
cyjnych nie nadaje si´ osobom, które:

1) nie ukoƒczy∏y osiemnastu lat ˝ycia,

2) ukoƒczy∏y szeÊçdziesiàt lat ˝ycia,

3) sà przedpoborowymi lub poboro-
wymi,

4) posiadajà nadany przydzia∏ mobili-
zacyjny,

5) sà s´dziami lub prokuratorami,

6) sà funkcjonariuszami Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Biura Ochrony
Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Wi´ziennej, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Stra˝y Ochrony Kolei lub
pracownikami specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych
w jednostkach organizacyjnych
podleg∏ych, podporzàdkowanych
lub nadzorowanych przez mini-
strów, kierowników urz´dów cen-
tralnych, wojewodów, Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego oraz
Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewi-
zji,

7) sà reklamowane od obowiàzku
pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojsko-
wej w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny,

8) zosta∏y uznane za stale lub d∏ugo-
trwale niezdolne do pracy w go-
spodarstwie rolnym na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków lub za ca∏kowicie niezdolne do
pracy oraz samodzielnej egzysten-
cji albo ca∏kowicie niezdolne do
pracy na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub zaliczone do osób
o znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci albo umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych.

4. Przydzia∏y mobilizacyjne oraz pra-
cownicze przydzia∏y mobilizacyjne
nadaje oraz uniewa˝nia wojskowy ko-
mendant uzupe∏nieƒ, dzia∏ajàc w po-
rozumieniu z dowódcà jednostki woj-
skowej.

5. Nadanie przydzia∏u mobilizacyjnego
oraz pracowniczego przydzia∏u mobi-
lizacyjnego nast´puje w formie karty
mobilizacyjnej. Osoba, której nadano
przydzia∏ mobilizacyjny lub pracow-
niczy przydzia∏ mobilizacyjny, jest
obowiàzana przyjàç kart´ mobiliza-
cyjnà.

6. Kart´ mobilizacyjnà wojskowy ko-
mendant uzupe∏nieƒ dor´cza w try-
bie, o którym mowa w art. 52. Kart´
mobilizacyjnà mo˝na tak˝e dor´czyç
w czasie çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nie-
rzy rezerwy, a w przypadku pracowni-
ków zatrudnionych w jednostkach
wojskowych w miejscu pracy.

7. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb nadawania przydzia∏ów mobi-

lizacyjnych oraz pracowniczych
przydzia∏ów mobilizacyjnych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
warunki, jakie powinni spe∏niaç
odpowiednio ˝o∏nierze rezerwy,
pracownicy lub inne osoby nieb´-
dàce pracownikami, do przezna-
czenia ich do czynnej s∏u˝by woj-
skowej lub pracy w jednostkach
wojskowych w razie og∏oszenia
mobilizacji lub w czasie wojny,
czynnoÊci wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ i dowódcy jed-
nostki wojskowej poprzedzajàce
nadanie przydzia∏ów, sposób ich
nadawania, przypadki, w jakich si´
je uniewa˝nia,

2) wzory kart mobilizacyjnych oraz
ich przeznaczenie. Karta mobiliza-
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cyjna powinna zawieraç dane do-
tyczàce daty wydania karty, orga-
nu wydajàcego, dane osobowe
˝o∏nierza rezerwy, pracownika lub
innej osoby nieb´dàcej pracowni-
kiem, w tym stopieƒ wojskowy,
imi´ i nazwisko, dane jednostki
wojskowej, w tym nazw´, adres,
numer mobilizacyjny, pododdzia∏,
odpowiednio przydzia∏ mobiliza-
cyjny lub pracowniczy przydzia∏
mobilizacyjny, a tak˝e termin
i miejsce stawienia si´ do jednost-
ki wojskowej. Karta mobilizacyjna
powinna zawieraç równie˝ poucze-
nie o skutkach uchylania si´ odpo-
wiednio od obowiàzku czynnej
s∏u˝by wojskowej lub pracy, spo-
sób post´powania w razie utraty
karty oraz w przypadku niemo˝li-
woÊci stawienia si´ do miejsca
okreÊlonego w tej karcie, a tak˝e
wykaz przedmiotów u˝ytku osobi-
stego, które ˝o∏nierz rezerwy, pra-
cownik lub inna osoba nieb´dàca
pracownikiem powinna zabraç ze
sobà, stawiajàc si´ do jednostki
wojskowej w razie og∏oszenia mo-
bilizacji i w czasie wojny. W karcie
mobilizacyjnej nie podaje si´ uza-
sadnienia.”;

28) w art. 60:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od decyzji o powo∏aniu do czynnej s∏u˝by
wojskowej s∏u˝y powo∏anemu odwo∏anie
do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowe-
go, sk∏adane za poÊrednictwem wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ w terminie
czternastu dni od dnia jej dor´czenia.
Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wy-
konania decyzji. W razie og∏oszenia mobili-
zacji lub w czasie wojny odwo∏anie nie
przys∏uguje.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4,
dor´czenie kart powo∏ania mo˝e nastàpiç
równie˝ przez jednostki wojskowe, jednostki
organizacyjne paƒstwowego przedsi´bior-
stwa u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Pol-
ska” lub Policj´.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Karty powo∏ania w uzasadnionych przypad-
kach mogà byç dor´czane równie˝ w dniach
ustawowo wolnych od pracy i o ka˝dej po-
rze doby. O potrzebie dor´czenia kart powo-
∏ania w dni ustawowo wolne od pracy przez
jednostki organizacyjne paƒstwowego
przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej
„Poczta Polska”, w celach okreÊlonych
w ust. 8 pkt 1, Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego powiadamia ka˝dorazowo

Dyrektora Generalnego tego przedsi´bior-
stwa z co najmniej dwudniowym wyprze-
dzeniem przed dniem ustawowo wolnym
od pracy.”,

d) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udzia∏u jednostek wojskowych w zwalcza-
niu kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji ich skut-
ków.”,

e) ust. 8a otrzymuje brzmienie:

„8a. W przypadku, o którym mowa w ust. 8
pkt 2, do odbycia çwiczeƒ wojskowych po-
wo∏uje si´ ˝o∏nierzy rezerwy przede
wszystkim spoza obszaru obj´tego kl´skà
˝ywio∏owà i likwidacjà jej skutków.”,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzory kart powo∏ania
i ich przeznaczenie, a tak˝e wzory obwiesz-
czeƒ. Wzory kart powo∏ania powinny zawie-
raç pouczenie o skutkach uchylenia si´ od
obowiàzku czynnej s∏u˝by wojskowej i o po-
st´powaniu w razie utraty karty oraz w przy-
padku niemo˝noÊci stawienia si´ do czynnej
s∏u˝by wojskowej, a tak˝e wykaz dokumen-
tów i przedmiotów u˝ytku osobistego, które
osoba powo∏ana do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej powinna zabraç ze sobà, stawiajàc si´
do tej s∏u˝by.”;

29) po art. 63 dodaje si´ art. 63a w brzmieniu:

„Art. 63a. 1. ˚o∏nierzom w czynnej s∏u˝bie wojsko-
wej dowódca jednostki wojskowej
mo˝e nadawaç klasy kwalifikacyjne
odpowiadajàce poziomowi ich wy-
szkolenia wojskowego i specjalistycz-
nego, zgodnie z zajmowanym stano-
wiskiem s∏u˝bowym lub pe∏nionà
funkcjà wojskowà, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Klas´ kwalifikacyjnà nadaje si´ ˝o∏-
nierzom w czynnej s∏u˝bie wojskowej
po zdaniu egzaminu przed komisjà
egzaminacyjnà powo∏anà przez do-
wódc´ jednostki wojskowej.

3. Ustala si´ cztery rodzaje klas kwalifi-
kacyjnych: trzecià, drugà, pierwszà
i mistrzowskà.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy sposób nadawania klasy kwalifi-
kacyjnej, tryb jej nadawania, potwier-
dzania, podwy˝szania i utraty, sposób
przeprowadzania i zdawania egzami-
nu oraz zakres wiedzy i umiej´tnoÊci
sprawdzanych w czasie egzaminu,
a tak˝e w∏aÊciwoÊç dowódców jedno-
stek wojskowych i sk∏ady komisji eg-
zaminacyjnych, uwzgl´dniajàc specy-
fik´ s∏u˝by oraz fakt, ˝e nadanie klasy
kwalifikacyjnej nast´puje rozkazem
dowódcy jednostki wojskowej.”;
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30) w art. 64:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierze sà obowiàzani do zachowania
w tajemnicy wszystkich wiadomoÊci, z któ-
rymi zapoznali si´ bezpoÊrednio lub
w zwiàzku z odbywaniem czynnej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli wiadomoÊci te stanowià
informacje niejawne.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od obowiàzku zachowania tajemnicy mo˝e

zwolniç ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojsko-
wej dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, a ˝o∏-
nierza zwolnionego z czynnej s∏u˝by woj-
skowej Minister Obrony Narodowej, z za-
strze˝eniem przypadków okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.11)).”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej nie

mogà bez zezwolenia Ministra Obrony Na-
rodowej rozpowszechniaç rezultatów swej
dzia∏alnoÊci naukowej, literackiej, arty-
stycznej lub publicystycznej, zawierajàcych
informacje niejawne. Zezwolenie stanowi
decyzj´ administracyjnà.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, tryb udzielania ˝o∏nie-
rzom w czynnej s∏u˝bie wojskowej zezwoleƒ
na rozpowszechnianie rezultatów ich dzia-
∏alnoÊci naukowej, literackiej, artystycznej
lub publicystycznej, zawierajàcych informa-
cje niejawne, uwzgl´dniajàc fakt, ˝e zezwo-
lenie wydaje si´ na wniosek ˝o∏nierza lub re-
daktora naczelnego, redakcji, wydawcy, kie-
rownika podmiotu gospodarczego albo do-
wódcy jednostki wojskowej (instytucji woj-
skowej), zamierzajàcego rozpowszechniaç
rezultat dzia∏alnoÊci ˝o∏nierza, wymagajàcy
zezwolenia.”,

e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej i ˝o∏-

nierze rezerwy, którzy w zwiàzku z nadaniem
przydzia∏ów mobilizacyjnych majà lub b´dà
mieç dost´p do informacji niejawnych, pod-
legajà, na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 95, z póên. zm.12)), w∏aÊciwemu

post´powaniu sprawdzajàcemu. Poszerzo-
ne i specjalne post´powanie sprawdzajàce
przeprowadzajà Wojskowe S∏u˝by Informa-
cyjne na pisemny wniosek dowódcy jed-
nostki wojskowej lub wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ.”;

31) art. 72 i 73 otrzymujà brzmienie:

„Art. 72. 1. Osobom powo∏anym do czynnej s∏u˝-
by wojskowej oraz osobom zwalnia-
nym z tej s∏u˝by przys∏uguje zwrot
kosztów przejazdu do miejsca stawie-
nia si´ i powrotu do miejsca pobytu
sta∏ego albo pobytu czasowego trwa-
jàcego ponad dwa miesiàce.

2. Za koszty podró˝y uznaje si´ koszty
przejazdu Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego kolejowego pocià-
giem osobowym lub pospiesznym
w klasie drugiej albo autobusowego
w komunikacji zwyk∏ej lub pospiesz-
nej, a w przypadku braku takiego Êrod-
ka — koszty przejazdu najtaƒszym do-
st´pnym Êrodkiem transportu zbioro-
wego.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dokonujà do-
wódcy jednostek wojskowych na pod-
stawie udokumentowanego oÊwiadcze-
nia lub w drodze wyp∏aty ekwiwalentu
pieni´˝nego, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, na
udokumentowany wniosek osoby po-
wo∏anej do czynnej s∏u˝by wojskowej,
uzasadniony jej trudnà sytuacjà mate-
rialnà, mo˝e dokonaç, za pokwitowa-
niem, wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝ne-
go w celu pokrycia kosztów przejazdu
zwiàzanych ze stawieniem si´ do tej
s∏u˝by, w wysokoÊci i wed∏ug zasad
okreÊlonych w ust. 2 i 5.

5. Zwrot kosztów przejazdu nie przys∏u-
guje w przypadku zapewnienia bez-
p∏atnego przejazdu lub gdy przejazd
nast´puje w granicach miejscowoÊci,
w której znajduje si´ miejsce odbywa-
nia czynnej s∏u˝by wojskowej.

6. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny przejazdy na podstawie kart
mobilizacyjnych i kart powo∏ania sà
bezp∏atne.

Art. 73. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, tryb i terminy powo∏ywania do
czynnej s∏u˝by wojskowej i zwalniania
z tej s∏u˝by, uwzgl´dniajàc potrzeby uzu-
pe∏nieniowe rodzajów Si∏ Zbrojnych oraz
ró˝ne okresy szkolenia w wojskowych
oÊrodkach szkolenia.”;

32) po art. 73 dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. 1. Prze∏o˝eni ponoszà odpowiedzial-
noÊç za stan bezpieczeƒstwa i higieny
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s∏u˝by ˝o∏nierzy i sà obowiàzani za-
pewniç warunki ochrony ich ˝ycia
i zdrowia przez zapewnienie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pra-
cy.

2. ˚o∏nierz jest obowiàzany do prze-
strzegania przepisów i zasad bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy.

3. W zakresie wymienionym w ust. 1 i 2,
do ˝o∏nierzy stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u dziesiàtego ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.13)), z wyjàtkiem art. 209,
art. 210, art. 230 § 2, art. 232, art. 234
§ 2, art. 235, art. 237, art. 2371,
art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2—4, art. 2378

§ 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4.

4. W zakresie szczegó∏owego stosowa-
nia przepisów Kodeksu pracy w dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
do ˝o∏nierzy, o których mowa
w ust. 1—3, majà zastosowanie prze-
pisy wydane na podstawie art. 70
ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750).”;

33) w art. 76:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Nadanie wy˝szego stopnia wojskowego na-
st´puje w drodze mianowania.

3. Na stopnie wojskowe szeregowych i podofi-
cerów mianuje Minister Obrony Narodowej
lub organy wojskowe, którymi sà: Szef Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, dowód-
ca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Komendant G∏ówny
˚andarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizo-
nu Warszawa, terenowe organy administra-
cji wojskowej oraz inni dowódcy jednostek
wojskowych, co najmniej od szczebla pu∏ku
(równorz´dni).”,

b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Ministra Obrony Narodowej mia-
nuje na stopieƒ wojskowy Marsza∏ka Polski
oficera posiadajàcego stopieƒ wojskowy ge-
nera∏a (admira∏a) za wyjàtkowe zas∏ugi dla
Si∏ Zbrojnych.

7. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny na wy˝szy stopieƒ wojskowy mianu-
je:

1) w przypadku stopnia wojskowego pod-
porucznika — w drodze postanowienia
Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych,

2) w przypadku stopni wojskowych genera-
∏ów i admira∏ów — w drodze postano-
wienia Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Naczelnego Dowódcy
Si∏ Zbrojnych,

3) w pozosta∏ych przypadkach — odpo-
wiednio w drodze decyzji lub rozkazu Mi-
nister Obrony Narodowej lub Naczelny
Dowódca Si∏ Zbrojnych, a tak˝e organy
wojskowe, którymi sà: Szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, dowódca ro-
dzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Komendant G∏ów-
ny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, terenowe organy
administracji wojskowej oraz inni do-
wódcy jednostek wojskowych, oddzia∏ów
lub pododdzia∏ów.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8—14 w brzmieniu:

„8. Minister Obrony Narodowej, a w przypad-
kach, o których mowa w ust. 4, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, mogà mianowaç
na wy˝szy stopieƒ wojskowy równie˝ oso-
by, które z racji ukoƒczonego wieku lub sta-
nu zdrowia nie podlegajà obowiàzkowi s∏u˝-
by wojskowej, je˝eli mianowanie to jest
uznaniem ich zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w wal-
kach o niepodleg∏oÊç paƒstwa lub misjach
pokojowych.

9. Warunkiem mianowania ˝o∏nierza na pierw-
szy stopieƒ wojskowy w czasie pokoju jest:

1) w korpusie podoficerów — posiadanie
przez niego wykszta∏cenia co najmniej na
poziomie szko∏y ponadgimnazjalnej
i zdanie egzaminu na podoficera,

2) w korpusie oficerskim — posiadanie
przez niego wykszta∏cenia wy˝szego
i zdanie egzaminu na oficera.

10. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej mo-
gà byç mianowani w czasie pokoju na kolej-
ny wy˝szy stopieƒ wojskowy, je˝eli spe∏nia-
jà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) uzyskajà pozytywne wyniki w szkoleniu
wojskowym,

2) otrzymali pozytywnà opini´ s∏u˝bowà,

3) sà zdyscyplinowani,

4) ukoƒczyli kurs lub szkolenie wojskowe
wymagane dla stopnia wojskowego, na
który majà byç mianowani.

11. ˚o∏nierze rezerwy mogà byç mianowani
w czasie pokoju na kolejny wy˝szy stopieƒ
wojskowy, je˝eli posiadajà nadany przydzia∏
mobilizacyjny, pracowniczy przydzia∏ mobi-
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lizacyjny lub przydzia∏ organizacyjno-mobi-
lizacyjny albo przewiduje si´ nadanie im ta-
kiego przydzia∏u i odbyli çwiczenia wojsko-
we lub okresowà s∏u˝b´ wojskowà,
a w przypadkach uzasadnionych potrzebami
Si∏ Zbrojnych, pomimo nieodbycia tych çwi-
czeƒ lub s∏u˝by, je˝eli posiadajà zawód lub
wykszta∏cenie przydatne na stanowisku
s∏u˝bowym w jednostce wojskowej i co naj-
mniej przez okres jednego roku posiadali
nadany przydzia∏ mobilizacyjny na to stano-
wisko lub byli zamustrowani na statku ˝e-
glugi morskiej przewidzianym dla potrzeb
mobilizacyjnych.

12. Mianowania na wy˝szy stopieƒ wojskowy
nie mo˝na dokonaç wobec osób skazanych
za przest´pstwo pope∏nione z winy umyÊl-
nej, z wyjàtkiem przypadku, gdy w czasie
wojny ˝o∏nierz zas∏u˝y∏ si´ m´stwem na po-
lu walki.

13. W razie Êmierci ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie
wojskowej, majàcej zwiàzek z tà s∏u˝bà, za
jego zas∏ugi na rzecz obronnoÊci paƒstwa,
Minister Obrony Narodowej, a w przypad-
kach, o których mowa w ust. 4, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝e mianowaç
poÊmiertnie tego ˝o∏nierza na wy˝szy sto-
pieƒ wojskowy.

14. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki,
tryb i sposób mianowania oraz stopnie woj-
skowe, na które mogà mianowaç organy
wojskowe, o których mowa w ust. 3 i 7
pkt 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ró˝ne
rodzaje czynnej s∏u˝by wojskowej, o której
mowa w art. 55 ust. 1, przebieg s∏u˝by woj-
skowej lub przeznaczenie ˝o∏nierza rezerwy
na wypadek og∏oszenia mobilizacji i czas
wojny, a tak˝e potrzeby uzupe∏nienia stanu
osobowego Si∏ Zbrojnych.”;

34) uchyla si´ art. 79;

35) w art. 80:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierz odzyskuje stopieƒ wojskowy w ra-
zie uchylenia prawomocnego wyroku sàdu,
w którym zosta∏ zastosowany Êrodek karny
pozbawienia praw publicznych albo degra-
dacji lub obni˝enia stopnia wojskowego.”,

b) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Przywrócenie stopnia wojskowego nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.”;

36) w art. 81 w ust. 3 dodaje si´ zdanie trzecie
w brzmieniu:

„Przywrócenie stopnia wojskowego nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.”;

37) w art. 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czas trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej

wynosi dziewi´ç miesi´cy.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadkach gdy wymaga tego koniecz-
noÊç zapewnienia obrony lub bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, Rada Ministrów mo˝e prze-
d∏u˝yç, w drodze rozporzàdzenia, czas trwa-
nia zasadniczej s∏u˝by wojskowej o okres
nieprzekraczajàcy ∏àcznie szeÊciu miesi´-
cy.”,

d) uchyla si´ ust. 6;

38) w art. 83 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) tryb post´powania w sprawach ochotnicze-
go zg∏aszania si´ do odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, uwzgl´dniajàc kwalifika-
cje ochotników przydatne w czynnej s∏u˝bie
wojskowej oraz potrzeby uzupe∏nieniowe
Si∏ Zbrojnych,

2) sposób odbywania zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej.

Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci
okreÊlaç sposób i tryb post´powania organów
wojskowych w zakresie wcielania poborowych
do zasadniczej s∏u˝by wojskowej, wyznacza-
nia, zmiany i zwalniania ˝o∏nierzy ze stanowisk
s∏u˝bowych, przenoszenia do innych jedno-
stek wojskowych, delegowania i podró˝y s∏u˝-
bowych, a tak˝e rodzaje i sposób opiniowania
s∏u˝bowego, z uwzgl´dnieniem prawa ˝o∏nie-
rzy do sk∏adania za˝aleƒ w tych sprawach.”;

39) w art. 86:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. ˚o∏nierze, o których mowa w ust. 1, mogà
zostaç pozostawieni w nadterminowej za-
sadniczej s∏u˝bie wojskowej, je˝eli takie sà
potrzeby osobowe jednostki wojskowej,
a ˝o∏nierze ci spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) uzyskujà pozytywne wyniki w szkoleniu,

2) otrzymali pozytywnà opini´ s∏u˝bowà,

3) nie byli karani dyscyplinarnie,

4) w dniu rozpocz´cia pe∏nienia nadtermi-
nowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej nie
przekroczà dwudziestu pi´ciu lat ˝ycia,

5) posiadajà wykszta∏cenie co najmniej na
poziomie szko∏y ponadgimnazjalnej,

6) nie byli karani sàdownie.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb przyjmowania oraz
sposób odbywania nadterminowej zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej. Rozporzàdzenie po-
winno w szczególnoÊci okreÊlaç sposób
i tryb post´powania organów wojskowych
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w zakresie wyznaczania, zmiany i zwalniania
˝o∏nierzy ze stanowisk s∏u˝bowych, przeno-
szenia do innych jednostek wojskowych, de-
legowania i podró˝y s∏u˝bowych, a tak˝e ro-
dzaje i sposób opiniowania s∏u˝bowego,
z uwzgl´dnieniem prawa ˝o∏nierzy do sk∏a-
dania za˝aleƒ w tych sprawach.”;

40) w art. 87:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister Obrony Narodowej mo˝e, w dro-
dze decyzji administracyjnej, na udokumen-
towany wniosek ˝o∏nierza uzasadniony
szczególnie wa˝nymi wzgl´dami osobistymi
lub rodzinnymi, zwolniç go z czynnej s∏u˝by
wojskowej przed odbyciem zasadniczej
s∏u˝by wojskowej i przenieÊç do rezerwy, je-
˝eli nie stojà temu na przeszkodzie potrzeby
uzupe∏nieniowe Si∏ Zbrojnych.”;

41) po art. 87 dodaje si´ art. 87a w brzmieniu:

„Art. 87a. 1. ˚o∏nierza, który odby∏ nadterminowà
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, przeno-
si si´ do rezerwy, z wyjàtkiem przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

2. ˚o∏nierza odbywajàcego nadtermino-
wà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà zwal-
nia si´ z tej s∏u˝by przed up∏ywem
okresu, na który zg∏osi∏ si´ do s∏u˝by,
w razie:

1) uznania ze wzgl´du na stan zdro-
wia za trwale lub czasowo niezdol-
nego do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej,

2) wybrania do Sejmu,

3) powo∏ania do zawodowej s∏u˝by
wojskowej lub przyj´cia do s∏u˝by
wojskowej w charakterze kandyda-
ta na ˝o∏nierza zawodowego,

4) uzyskania niedostatecznej oceny
w opinii s∏u˝bowej,

5) skazania na kar´ pozbawienia wol-
noÊci (aresztu wojskowego) lub
orzeczenia Êrodka karnego pozba-
wienia praw publicznych,

6) utraty stopnia wojskowego,

7) wymierzenia dwukrotnie kary dys-
cyplinarnej co najmniej nagany za
naruszenie dyscypliny wojskowej,

8) niewyra˝enia przez ˝o∏nierza zgo-
dy na pe∏nienie s∏u˝by w innej jed-
nostce wojskowej, w przypadku
rozformowania jednostki wojsko-
wej, której ewidencjà jest obj´ty,

9) niewyra˝enia przez ˝o∏nierza zgo-
dy na zmian´ stanowiska s∏u˝bo-
wego, w przypadku skreÊlenia
w etacie jednostki wojskowej do-

tychczas zajmowanego stanowi-
ska s∏u˝bowego lub w przypadku
wydania prawomocnego orzecze-
nia o niezdolnoÊci do odbywania
s∏u˝by na dotychczas zajmowa-
nym stanowisku.

3. Zwolnienie ˝o∏nierza z nadtermino-
wej zasadniczej s∏u˝by wojskowej
przed up∏ywem okresu, na który zg∏o-
si∏ si´ do tej s∏u˝by, mo˝e nastàpiç:

1) na wniosek ˝o∏nierza, uzasadniony
szczególnie wa˝nymi wzgl´dami
osobistymi lub rodzinnymi,

2) w okresie warunkowego zawiesze-
nia wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci (aresztu wojskowego),
je˝eli nie wywiàzuje si´ z obowiàz-
ków s∏u˝bowych,

3) w razie ukarania karà dyscyplinar-
nà ostrze˝enia o niepe∏nej przydat-
noÊci na zajmowanym stanowisku
s∏u˝bowym,

4) w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 8 i 9, je˝eli brak jest
mo˝liwoÊci wyznaczenia ˝o∏nierza
na inne równorz´dne lub ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w tej samej
lub innej jednostce wojskowej.

4. Przepisy art. 87 ust. 4, 5 i 7 stosuje si´
odpowiednio.”;

42) uchyla si´ art. 89;

43) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierze mogà byç zwolnieni z zasadniczej
s∏u˝by wojskowej przedterminowo z pozo-
stawieniem w dyspozycji dowódcy jednost-
ki wojskowej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
nastàpiç z przyczyn s∏u˝bowych uzasadnia-
jàcych natychmiastowe dokonanie zmiany
stanu ewidencyjnego ˝o∏nierzy odbywajà-
cych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednostce
wojskowej.

1b. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do-
konuje dowódca jednostki wojskowej za
zgodà lub na polecenie Ministra Obrony
Narodowej.

1c. ˚o∏nierzom, o których mowa w ust. 1,
w okresie pozostawania w dyspozycji do-
wódcy jednostki wojskowej, nie przys∏ugu-
jà Êwiadczenia z tytu∏u odbywania czynnej
s∏u˝by wojskowej, okreÊlone w niniejszej
ustawie.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie wzywa si´ do odbycia pozosta∏ego okre-
su zasadniczej s∏u˝by wojskowej tych ˝o∏-
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nierzy, którzy odbyli co najmniej osiem mie-
si´cy czynnej s∏u˝by wojskowej.”;

44) po art. 90 dodaje si´ art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób post´powania
w zakresie zwalniania ˝o∏nierzy z za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej przed jej
odbyciem i ˝o∏nierzy nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej przed
up∏ywem okresu, na który zg∏osili si´
oni do tej s∏u˝by, a tak˝e w∏aÊciwoÊç
organów wojskowych w tych spra-
wach, ustalajàc termin, w którym na-
st´puje zwolnienie ze s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc w nim okres przewi-
dziany na rozliczenie si´ ˝o∏nierza
z jednostkà wojskowà,

2) szczegó∏owe przypadki, warunki
i sposób post´powania w zakresie
wzywania ˝o∏nierzy zwolnionych
przedterminowo z zasadniczej s∏u˝by
wojskowej do odbycia pozosta∏ego
okresu tej s∏u˝by, majàc na wzgl´-
dzie, ˝e wezwanie do odbycia pozo-
sta∏ego okresu zasadniczej s∏u˝by
wojskowej dor´cza si´ ˝o∏nierzowi na
piÊmie, co najmniej na trzy dni przed
dniem stawienia si´ do tej s∏u˝by.”;

45) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach zwalniania ˝o∏nierzy z przeszkole-
nia wojskowego przed jego odbyciem stosuje
si´ odpowiednio art. 87, 88 i 90a.”;

46) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. ˚o∏nierzem rezerwy jest osoba przenie-
siona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej
s∏u˝by wojskowej, w tym z zawodowej
s∏u˝by wojskowej lub ze s∏u˝by wojsko-
wej kandydatów na ˝o∏nierzy zawodo-
wych, albo bez odbycia tej s∏u˝by, je˝eli
w dalszym ciàgu podlega obowiàzkowi
s∏u˝by wojskowej oraz w przypadkach,
o których mowa w art. 58 ust. 3.”;

47) w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Niezale˝nie od çwiczeƒ wojskowych, ˝o∏nierzy
rezerwy mo˝na powo∏aç do okresowej s∏u˝by
wojskowej w przypadkach uzasadnionych po-
trzebami obrony paƒstwa lub potrzebami Si∏
Zbrojnych, albo potrzebami zwalczania kl´sk
˝ywio∏owych i likwidacji ich skutków.”;

48) w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ na wniosek
˝o∏nierza rezerwy udziela mu informacji
o przewidywanym powo∏aniu go w danym ro-
ku kalendarzowym do odbycia çwiczeƒ woj-
skowych.”;

49) po art. 101 dodaje si´ art. 101a i 101b w brzmieniu:

„Art. 101a. 1. ˚o∏nierz rezerwy mo˝e ochotniczo
zg∏aszaç si´ do odbycia çwiczeƒ
wojskowych, w tym odbywanych
w sk∏adzie jednostki wojskowej poza
granicami paƒstwa, przez z∏o˝enie
wniosku do wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ.

2. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, nie powoduje obowiàzku
powo∏ania ˝o∏nierza rezerwy do od-
bycia çwiczeƒ wojskowych i jest
traktowane jako jego zgoda na po-
wo∏anie w ka˝dym czasie, jednak
nie póêniej ni˝ w ciàgu szeÊciu mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb po-
st´powania w sprawach ochotnicze-
go zg∏aszania si´ do odbycia çwi-
czeƒ wojskowych, uwzgl´dniajàc
kwalifikacje ochotników przydatne
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
potrzeby uzupe∏nieniowe Si∏ Zbroj-
nych.

Art. 101b. 1. ˚o∏nierze rezerwy odbywajà çwicze-
nia wojskowe w jednostkach woj-
skowych i zwiàzkach organizacyj-
nych.

2. ˚o∏nierze rezerwy mogà odbywaç
çwiczenia wojskowe równie˝ w in-
nych ni˝ okreÊlone w ust. 1 jednost-
kach organizacyjnych podporzàdko-
wanych Ministrowi Obrony Narodo-
wej lub przez niego nadzorowanych,
wykonujàcych zadania w zakresie
spraw mobilizacyjnych oraz szkole-
nia ˝o∏nierzy rezerwy, je˝eli jednost-
kami tymi kierujà lub w celu wyko-
nywania tych zadaƒ w jednostkach
tych pe∏nià czynnà s∏u˝b´ wojskowà
˝o∏nierze zawodowi.

3. W przypadku prowadzenia çwiczeƒ
wojskowych w jednostkach organi-
zacyjnych, o których mowa w ust. 2,
w∏aÊciwym do wykonywania czyn-
noÊci okreÊlonych dla dowódcy jed-
nostki wojskowej w zakresie çwi-
czeƒ wojskowych ˝o∏nierzy rezerwy
jest kierownik jednostki organizacyj-
nej, je˝eli jest ˝o∏nierzem zawodo-
wym, a w innym przypadku ˝o∏nierz
zawodowy pe∏niàcy czynnà s∏u˝b´
wojskowà w tej jednostce, wyzna-
czony do realizacji zadaƒ w zakresie
spraw mobilizacyjnych oraz szkole-
nia ˝o∏nierzy rezerwy.”;

50) w art. 104 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. ˚o∏nierz rezerwy mo˝e odbywaç çwiczenia
wojskowe trwajàce do dwudziestu czterech
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godzin nie wi´cej ni˝ trzy razy w roku, a pozo-
sta∏e çwiczenia raz w roku. Niezale˝nie od tych
çwiczeƒ ˝o∏nierz rezerwy mo˝e odbywaç nie
wi´cej ni˝ jeden raz w roku çwiczenia wojsko-
we prowadzone w celu sprawdzenia gotowo-
Êci mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojsko-
wych.

3. W przypadkach gdy wymaga tego koniecznoÊç
zapewnienia obrony lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, mo˝e przed∏u˝yç czas trwania çwiczeƒ
wojskowych o okres nieprzekraczajàcy ∏àcznie
szeÊciu miesi´cy w ciàgu roku.”;

51) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Przepisów art. 103 i 104 nie stosuje si´
do çwiczeƒ wojskowych zwiàzanych
z udzia∏em w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏o-
wych i likwidacji ich skutków, akcjami
poszukiwawczymi oraz ratowania ˝ycia
ludzkiego, a tak˝e çwiczeƒ, na które po-
wo∏anie nastàpi∏o w wyniku ochotnicze-
go zg∏oszenia si´ ˝o∏nierza rezerwy.”;

52) w art. 108:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do okresowej s∏u˝by wojskowej, z zastrze˝e-
niem ust. 1a, powo∏uje si´ ˝o∏nierzy rezer-
wy, a tak˝e przenosi si´ do tej s∏u˝by ˝o∏nie-
rzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ woj-
skowà, przeszkolenie wojskowe, çwiczenia
wojskowe lub nadterminowà zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Do okresowej s∏u˝by wojskowej nie powo-
∏uje si´ ˝o∏nierzy rezerwy, o których mowa
w art. 100 ust. 2.

1b. ˚o∏nierzy okresowej s∏u˝by wojskowej
mo˝na wyznaczaç na stanowiska s∏u˝bowe
lub funkcje wojskowe okreÊlone w etacie
jednostki wojskowej czasu pokoju lub woj-
ny.

1c. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e zarzàdziç wprowadzenie okresowej
s∏u˝by wojskowej w przypadkach uzasad-
nionych potrzebami obrony paƒstwa lub
potrzebami Si∏ Zbrojnych albo potrzebami
zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji
ich skutków. W rozporzàdzeniu nale˝y
okreÊliç liczb´ osób, które mo˝na powo∏aç
lub przenieÊç do okresowej s∏u˝by wojsko-
wej po jej wprowadzeniu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczególne uprawnienia ˝o∏nierzy
odbywajàcych okresowà s∏u˝b´ wojskowà,
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci przyznania
tym ˝o∏nierzom w okresie pe∏nienia s∏u˝by,
w zale˝noÊci od posiadanego stopnia woj-
skowego, uprawnieƒ odpowiednio ˝o∏nierzy

odbywajàcych nadterminowà zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà lub zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà pe∏nionà na podstawie kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by terminowej.”, 

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób odbywania
okresowej s∏u˝by wojskowej. Rozporzàdze-
nie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç spo-
sób i tryb post´powania organów wojsko-
wych w zakresie wcielania ˝o∏nierzy rezerwy
do okresowej s∏u˝by wojskowej, wyznacza-
nia, zmiany i zwalniania ˝o∏nierzy ze stano-
wisk s∏u˝bowych, przenoszenia do innych
jednostek wojskowych, delegowania i po-
dró˝y s∏u˝bowych, a tak˝e rodzaje i sposób
opiniowania s∏u˝bowego, z uwzgl´dnieniem
prawa ˝o∏nierzy do sk∏adania za˝aleƒ w tych
sprawach.”;

53) po art. 109 dodaje si´ art. 109a w brzmieniu: 

„Art. 109a. 1. Osoby posiadajàce przydzia∏ mobili-
zacyjny sà obowiàzane w razie og∏o-
szenia mobilizacji i w czasie wojny
stawiç si´ w miejscu i czasie okre-
Êlonych w karcie mobilizacyjnej.
Osoby posiadajàce pracowniczy
przydzia∏ mobilizacyjny sà obowià-
zane stawiç si´ w miejscu i czasie
okreÊlonych w karcie mobilizacyj-
nej, w razie og∏oszenia mobilizacji,
w czasie stanu wojennego oraz
w czasie wojny.

2. ˚o∏nierze rezerwy, o których mowa
w art. 59a ust. 1, stajà si´ z mocy
prawa po og∏oszeniu mobilizacji lub
w czasie wojny ˝o∏nierzami w czyn-
nej s∏u˝bie wojskowej z chwilà sta-
wienia si´ do tej s∏u˝by w okreÊlo-
nym miejscu i czasie.

3. W razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny dotychczasowy
stosunek pracy pracownika, które-
mu nadano pracowniczy przydzia∏
mobilizacyjny do jednostki wojsko-
wej, z dniem jego stawienia si´ do
tej jednostki, okreÊlonym w karcie
mobilizacyjnej, ulega zawieszeniu
na czas wykonywania zadaƒ wyni-
kajàcych z przydzia∏u nie d∏u˝ej ni˝
na czas do dnia og∏oszenia demobi-
lizacji.

4. W razie og∏oszenia mobilizacji lub
wybuchu wojny dowódca jednostki
wojskowej rozwiàzuje z tym dniem
stosunek pracy z pracownikiem tej
jednostki, któremu nie nadano pra-
cowniczego przydzia∏u mobilizacyj-
nego. Pracownikowi temu wyp∏aca
si´ Êwiadczenia nale˝ne pracowni-
kom z tytu∏u rozwiàzania z nimi sto-
sunku pracy z przyczyn dotyczàcych
pracodawcy.
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5. Pracownik, o którym mowa w ust. 3,
oraz inna osoba nieb´dàca pracow-
nikiem po stawieniu si´ w jednostce
wojskowej w dniu okreÊlonym
w karcie mobilizacyjnej, staje si´
z mocy prawa osobà cywilnà wcho-
dzàcà w sk∏ad personelu Si∏ Zbroj-
nych, w rozumieniu obowiàzujàcych
Rzeczpospolità Polskà przepisów
prawa mi´dzynarodowego.

6. Do osób Êwiadczàcych po og∏osze-
niu mobilizacji, w stanie wojennym
lub po wybuchu wojny prac´ w jed-
nostkach wojskowych na podstawie
pracowniczego przydzia∏u mobiliza-
cyjnego, w tym w zakresie ich obo-
wiàzków i uprawnieƒ, stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce
osób pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-
kach zmilitaryzowanych. Do osób
tych nie stosuje si´ przepisów doty-
czàcych powszechnego obowiàzku
wykonywania pracy, o którym mo-
wa w przepisach ustawy z dnia
29 sierpnia 2002 r. o stanie wojen-
nym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Si∏ Zbrojnych i zasa-
dach jego podleg∏oÊci konstytucyj-
nym organom Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301).”;

54) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. ˚o∏nierze odbywajàcy czynnà s∏u˝b´
wojskowà w chwili og∏oszenia mobiliza-
cji i wybuchu wojny oraz ˝o∏nierze po-
wo∏ani do tej s∏u˝by na podstawie
art. 109 i art. 109a ust. 2 pozostajà
w czynnej s∏u˝bie wojskowej do czasu
zwolnienia.”;

55) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. Nie powo∏uje si´ do czynnej s∏u˝by
wojskowej pe∏nionej w razie og∏osze-
nia mobilizacji i w czasie wojny osób,
które zosta∏y zwolnione z obowiàzku
pe∏nienia tej s∏u˝by w drodze rekla-
mowania.

2. Reklamowania, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje wojskowy komen-
dant uzupe∏nieƒ, a w przypadku ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà dowódca jednostki wojskowej.

3. Reklamowanie prowadzi si´ równie˝
w czasie pokoju.

4. Reklamowanie nast´puje:

1) z urz´du i dotyczy osób, które:

a) wykonujà mandat pos∏a, sena-
tora lub radnego,

b) zajmujà kierownicze stanowiska
paƒstwowe okreÊlone w art. 2
ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.
o wynagrodzeniu osób zajmujà-

cych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm.14)) lub sta-
nowiska organów administracji
publicznej w rozumieniu Kodek-
su post´powania administracyj-
nego,

c) ze wzgl´du na posiadane kwali-
fikacje lub zajmowane stanowi-
ska sà niezb´dne dla zapewnie-
nia obrony lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa,

2) na wniosek i dotyczy osób, których
powo∏anie do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, o której mowa w ust. 1,
grozi∏oby zaprzestaniem lub po-
wa˝nym zak∏óceniem pracy urz´-
du paƒstwowego lub samorzàdo-
wego albo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przedsi´biorcy, niezb´dnej dla
zapewnienia obrony lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

5. Podstaw´ reklamowania z urz´du sta-
nowi pisemne zawiadomienie (imien-
ny wykaz osób) przekazane przez
Kancelari´ Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelari´ Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz kierowników
urz´dów jednostek samorzàdu tery-
torialnego w stosunku do osób, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a), lub
kierowników urz´dów paƒstwowych
lub urz´dów jednostek samorzàdu te-
rytorialnego oraz przedsi´biorców,
pracodawców lub innych podmiotów
uprawnionych do zatrudnienia lub
nawiàzania stosunku s∏u˝bowego
w stosunku do osób, o których mowa
w ust. 4 pkt 1 lit. b) i c).

6. Podstaw´ reklamowania na wniosek
stanowi pisemny udokumentowany
wniosek kierowników urz´dów paƒ-
stwowych lub samorzàdowych albo
przedsi´biorców w stosunku do
osób, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Reklamowanie stanowi czynnoÊç ma-
terialno-technicznà podlegajàcà wpi-
sowi lub zamieszczeniu w ewidencji
wojskowej.

8. Odmowa dokonania reklamowania
na wniosek lub jej uchylenie, w czasie
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pokoju stanowi decyzj´ administra-
cyjnà, od której s∏u˝y wnioskodawcy
odwo∏anie do szefa wojewódzkiego
sztabu wojskowego.

9. W przypadku ustania przyczyn rekla-
mowania, wygasa ono z mocy prawa.

10. Odmowa dokonania reklamowania,
o którym mowa w ust. 8, mo˝e nastà-
piç w przypadku, je˝eli istnieje potrze-
ba uzupe∏nienia Si∏ Zbrojnych stanem
osobowym, a w ewidencji wojskowej
nie wyst´pujà zasoby osób, którym
z racji posiadanego wieku, stopnia
wojskowego, wykszta∏cenia, kwalifi-
kacji, stanu zdrowia lub miejsca za-
mieszkania, mo˝na nadaç przydzia∏
mobilizacyjny lub pracowniczy przy-
dzia∏ mobilizacyjny.

11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb reklamowania od obowiàzku
pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej,
szczegó∏owy wykaz kwalifikacji lub
stanowisk, których posiadanie lub
zajmowanie powoduje reklamowanie
z urz´du, wzory zawiadomieƒ i wnio-
sków w sprawie reklamowania,
uwzgl´dniajàc obowiàzek powiada-
miania organów wojskowych przez
osoby reklamowane o wszelkich oko-
licznoÊciach majàcych wp∏yw na to
reklamowanie, w∏aÊciwoÊç organów
dokonujàcych zawiadomienia o oso-
bach podlegajàcych reklamowaniu
z urz´du lub wnioskujàcych o rekla-
mowanie, a tak˝e priorytet uzupe∏nie-
nia Si∏ Zbrojnych stanem osobowym
na wypadek og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny oraz nak∏ady ponie-
sione przez Si∏y Zbrojne na wyszkole-
nie ˝o∏nierzy rezerwy.”;

56) w art. 127:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta),
w drodze decyzji administracyjnej, uznaje
poborowego, któremu dor´czono kart´ po-
wo∏ania do odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, oraz ˝o∏nierza odbywajàcego
t´ s∏u˝b´, na jego udokumentowany wnio-
sek za ˝o∏nierza samotnego.

1b. Decyzj´, o której mowa w ust. 1 i 1a, wyda-
je wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu
sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czaso-
wego trwajàcego ponad dwa miesiàce
w dniu dor´czenia poborowemu karty po-
wo∏ania do zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
a w stosunku do ˝o∏nierza odbywajàcego
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà — w dniu sta-
wienia si´ do odbycia tej s∏u˝by.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. ˚o∏nierzem samotnym w rozumieniu usta-
wy jest osoba nieb´dàca w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim, prowadzàca odr´bne gospodarstwo
domowe, samodzielnie zajmujàca lokal
mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym
jest zameldowana na pobyt sta∏y, je˝eli nie
ma innych osób zobowiàzanych do pokry-
wania nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania tego
lokalu lub domu mieszkalnego.”;

57) w art. 128:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. ˚o∏nierzom zasadniczej s∏u˝by wojskowej
posiadajàcym na wy∏àcznym utrzymaniu
cz∏onków rodziny w czasie odbywania s∏u˝-
by przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, za-
si∏ek w kwocie minimalnego wynagrodzenia
za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku
poprzedniego, ustalanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).

2. Cz∏onkami rodziny ˝o∏nierza odbywajàcego
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, pozostajàcymi
na jego wy∏àcznym utrzymaniu, sà jego ˝o-
na, dzieci, rodzice oraz osoby, wzgl´dem
których ˝o∏nierza obcià˝a obowiàzek ali-
mentacyjny, o ile, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5,
nie uzyskujà oni dochodu lub uzyskiwany
przez nich dochód z jakiegokolwiek tytu∏u
jest ni˝szy od minimalnego wynagrodzenia
za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku
poprzedniego, ustalanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´.”,

b) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Za dochód nie uwa˝a si´ zasi∏ku rodzinnego.”;

58) art. 128a otrzymuje brzmienie:

„Art. 128a. 1. ˚o∏nierzowi, na którym cià˝y obo-
wiàzek alimentacyjny na podstawie
prawomocnego orzeczenia sàdu,
wyp∏aca si´ zasi∏ek w wysokoÊci
Êwiadczenia alimentacyjnego, jed-
nak nie wy˝szy ni˝ kwota, o której
mowa w art. 128 ust. 1.

2. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç wyp∏acony bezpoÊrednio
osobie, której przys∏uguje Êwiadcze-
nie alimentacyjne, lub jej pe∏nomoc-
nikowi, na ich wniosek. Przepisy
art. 128b stosuje si´ odpowiednio.

3. ¸àczna wysokoÊç Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 i w art. 128
ust. 1, nie mo˝e byç wy˝sza od kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za
prac´ pracowników.”;

Dziennik Ustaw Nr 210 — 14480 — Poz. 2036



59) w art. 128b w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Zasi∏ek wyp∏aca si´ za okres od dnia stawienia si´
do zasadniczej s∏u˝by wojskowej.”;

60) art. 128d otrzymuje brzmienie:

„Art. 128d. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania i wyp∏acania zasi∏-
ków na utrzymanie cz∏onków rodziny,
o których mowa w art. 128 ust. 1
i art. 128a ust. 1. Rozporzàdzenie po-
winno okreÊlaç szczegó∏owy wykaz
podmiotów uprawnionych do pobiera-
nia zasi∏ku, organy upowa˝nione do
wydania decyzji o przyznaniu zasi∏ku,
dokumenty wymagane do wydania
decyzji o przyznaniu zasi∏ku, sposób
post´powania z dokumentacjà przy
przeniesieniu ˝o∏nierza do innej jed-
nostki wojskowej lub poborowego do
innej jednostki organizacyjnej, a tak˝e
termin wyp∏aty oraz okres pobierania
zasi∏ku.”;

61) w art. 131:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„˚o∏nierzom uznanym za posiadajàcych na
wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny
i ˝o∏nierzom uznanym za samotnych
w okresie odbywania przez nich czynnej
s∏u˝by wojskowej, z wyjàtkiem nadtermino-
wej zasadniczej s∏u˝by wojskowej i okreso-
wej s∏u˝by wojskowej, na ich udokumento-
wany wniosek:”,

— w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania lokalu
mieszkalnego na podstawie umowy naj-
mu, z wyjàtkiem sytuacji, w których
przedmiotem umowy jest cz´Êç tego lo-
kalu, a jedna ze stron umowy jest obcià-
˝ona obowiàzkiem alimentacyjnym
wzgl´dem drugiej strony,”,

b) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w ust. 1 pkt 1 lit. a)—c) i e) — jest nieod-
danie lokalu mieszkalnego albo domu
mieszkalnego do bezp∏atnego u˝ywania
albo w najem lub w podnajem,”,

— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w ust. 1 pkt 1 lit. d) — oprócz warunku
okreÊlonego w pkt 1 jest równie˝ zawar-
cie przez ˝o∏nierza samotnego umowy
najmu z w∏aÊcicielem lokalu mieszkalne-
go oraz dope∏nienie obowiàzku zamel-
dowania si´ w tym lokalu na pobyt sta-
∏y.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Decyzj´ o pokrywaniu nale˝noÊci i op∏at,
o których mowa w ust. 1, wydaje wójt lub
burmistrz (prezydent miasta), w∏aÊciwy dla
miejsca po∏o˝enia lokalu mieszkalnego al-
bo domu mieszkalnego ˝o∏nierza.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) wyp∏acajà nale˝noÊci i op∏aty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, od dnia z∏o˝enia
wniosku w tej sprawie.”,

e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. d), wyp∏aca si´ w formie rycza∏tu. Przy
okreÊlaniu wysokoÊci rycza∏tu nie uwzgl´d-
nia si´ powierzchni przekraczajàcej norma-
tywnà powierzchni´, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-
kach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

8. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
ustali wysokoÊç rycza∏tu, o którym mowa
w ust. 7, jako wielokrotnoÊç stawki czynszu
okreÊlonego przez w∏aÊciwy zarzàd jednost-
ki samorzàdu terytorialnego dla lokalu
mieszkalnego o porównywalnej powierzch-
ni u˝ytkowej z uwzgl´dnieniem standardu
tego lokalu oraz okreÊli organy upowa˝nio-
ne do wydania decyzji o przyznaniu rycza∏-
tu, dokumenty wymagane do wydania de-
cyzji o przyznaniu rycza∏tu, sposób przeka-
zywania rycza∏tu oraz tryb pokrywania po-
niesionych z tego tytu∏u wydatków.”;

62) po art. 132 dodaje si´ art. 132a—132c w brzmieniu:

„Art. 132a. 1. ˚o∏nierzom, którzy odbyli zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà w ustalonym
czasie jej trwania na stanowiskach
s∏u˝bowych lub funkcjach wojsko-
wych odpowiadajàcych ich kwalifi-
kacjom nabytym przed powo∏aniem
do tej s∏u˝by, wyp∏aca si´, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3, odpowiednio zre-
waloryzowany ekwiwalent pieni´˝-
ny z tytu∏u poniesionych przed po-
wo∏aniem do tej s∏u˝by kosztów
zwiàzanych z uzyskaniem kwalifika-
cji przydatnych w wojsku.

2. Ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mo-
wa w ust. 1, wyp∏aca na wniosek ˝o∏-
nierza wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ w ciàgu czternastu dni od dnia
z∏o˝enia wniosku, pod warunkiem ˝e
wniosek zosta∏ z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ w terminie trzydziestu dni od
dnia zwolnienia ˝o∏nierza z zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej. Nale˝noÊci te
sà pokrywane z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, której dysponentem jest Mini-
ster Obrony Narodowej.
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3. Podstaw´ wyp∏aty nale˝noÊci z tytu-
∏u uzyskania kwalifikacji stanowi
umowa zawarta mi´dzy wojskowym
komendantem uzupe∏nieƒ a poboro-
wym, na podstawie której poborowy
zobowiàza∏ si´ do uzyskania przed
powo∏aniem do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej okreÊlonych kwalifikacji,
a wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
zobowiàza∏ si´ do powo∏ania go do
tej s∏u˝by na stanowisko s∏u˝bowe
lub funkcj´ wojskowà odpowiadajà-
ce uzyskanym kwalifikacjom.

Art. 132b. 1. Poborowi przeznaczeni do odbycia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej mogà
byç kierowani do odbycia szkolenia
(kursu) w celu uzyskania kwalifikacji
przydatnych w wojsku.

2. Poborowych do odbycia szkolenia
(kursu), o którym mowa w ust. 1, kie-
ruje wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ. Skierowanie stanowi decyzj´
administracyjnà.

3. Szkolenia (kursy), o których mowa
w ust. 1, prowadzà osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki organi-
zacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, z którymi szef wojewódz-
kiego sztabu wojskowego zawar∏
umow´ na realizacj´ tego szkolenia
(kursu). Do wy∏onienia podmiotów
realizujàcych szkolenie (kursy) stosu-
je si´ przepisy ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych.

4. Czas trwania szkolenia (kursu), o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e wynosiç
do trzech miesi´cy i byç realizowany
w czasie wolnym od pracy lub
w przerwie wakacyjnej.

5. Uczestnikom szkolenia (kursu), o któ-
rym mowa w ust. 1, b´dàcym pra-
cownikami przys∏uguje:
1) zwolnienie z pracy na czas nie-

zb´dny do odbycia zaj´ç,
z uwzgl´dnieniem czasu koniecz-
nego na dojazd,

2) wynagrodzenie w pe∏nej wysoko-
Êci za czas zwolnienia z pracy
z powodu odbywania zaj´ç.

6. Koszty zwiàzane z realizacjà szkole-
nia (kursu), o którym mowa w ust. 1,
oraz wynikajàce ze Êwiadczeƒ okre-
Êlonych w ust. 5, pokrywa si´ z cz´-
Êci bud˝etu paƒstwa, której dyspo-
nentem jest Minister Obrony Naro-
dowej.

Art. 132c. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje
przydatne w wojsku, o których mowa
w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1, wzór
umowy, o której mowa w art. 132a
ust. 3 i art. 132b ust. 3, oraz tryb nali-

czania i wyp∏acania ekwiwalentu pie-
ni´˝nego, o którym mowa w art. 132a
ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
klasyfikacj´ zawodów i specjalnoÊci
okreÊlonà na podstawie art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514,
z póên. zm.15)) lub dyscypliny sportu
okreÊlone w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên.
zm.16)), a tak˝e w zakresie ekwiwalentu
pieni´˝nego prognozowany w ustawie
bud˝etowej na dany rok wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych obo-
wiàzujàcy w dniu zwolnienia ˝o∏nierza
z zasadniczej s∏u˝by wojskowej.”;

63) uchyla si´ art. 140;

64) w art. 142 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby uznane za stale lub d∏ugotrwale nie-
zdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków lub za ca∏kowicie niezdolne do pracy
oraz samodzielnej egzystencji albo ca∏kowi-
cie niezdolne do pracy na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub zaliczone do osób o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci albo umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawujàce opiek´ nad:
a) dzieçmi od lat oÊmiu do szesnastu,
b) osobami ob∏o˝nie chorymi,
c) osobami, wobec których orzeczono sta∏à

niezdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników,

d) osobami, wobec których orzeczono ca∏-
kowità niezdolnoÊç do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych,
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e) osobami zaliczonymi do znacznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych,

je˝eli osoby te wspólnie z nimi zamieszkujà
i opieki tej nie mo˝na powierzyç innym oso-
bom.”;

65) w art. 145:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej pobo-
rowi odbywajà w jednym, nieprzerwanym
okresie przez dziewi´ç miesi´cy.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ratownicy odbywajà zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej w formie skoszarowanej
lub nieskoszarowanej w oddzia∏ach obrony
cywilnej i przechodzà szkolenie praktyczne
w zakresie przygotowania obrony cywilnej.
Form´ odbywania s∏u˝by okreÊla organ, któ-
ry tworzy oddzia∏ obrony cywilnej w ramach
formacji obrony cywilnej.”,

66) w art. 162 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Okres odbywania zasadniczej s∏u˝by w obro-
nie cywilnej jest okresem sk∏adkowym w rozu-
mieniu przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;

67) w art. 164 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie uprawnieƒ poborowych odbywajà-
cych zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej
i cz∏onków ich rodzin stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 118, art. 119 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
art. 120—122, 124—126, 128—132 i 136.”;

68) w art. 169 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby uznane za stale lub d∏ugotrwale nie-
zdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków lub za ca∏kowicie niezdolne do pracy
oraz samodzielnej egzystencji albo ca∏kowi-
cie niezdolne do pracy na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub zaliczone do osób o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci albo umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osoby sprawujàce opiek´ nad:

a) dzieçmi od lat oÊmiu do szesnastu,

b) osobami ob∏o˝nie chorymi,

c) osobami, wobec których orzeczono sta∏à
niezdolnoÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników,

d) osobami, wobec których orzeczono ca∏-
kowità niezdolnoÊç do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych,

e) osobami zaliczonymi do znacznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych,

je˝eli osoby te wspólnie z nimi zamieszkujà
i opieki tej nie mo˝na powierzyç innym oso-
bom,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ˝o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Policji,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
S∏u˝by Wi´ziennej i Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.”;

69) art. 175 otrzymuje brzmienie:

„Art. 175. 1. Do s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzo-
wanych mogà byç przeznaczone oso-
by spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w ust. 3, o ile nie spe∏niajà przes∏anek
wskazanych w ust. 4.

2. Przeznaczenie osób do s∏u˝by w jed-
nostkach zmilitaryzowanych nast´pu-
je w drodze nadania im przydzia∏ów
organizacyjno-mobilizacyjnych do
tych jednostek. Przydzia∏y nadaje si´
równie˝ po obj´ciu militaryzacjà usta-
lonych jednostek organizacyjnych.

3. W czasie pokoju przydzia∏y organiza-
cyjno-mobilizacyjne mogà byç nada-
wane m´˝czyznom, którzy nie ukoƒ-
czyli szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia, i kobie-
tom, które nie ukoƒczy∏y pi´çdziesi´-
ciu lat ˝ycia. Po obj´ciu militaryzacjà
ustalonych jednostek organizacyj-
nych przydzia∏y do tych jednostek na-
daje si´ równie˝ osobom, które nie
osiàgn´∏y wieku okreÊlonego w od-
powiednich przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym.

4. Przydzia∏ów organizacyjno-mobiliza-
cyjnych nie nadaje si´ osobom, które:

1) przekroczy∏y wiek okreÊlony
w ust. 3,

2) nie ukoƒczy∏y osiemnastu lat ˝y-
cia,

3) sà przedpoborowymi lub poboro-
wymi,
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4) majà nadane przydzia∏y mobiliza-
cyjne albo pracownicze przydzia∏y
mobilizacyjne do jednostek woj-
skowych,

5) sà funkcjonariuszami Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by
Wi´ziennej, Stra˝y Ochrony Kolei
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, je-
˝eli osoby te na mocy odr´bnych
przepisów mogà pe∏niç s∏u˝b´
w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny i sà przeznaczone
do pe∏nienia tej s∏u˝by,

6) zosta∏y uznane za stale lub d∏ugo-
trwale niezdolne do pracy w go-
spodarstwie rolnym na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków lub za ca∏kowicie niezdolne do
pracy oraz samodzielnej egzysten-
cji albo ca∏kowicie niezdolne do
pracy na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub zaliczone do osób
o znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci albo umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych.

5. Osobom zatrudnionym w istniejà-
cych jednostkach przewidzianych do
militaryzacji oraz jednostkach organi-
zacyjnych stanowiàcych baz´ formo-
wania specjalnie tworzonych jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji,
przydzia∏y organizacyjno-moblizacyj-
ne nadaje si´ w formie zbiorowej listy
imiennej. Pozosta∏ym osobom, o któ-
rych mowa w ust. 1, przydzia∏y orga-
nizacyjno-mobilizacyjne nadaje si´
w formie kart przydzia∏u.

6. Przydzia∏y organizacyjno-mobilizacyj-
ne nadajà:

1) kierownicy istniejàcych jednostek
przewidzianych do militaryzacji
oraz jednostek organizacyjnych
stanowiàcych baz´ formowania
specjalnie tworzonych jednostek
przewidzianych do militaryzacji,
a tak˝e kierownicy jednostek zmili-
taryzowanych — osobom zatrud-
nionym w tych jednostkach, z tym
˝e osobom b´dàcym ˝o∏nierzami
rezerwy przydzia∏y nadaje si´
w uzgodnieniu z wojskowym ko-
mendantem uzupe∏nieƒ w∏aÊci-
wym ze wzgl´du na miejsce poby-

tu sta∏ego (zamieszkania) osoby,
której ma byç nadany przydzia∏,

2) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
w∏aÊciwi ze wzgl´du na miejsce
pobytu sta∏ego (zamieszkania) —
pozosta∏ym osobom, na wniosek
kierownika jednostki przewidzianej
do militaryzacji.

7. Przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyj-
ny nadany w czasie pokoju podlega
uniewa˝nieniu, je˝eli osoba, której
nadano przydzia∏:

1) otrzyma∏a kart´ mobilizacyjnà do
jednostki wojskowej,

2) zosta∏a powo∏ana do czynnej s∏u˝-
by wojskowej,

3) utraci∏a obywatelstwo polskie,

4) zamieszka∏a na sta∏e poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej,

5) osiàgn´∏a wiek okreÊlony w ust. 3
albo spe∏ni∏a przes∏anki okreÊlone
w ust. 4 pkt 5 lub 6,

6) odby∏a kar´ pozbawienia wolno-
Êci,

7) rozwiàza∏a stosunek pracy lub
s∏u˝by z pracodawcà, który nada∏
przydzia∏ organizacyjno-mobiliza-
cyjny.

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb post´powania
zwiàzanego z nadawaniem przydzia-
∏ów organizacyjno-mobilizacyjnych,
a tak˝e wzory zbiorowej listy imien-
nej oraz karty przydzia∏u, o których
mowa w ust. 5, z uwzgl´dnieniem we
wzorach danych osobowych i danych
o miejscu pe∏nienia s∏u˝by oraz po-
Êwiadczenia przyj´cia do wiadomoÊci
faktu przeznaczenia do s∏u˝by w jed-
nostce zmilitaryzowanej. W rozporzà-
dzeniu nale˝y uwzgl´dniç tak˝e spo-
sób kwalifikowania osób, którym
przewiduje si´ nadaç przydzia∏ orga-
nizacyjno-mobilizacyjny do jednostek
zmilitaryzowanych oraz sporzàdzania
zapotrzebowania na uzupe∏nienie po-
trzeb specjalnie tworzonych jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji
˝o∏nierzami rezerwy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem potrzeb jednostek
podleg∏ych Ministrowi Obrony Naro-
dowej, Ministrowi SprawiedliwoÊci
oraz ministrom w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych i transportu.”;

70) w art. 176 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb post´powania zwiàzanego z powo∏y-
waniem do odbycia çwiczeƒ w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji oraz wzór we-
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zwania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób wzy-
wania osób, które przewiduje si´ powo∏aç do
odbycia çwiczeƒ w jednostkach przewidzia-
nych do militaryzacji organizowanych w zwiàz-
ku ze zwalczaniem kl´sk ˝ywio∏owych lub usu-
waniem ich skutków, a tak˝e çwiczeƒ przepro-
wadzanych w trybie natychmiastowego sta-
wiennictwa. Wzór wezwania powinien
uwzgl´dniaç dane osobowe, przewidywany
czas trwania çwiczeƒ oraz termin i miejsce sta-
wienia si´, a tak˝e poÊwiadczenie przyj´cia do
wiadomoÊci faktu powo∏ania na çwiczenia.”;

71) w art. 177:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do osób odbywajàcych çwiczenia w jed-
nostkach przewidzianych do militaryzacji
stosuje si´ przepisy prawa pracy obowiàzu-
jàce pracowników tych jednostek.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Do osób odbywajàcych çwiczenia jedno-
stek przewidzianych do militaryzacji stosu-
je si´ wymiar i rozk∏ad czasu pracy obowià-
zujàce w jednostce przewidzianej do mili-
taryzacji.

1b. Przed∏u˝enie czasu pracy osób odbywajà-
cych çwiczenia w jednostce przewidzianej
do militaryzacji poza normalne godziny
pracy mo˝e nastàpiç na zasadach i w try-
bie przewidzianych w przepisach prawa
pracy obowiàzujàcych w jednostce przewi-
dzianej do militaryzacji, z tym ˝e nie stosu-
je si´ okreÊlonej w tych przepisach do-
puszczalnej liczby godzin nadliczbowych
oraz dozwolona jest praca w dniach usta-
wowo wolnych od pracy.

1c. Osobie odbywajàcej çwiczenia w jednost-
ce przewidzianej do militaryzacji mo˝na
powierzyç wykonywanie pracy innego ro-
dzaju ni˝ wynikajàca z nawiàzanego sto-
sunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego, je-
˝eli odpowiada ona jej kwalifikacjom. Oso-
bie tej przys∏uguje wówczas wynagrodze-
nie odpowiadajàce rodzajowi powierzonej
pracy, nie ni˝sze jednak ni˝ ostatnio otrzy-
mywane przed dniem powierzenia innego
rodzaju pracy. W takim przypadku wypo-
wiedzenie dotychczasowych warunków
pracy i p∏acy nie jest wymagane.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osobom, o których mowa w ust. 2, przy-
s∏uguje wynagrodzenie okreÊlone dla ˝o∏-
nierzy rezerwy odbywajàcych çwiczenia
wojskowe, wed∏ug stopnia wojskowego
posiadanego przez te osoby, a je˝eli nie po-
siadajà one stopnia wojskowego — we-
d∏ug stopnia wojskowego szeregowego.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, stawki wynagrodzenia osób odby-

wajàcych çwiczenia w jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji niezatrudnionych
w tych jednostkach oraz tryb wyp∏acania
przez jednostk´ przewidzianà do militaryza-
cji przys∏ugujàcego im wynagrodzenia,
z uwzgl´dnieniem, ˝e dziennà stawk´ wyna-
grodzenia nalicza si´, je˝eli czas odbywa-
nych çwiczeƒ jest nie krótszy ni˝ osiem go-
dzin.”;

72) w art. 182:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Kierownicy jednostek zmilitaryzowanych
ponoszà odpowiedzialnoÊç za stan bezpie-
czeƒstwa i higieny s∏u˝by osób pe∏niàcych
s∏u˝b´ w tych jednostkach i sà obowiàzani
zapewniç warunki ochrony ich ˝ycia i zdro-
wia przez zapewnienie bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy.

2b. Osobom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach
zmilitaryzowanych w razie og∏oszenia mo-
bilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny przys∏ugujà bezp∏atne
Êwiadczenia zdrowotne. Koszty tych
Êwiadczeƒ pokrywa si´ z cz´Êci bud˝etu
paƒstwa, której dysponentem jest organ,
któremu podlega jednostka zmilitaryzowa-
na.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e okreÊliç szczegó∏owe zasady pe∏nie-
nia s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowa-
nych, uwzgl´dniajàc specyfik´ s∏u˝by
w jednostkach przydzielonych Si∏om
Zbrojnym oraz podlegajàcych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci, a tak˝e ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W zakresie uprawnieƒ osób pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostkach zmilitaryzowanych
i cz∏onów ich rodzin stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 118, 119 ust. 1, 2 i 4,
art. 120, 122, 124—126, 130—132 oraz
art. 136.”;

73) w art. 183 w ust. 5:

a) uchyla si´ pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osób sprawujàcych opiek´ nad:

a) dzieçmi do lat szesnastu,

b) wspólnie z nimi zamieszka∏ymi osobami
ob∏o˝nie chorymi lub osobami, wobec
których orzeczono sta∏à niezdolnoÊç do
pracy w gospodarstwie rolnym na pod-
stawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
lub uznanymi za ca∏kowicie niezdolne do
pracy oraz samodzielnej egzystencji na
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
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szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, lub zali-
czonymi do osób o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci na podstawie usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych,

je˝eli opieki tej nie mo˝na powierzyç innej
osobie.”;

74) art. 184 otrzymuje brzmienie:

„Art. 184. 1. Osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostce
zmilitaryzowanej otrzymujà w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia
stanu wojennego i w czasie wojny,
z zastrze˝eniem ust. 2, wynagrodze-
nie wed∏ug zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego.

2. Wynagrodzenie osób pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostce zmilitaryzowanej
nie mo˝e byç ni˝sze od otrzymywa-
nego w dniu powo∏ania do tej s∏u˝by.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, stawki wynagrodzenia
osób pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-
kach zmilitaryzowanych, z uwzgl´d-
nieniem zakresu zadaƒ powierzonego
dla poszczególnych stanowisk.”;

75) w art. 185 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Czas s∏u˝by ustalony przez w∏aÊciwe organy
na podstawie ust. 2 nie mo˝e naruszaç ogólnie
obowiàzujàcych przepisów prawa pracy doty-
czàcych ochrony pracy kobiet i zatrudnienia
m∏odocianych, a tak˝e dotyczàcych czasu pra-
cy pracowników zatrudnionych w warunkach
szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych dla
zdrowia oraz pracowników uznanych za osoby
niepe∏nosprawne w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych.”;

76) po art. 199 dodaje si´ dzia∏ VIa w brzmieniu:

„Dzia∏ VIa 

S∏u˝ba w obcym wojsku lub obcej organizacji
wojskowej

Art. 199a. Obywatel polski mo˝e przyjàç s∏u˝b´
w obcym wojsku lub obcej organiza-
cji wojskowej za zgodà organu, o któ-
rym mowa w art. 199d.

Art. 199b. Obywatelowi polskiemu podlegajà-
cemu obowiàzkowi czynnej s∏u˝by
wojskowej mo˝e byç udzielona zgo-
da na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub ob-
cej organizacji wojskowej tylko
w przypadku, gdy odby∏ on zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà lub przeszkole-
nie wojskowe albo bez odbycia tej
s∏u˝by zosta∏ przeniesiony do rezer-
wy i nie posiada przydzia∏u mobiliza-
cyjnego lub pracowniczego przydzia-
∏u mobilizacyjnego.

Art. 199c. Zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub
obcej organizacji wojskowej mo˝na
udzieliç, je˝eli ∏àcznie spe∏nione sà
nast´pujàce warunki:

1) s∏u˝ba ta nie narusza interesów
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) s∏u˝ba nie jest zakazana przez pra-
wo mi´dzynarodowe,

3) s∏u˝ba nie wp∏ynie na zadania wy-
konywane przez Si∏y Zbrojne,

4) nie zachodzi przeszkoda, o której
mowa w art. 199b.

Art. 199d. 1. Zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku
lub obcej organizacji wojskowej
udziela, z zastrze˝eniem ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych po zasi´gni´ciu opinii
Ministra Obrony Narodowej.

2. Obywatelom polskim b´dàcym
˝o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej lub by∏ymi ˝o∏nierzami za-
wodowymi, zgody, o której mowa
w ust. 1, udziela Minister Obrony
Narodowej.

3. Udzielenie zgody i odmowa jej
udzielenia nast´puje w drodze de-
cyzji administracyjnej.

Art. 199e. Udzielenie zgody na s∏u˝b´ w obcym
wojsku lub obcej organizacji wojsko-
wej nie rodzi odpowiedzialnoÊci or-
ganów Rzeczypospolitej Polskiej za
nast´pstwa podj´cia tej s∏u˝by.

Art. 199f. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb udzielania oby-
watelom polskim zgody na s∏u˝b´
w obcym wojsku lub obcej organiza-
cji wojskowej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci, ˝e w udzielonej zgo-
dzie nale˝y podaç nazw´ obcego
wojska lub obcej organizacji wojsko-
wej, w której mo˝e byç pe∏niona s∏u˝-
ba, oraz okres, na jaki zgoda jest
udzielona, a tak˝e wymóg powiado-
mienia polskiego urz´du konsularne-
go o terminie i miejscu rozpocz´cia
s∏u˝by oraz jej zakoƒczenia.”;

77) w art. 200:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na osoby posiadajàce obywatelstwo pol-
skie, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie, a nie prze-
kroczy∏y szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia, mo˝e byç
na∏o˝ony obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych,
polegajàcych na wykonywaniu ró˝nego ro-
dzaju prac doraênych na rzecz przygotowa-
nia obrony paƒstwa albo zwalczania kl´sk
˝ywio∏owych i likwidacji ich skutków.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych mo˝e byç
na∏o˝ony w zwiàzku z çwiczeniami wojsko-
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wymi, çwiczeniami w jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji, çwiczeniami
w obronie cywilnej oraz çwiczeniami prak-
tycznymi w zakresie powszechnej samo-
obrony, a tak˝e w celu dostarczenia i obs∏u-
gi przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych, z za-
strze˝eniem ust. 4.”;

78) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nak∏ada,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiàzek
Êwiadczeƒ osobistych na wniosek wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ, kierownika jed-
nostki organizacyjnej stanowiàcej baz´ formo-
wania specjalnie tworzonej jednostki zmilitary-
zowanej, kierownika jednostki organizacyjnej
wykonujàcej zadania na potrzeby obrony paƒ-
stwa, o której mowa w art. 208 ust. 2, albo w∏a-
Êciwego organu obrony cywilnej.”;

79) art. 203 otrzymuje brzmienie:

„Art. 203. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
wydaje w czasie pokoju decyzj´ ad-
ministracyjnà o przeznaczeniu osoby
do wykonania Êwiadczeƒ osobistych,
w tym planowanych do wykonania
w razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny, na wniosek organów i jed-
nostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 202 ust. 1. 

2. Przeznaczenie osób do funkcji kuriera
nast´puje z urz´du lub na wniosek
wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ.

3. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, do-
r´cza si´ osobie przeznaczonej do
wykonywania Êwiadczeƒ osobistych
oraz wnioskodawcy na piÊmie wraz
z uzasadnieniem.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje osobie przeznaczonej do
wykonywania Êwiadczeƒ osobistych
i wnioskodawcy odwo∏anie do woje-
wody, w terminie czternastu dni od
dnia dor´czenia decyzji.

5. Osoby, którym wydano ostateczne
decyzje administracyjne o przezna-
czeniu ich do wykonania Êwiadczeƒ
osobistych, mogà byç z urz´du lub na
wniosek organów i kierowników jed-
nostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 202 ust. 1, wzywane
przez wójta lub burmistrza (prezyden-
ta miasta) do wykonania tych Êwiad-
czeƒ.

6. Wezwanie osób przeznaczonych do
funkcji kuriera do wykonania Êwiad-
czenia osobistego polegajàcego na
dor´czeniu dokumentów, o których
mowa w art. 200 ust. 2, mo˝e nastà-
piç z urz´du lub na wniosek wojsko-
wego komendanta uzupe∏nieƒ.

7. Wezwania, o których mowa w ust. 5
i 6, mogà zobowiàzywaç do wykona-
nia Êwiadczeƒ osobistych w trybie
natychmiastowego stawiennictwa.

8. Od wezwaƒ, o których mowa w ust. 5
i 6, odwo∏anie nie przys∏uguje.

9. Osoby, o których mowa w ust. 5 i 6,
sà obowiàzane stawiç si´ do wykona-
nia Êwiadczenia osobistego w termi-
nie i miejscu wskazanych w wezwa-
niu.

10. Przepisy art. 60 i 61 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

80) w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie Êwiadczenia osobistego przys∏u-
guje rycza∏t godzinowy w wysokoÊci 1/178
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac´
obowiàzujàcego w grudniu roku poprzednie-
go, ustalanego na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac´, za ka˝dà godzi-
n´ czasu, o którym mowa w art. 201 ust. 1 i 3,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.”;

81) w art. 205 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç (uspra-
wiedliwiç nieobecnoÊç w pracy) pracownika
na czas niezb´dny do wykonywania Êwiadcze-
nia osobistego.”;

82) w art. 206 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz w∏aÊciwy
do spraw zdrowia okreÊlajà, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady korzystania ze Êwiadczeƒ
przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich
udzielania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci pu-
bliczne zak∏ady opieki zdrowotnej utworzone
przez Ministra Obrony Narodowej, zakres
przedmiotowy oraz dost´pnoÊç udzielanych
Êwiadczeƒ.”;

83) po art. 206 dodaje si´ art. 206a w brzmieniu:

„Art. 206a. 1. Obowiàzkowi Êwiadczeƒ osobistych
nie podlegajà, z zastrze˝eniem
ust. 2:

1) osoby wybrane do Sejmu i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej lub
organów samorzàdu terytorialne-
go na czas pe∏nienia mandatu,

2) ˝o∏nierze pe∏niàcy czynnà s∏u˝b´
wojskowà oraz osoby, którym do-
r´czono kart´ powo∏ania do tej
s∏u˝by, je˝eli termin stawienia si´
do s∏u˝by koliduje z terminem
wykonania Êwiadczenia,

3) poborowi odbywajàcy zasadni-
czà s∏u˝b´ w obronie cywilnej lub
s∏u˝b´ zast´pczà,

4) osoby, wobec których orzeczono
sta∏à lub d∏ugotrwa∏à niezdol-
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noÊç do pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników,
osoby uznane za ca∏kowicie nie-
zdolne do pracy oraz samodziel-
nej egzystencji albo ca∏kowicie
niezdolne do pracy na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
jak równie˝ osoby zaliczone do
osób o znacznym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci albo umiarkowa-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych,

5) s´dziowie, prokuratorzy, funkcjo-
nariusze Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´-
ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, Stra˝y Ochrony Kolei oraz
pracownicy specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochron-
nych w jednostkach organizacyj-
nych podleg∏ych, podporzàdko-
wanych lub nadzorowanych
przez ministrów, kierowników
urz´dów centralnych, wojewo-
dów, Prezesa Narodowego Banku
Polskiego oraz Krajowà Rad´ Ra-
diofonii i Telewizji,

6) kobiety w cià˝y i w okresie sze-
Êciu miesi´cy po odbyciu porodu
oraz osoby sprawujàce opiek´
nad dzieçmi do lat oÊmiu,

7) osoby sprawujàce opiek´ nad
wspólnie z nimi zamieszka∏ymi
dzieçmi od lat oÊmiu do szesna-
stu, osobami, wobec których
orzeczono sta∏à niezdolnoÊç do
pracy w gospodarstwie rolnym
lub uznanymi za ca∏kowicie nie-
zdolne do pracy oraz samodziel-
nej egzystencji albo zaliczonymi
do osób o znacznym stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci na podstawie
ustaw, o których mowa w pkt 4,
a tak˝e osobami ob∏o˝nie chory-
mi, je˝eli opieki tej nie mo˝na po-
wierzyç innym osobom,

8) osoby zatrudnione na stanowi-
skach kierowników publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej oraz
na stanowiskach w opiece spo-
∏ecznej i placówkach opiekuƒczo-
-wychowawczych.

2. Zwolnienie osób, o których mowa
w ust. 1, od obowiàzku Êwiadczeƒ
osobistych nast´puje na podstawie
dokumentów potwierdzajàcych
przyczyn´ zwolnienia i przedstawio-
nych wójtowi lub burmistrzowi (pre-
zydentowi miasta) przez zaintereso-
wane osoby.”;

84) art. 207 otrzymuje brzmienie:

„Art. 207. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) tryb i zakres planowania i nak∏ada-
nia obowiàzku Êwiadczeƒ osobi-
stych, przeznaczania do tych
Êwiadczeƒ i zwalniania z nich oraz
ich wykonywania,

2) wzory planów i wykazów Êwiad-
czeƒ osobistych prowadzonych
przez wojewod´, terenowe organy
administracji wojskowej, organy
samorzàdu terytorialnego i jed-
nostki organizacyjne, na rzecz któ-
rych mo˝e byç wykonywane
Êwiadczenie osobiste,

3) wzory decyzji administracyjnych,
wniosków, wezwaƒ i obwieszczeƒ
oraz zaÊwiadczeƒ wydawanych
w sprawach Êwiadczeƒ osobi-
stych,

4) tryb wyp∏acania rycza∏tu i nale˝no-
Êci pieni´˝nych za wykonanie
Êwiadczeƒ osobistych oraz doku-
menty sk∏adane w celu ich wyp∏a-
cenia.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniç w szcze-
gólnoÊci priorytet zadaƒ realizowa-
nych przez Si∏y Zbrojne lub zadaƒ re-
alizowanych na ich rzecz, obowiàzek
informowania si´ tych organów oraz
ich powiadamiania przez osoby prze-
znaczone lub zobowiàzane do wyko-
nania Êwiadczeƒ osobistych o sytu-
acjach i okolicznoÊciach majàcych
wp∏yw na ich wykonanie, sposób
i miejsce przechowywania dokumen-
tów oraz zakres udost´pniania lub
dor´czania planów i wykazów Êwiad-
czeƒ osobistych, bàdê ich wyciàgów,
lub innych dokumentów sporzàdza-
nych w tych sprawach, mo˝liwoÊç
wyp∏acania rycza∏tu i nale˝noÊci pie-
ni´˝nych nie wczeÊniej ni˝ po wyko-
naniu Êwiadczenia osobistego oraz
obowiàzek ich zwrotu w przypadku
nienale˝nej wyp∏aty.”;

85) po art. 207 dodaje si´ art. 207a w brzmieniu:

„Art. 207a. Wojewoda koordynuje na obszarze
województwa dzia∏alnoÊç organów sa-
morzàdu terytorialnego w zakresie pla-
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nowania i nak∏adania obowiàzku
Êwiadczeƒ osobistych, w tym:

1) prowadzi zbiorczy wykaz Êwiadczeƒ
osobistych przewidzianych do reali-
zacji na obszarze województwa,

2) planuje wydatki finansowe zwiàza-
ne z nak∏adaniem obowiàzku Êwiad-
czeƒ osobistych na obszarze woje-
wództwa,

3) nadzoruje zadania zwiàzane z plano-
waniem, typowaniem i nak∏ada-
niem Êwiadczeƒ osobistych na ob-
szarze województwa,

4) analizuje potrzeby i mo˝liwoÊci re-
alizacji Êwiadczeƒ osobistych przez
organy gminy na obszarze woje-
wództwa, a w razie potrzeby wska-
zuje wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta), który mo˝e zrealizo-
waç zadania na∏o˝enia tych Êwiad-
czeƒ.”;

86) w art. 208:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia rzeczowe mogà byç wykony-
wane na rzecz Si∏ Zbrojnych, jednostek or-
ganizacyjnych stanowiàcych bazy formowa-
nia specjalnie tworzonych jednostek zmilita-
ryzowanych, jednostek organizacyjnych
obrony cywilnej oraz jednostek organizacyj-
nych wykonujàcych zadania na potrzeby
obrony paƒstwa albo zwalczania kl´sk ˝y-
wio∏owych i likwidacji ich skutków.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jednostkami organizacyjnymi wykonujà-
cymi zadania na potrzeby obrony paƒstwa
sà jednostki organizacyjne Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
S∏u˝by Wi´ziennej, jednostki organizacyj-
ne podleg∏e i nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej, niewchodzàce w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych, a tak˝e paƒstwowe jednost-
ki organizacyjne, o których mowa
w art. 221 ust. 1 i 2.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych nie
mogà byç:

1) tereny, pomieszczenia, Êrodki transporto-
we, maszyny i inny sprz´t, znajdujàce si´
w posiadaniu:

a) jednostek organizacyjnych s∏u˝àcych
bezpoÊrednio dzia∏alnoÊci Sejmu i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej, Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, ministerstw i urz´dów woje-
wódzkich oraz Narodowego Banku
Polskiego i banków, a tak˝e Paƒstwo-

wej Wytwórni Papierów WartoÊcio-
wych i Mennicy Paƒstwowej,

b) jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych, podporzàdkowanych lub nadzo-
rowanych odpowiednio przez Ministra
Obrony Narodowej, Ministra Sprawie-
dliwoÊci, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Szefa Agencji Wywiadu,

c) przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych paƒstw ob-
cych oraz innych przedstawicielstw
i instytucji zrównanych z nimi w zakre-
sie przywilejów i immunitetów na mo-
cy ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych, jak równie˝ cz∏onków tych
przedstawicielstw, urz´dów i instytucji
oraz cz∏onków ich rodzin, a tak˝e in-
nych osób zrównanych z nimi w zakre-
sie przywilejów i immunitetów, je˝eli
nie posiadajà obywatelstwa polskiego,

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uzna-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za pomniki historii oraz dobra
kulturalne, o których mowa w art. 218
ustawy, oraz obiekty wpisane na „list´
dziedzictwa Êwiatowego” na podstawie
Konwencji w sprawie ochrony Êwiatowe-
go dziedzictwa kulturalnego i naturalne-
go, przyj´tej w Pary˝u dnia 16 listopada
1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190
i 191),

3) zbiory naukowe i artystyczne majàce cha-
rakter publiczny,

4) Êwiàtynie, domy modlitwy oraz pomiesz-
czenia koÊcio∏ów i innych zwiàzków wy-
znaniowych majàcych osobowoÊç praw-
nà, wraz ze znajdujàcymi si´ w nich
przedmiotami przeznaczonymi do wyko-
nywania kultu religijnego,

5) przedmioty wy∏àczone spod egzekucji
stosownie do przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, z póên. zm.17)), z wyjàt-
kiem narz´dzi prostych oraz Êrodków
transportowych,

6) parki narodowe i rezerwaty przyrody,
7) przedszkola, domy dziecka, zak∏ady opie-

kuƒczo-wychowawcze, szko∏y specjalne
i internaty tych szkó∏, specjalne oÊrodki
wychowawcze i szkolno-wychowawcze
oraz poradnie psychologiczno-pedago-
giczne,
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8) urzàdzenia i sieci telekomunikacyjne:

a) uj´te w planach dzia∏ania operatorów
publicznych na wypadek sytuacji
szczególnych zagro˝eƒ, sporzàdzo-
nych w trybie okreÊlonym w art. 64
ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. —
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852, z póên. zm.18)), prze-
widziane do u˝ycia na potrzeby jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 2,

b) niezb´dne do wykonania decyzji na∏o-
˝onych na operatorów telekomunika-
cyjnych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci w trybie okreÊlonym
w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne,

9) pojazdy samochodowe niedopuszczone
do ruchu po drogach publicznych oraz
u˝ywane wy∏àcznie do przewozu we-
wnàtrz zak∏adu, po przedstawieniu przez
posiadacza odpowiednich dokumen-
tów.”;

87) w art. 209:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w zwiàzku z çwiczeniami wojskowymi lub
çwiczeniami w jednostkach przewidzianych
do militaryzacji — siedmiu dni,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2
oraz w art. 210 i 211, nie stosuje si´ do u˝y-
wania nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych
udost´pnionych w celu zwalczania kl´sk ˝y-
wio∏owych i likwidacji ich skutków.”; 

88) w art. 210:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wy-
daje decyzj´ administracyjnà o przeznacze-
niu nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej na
cele Êwiadczeƒ rzeczowych, w tym plano-
wanych do wykonania w razie og∏oszenia
mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek or-
ganów i kierowników jednostek organizacyj-
nych, o których mowa w art. 202 ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, mo˝na
zobowiàzaç posiadaczy nieruchomoÊci lub
rzeczy ruchomych do wykonania tych
Êwiadczeƒ bez odr´bnego wezwania.”;

89) w art. 211 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej,
wobec którego wydano ostatecznà decyzj´ ad-

ministracyjnà o przeznaczeniu nieruchomoÊci
lub rzeczy ruchomej na cele Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, mo˝e byç, na wniosek organów i kie-
rowników jednostek organizacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 202 ust. 1, wezwany przez
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do
wykonania tego Êwiadczenia.”;

90) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy administracji rzàdowej, organy samo-
rzàdu terytorialnego oraz przedsi´biorcy sà
obowiàzani, na ˝àdanie wojskowych komen-
dantów uzupe∏nieƒ oraz w∏aÊciwych organów
obrony cywilnej, do udzielania informacji, we-
d∏ug posiadanych ewidencji, o stanie nieru-
chomoÊci i rzeczy ruchomych mogàcych byç
przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych.”;

91) art. 215 otrzymuje brzmienie:

„Art. 215. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) tryb i zakres planowania i nak∏ada-
nia obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, przeznaczania do tych
Êwiadczeƒ i zwalniania z nich oraz
ich wykonywania,

2) rodzaje planów, zestawieƒ i wyka-
zów Êwiadczeƒ rzeczowych prowa-
dzonych przez wojewod´, tereno-
we organy administracji wojsko-
wej, organy samorzàdu terytorial-
nego i jednostki organizacyjne, na
rzecz których mo˝e byç wykony-
wane Êwiadczenie rzeczowe,

3) wzory decyzji administracyjnych,
wniosków, wezwaƒ w sprawach
Êwiadczeƒ rzeczowych,

4) tryb i zakres ˝àdania oraz przekazy-
wania informacji, o których mowa
w art. 212,

5) tryb oddania, przyj´cia i zwrotu
przedmiotu Êwiadczeƒ rzeczowych
oraz tryb dochodzenia roszczeƒ,
o których mowa w art. 213,

6) wykaz dobowych stawek rycza∏tu
za u˝ywanie poszczególnych
przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, o których mowa w art. 214.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniç w szcze-
gólnoÊci priorytet zadaƒ realizowa-
nych przez Si∏y Zbrojne lub zadaƒ re-
alizowanych na ich rzecz; obowiàzek
informowania si´ organów i jedno-
stek organizacyjnych w∏aÊciwych
w sprawach Êwiadczeƒ rzeczowych
oraz ich powiadamiania przez osoby
zobowiàzane do wykonywania tych
Êwiadczeƒ o sytuacjach i okoliczno-
Êciach majàcych wp∏yw na ich wyko-
nanie; sposób i miejsce przechowy-
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wania dokumentów oraz zakres udo-
st´pniania lub dor´czania planów, ze-
stawieƒ i wykazów Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, bàdê ich wyciàgów, lub innych
dokumentów sporzàdzanych w tych
sprawach; mo˝liwoÊç przechowywa-
nia i dor´czania wezwaƒ w sprawach
Êwiadczeƒ rzeczowych przez organy
lub jednostki organizacyjne, na rzecz
których b´dzie wykonywane Êwiad-
czenie rzeczowe; mo˝liwoÊç dokony-
wania ogl´dzin nieruchomoÊci i rze-
czy ruchomych, które mogà byç lub
sà przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczo-
wych; dopuszczenie drogi post´po-
wania sàdowego w dochodzeniu
roszczeƒ, o których mowa w art. 213,
a tak˝e fakt, ˝e rycza∏t za u˝ywanie
poszczególnych przedmiotów Êwiad-
czeƒ rzeczowych podlega corocznej
waloryzacji.”;

92) po art. 215 dodaje si´ art. 215a w brzmieniu:

„Art. 215a. Wojewoda koordynuje na obszarze
województwa dzia∏alnoÊç organów sa-
morzàdu terytorialnego w zakresie pla-
nowania i nak∏adania obowiàzku
Êwiadczeƒ rzeczowych, w tym:

1) prowadzi zbiorczy wykaz Êwiadczeƒ
rzeczowych przewidzianych do re-
alizacji na obszarze województwa,

2) planuje wydatki finansowe zwiàza-
ne z nak∏adaniem obowiàzku Êwiad-
czeƒ rzeczowych na obszarze woje-
wództwa,

3) nadzoruje zadania zwiàzane z plano-
waniem, typowaniem i nak∏ada-
niem Êwiadczeƒ rzeczowych na ob-
szarze województwa,

4) analizuje potrzeby i mo˝liwoÊci re-
alizacji Êwiadczeƒ rzeczowych przez
organy gminy na obszarze woje-
wództwa, a w razie potrzeby wska-
zuje wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta), który mo˝e zrealizo-
waç zadania na∏o˝enia tych Êwiad-
czeƒ,

5) mo˝e wystàpiç do wójta lub burmi-
strza (prezydenta miasta) z wnio-
skiem o przeznaczenie nieruchomo-
Êci na cele Êwiadczeƒ rzeczowych
w zwiàzku z u˝yciem ich w czasie
poboru.”;

93) w art. 216 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby podlegajàce obowiàzkowi Êwiadczeƒ
osobistych mogà byç w ka˝dym czasie w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny powo-
∏ane do wykonania ró˝nego rodzaju prac do-
raênych na rzecz Si∏ Zbrojnych, obrony cywil-
nej lub jednostek organizacyjnych wykonujà-
cych zadania na potrzeby obrony paƒstwa.”;

94) w art. 217 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji rzàdowej, organy samo-
rzàdu terytorialnego, przedsi´biorcy i inne jed-
nostki organizacyjne, organizacje spo∏eczne
oraz osoby fizyczne mogà byç w razie og∏osze-
nia mobilizacji i w czasie wojny zobowiàzane
do wykonania Êwiadczeƒ rzeczowych, polega-
jàcych na oddaniu posiadanych nieruchomo-
Êci i rzeczy ruchomych do u˝ywania przez Si∏y
Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywil-
nej lub jednostki organizacyjne wykonujàce za-
dania na potrzeby obrony paƒstwa.”;

95) art. 218 otrzymuje brzmienie:

„Art. 218. Dobra kultury obj´te ochronà specjalnà
w rozumieniu Konwencji haskiej z dnia
14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultu-
ralnych w razie konfliktu zbrojnego
(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212) lub
ochronà wzmocnionà w rozumieniu
Drugiego Protoko∏u do tej Konwencji
z dnia 26 marca 1999 r. nie mogà byç
przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych.
Dobra kultury podlegajàce w rozumie-
niu tej Konwencji ochronie ogólnej mo-
gà byç przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczo-
wych jedynie za zgodà wojewódzkiego
konserwatora zabytków.”;

96) art. 219 otrzymuje brzmienie:

„Art. 219. 1. Obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych
i rzeczowych nak∏ada wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) na podsta-
wie doraênie zg∏oszonych wniosków
przez organy i kierowników jednostek
organizacyjnych, o których mowa
w art. 202 ust. 1, a tak˝e dowódców
jednostek wojskowych.

2. Decyzji o na∏o˝eniu obowiàzku
Êwiadczenia nadaje si´ rygor natych-
miastowej wykonalnoÊci w terminie
w niej okreÊlonym.

3. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)
w szczególnych sytuacjach, mo˝e na-
k∏adaç obowiàzek Êwiadczeƒ osobi-
stych lub rzeczowych równie˝ w dro-
dze obwieszczeƒ lub w inny sposób.

4. Obowiàzkowi Êwiadczeƒ osobistych
nie podlegajà osoby reklamowane od
obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by
wojskowej.

5. Do Êwiadczeƒ osobistych wykonywa-
nych w czasie mobilizacji i wojny 
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 200 ust. 1 i 2, art. 201 ust. 3,
art. 204—206a i art. 207a.

6. Do Êwiadczeƒ rzeczowych wykony-
wanych w czasie mobilizacji i wojny
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 208 ust. 4, art. 209 ust. 3,
art. 211—214 i art. 215a.
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7. Osoby przeznaczone w czasie pokoju
do wykonania Êwiadczeƒ osobistych
lub rzeczowych sà obowiàzane do ich
wykonania w terminie i miejscu okre-
Êlonym w decyzji o przeznaczeniu lub
w wezwaniu do wykonania tych
Êwiadczeƒ.

8. Rada Ministrów okreÊli w drodze roz-
porzàdzenia: 

1) tryb i zakres nak∏adania obowiàzku
Êwiadczeƒ osobistych i rzeczo-
wych, 

2) wzory decyzji administracyjnych,
wniosków i obwieszczeƒ oraz za-
Êwiadczeƒ wydawanych w spra-
wach Êwiadczeƒ osobistych i rze-
czowych, 

3) szczegó∏owe zasady i tryb odp∏at-
noÊci za u˝ywanie przedmiotów
Êwiadczeƒ rzeczowych,

4) tryb i sposób ustalania i wyp∏aca-
nia odszkodowaƒ za szkody w nich
powsta∏e, 

5) tryb wyp∏acania rycza∏tu i nale˝no-
Êci pieni´˝nych za wykonanie
Êwiadczeƒ osobistych, a tak˝e do-
kumenty sk∏adane w celu ich wy-
p∏acania.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 8, nale˝y uwzgl´dniç w szcze-
gólnoÊci priorytet zadaƒ realizowa-
nych przez Si∏y Zbrojne lub zadaƒ re-
alizowanych na ich rzecz; obowiàzek
informowania si´ tych organów oraz
ich powiadamiania przez osoby zobo-
wiàzane do wykonywania Êwiadczeƒ
o sytuacjach i okolicznoÊciach majà-
cych wp∏yw na ich wykonanie; mo˝li-
woÊç dokonania odp∏atnoÊci za u˝y-
wanie przedmiotu Êwiadczenia rze-
czowego lub wyp∏acenia rycza∏tu
i nale˝noÊci pieni´˝nych za wykona-
nie Êwiadczenia osobistego nie wcze-
Êniej ni˝ po wykonaniu tego Êwiad-
czenia oraz obowiàzek ich zwrotu
w przypadku nienale˝nej wyp∏aty.”;

97) po art. 223 dodaje si´ rozdzia∏ 5 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5

Ewidencja Êwiadczeƒ

Art. 223a. 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
prowadzà z upowa˝nienia Ministra
Obrony Narodowej ewidencj´ woj-
skowà osób fizycznych, osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej podlegajàcych obowiàz-
kowi Êwiadczeƒ na rzecz obrony
oraz rzeczy ruchomych i nierucho-
moÊci b´dàcych lub mogàcych byç

przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, których Êwiadczeniobiorcà
sà lub mogà byç Si∏y Zbrojne.

2. Ewidencj´ wojskowà, o której mo-
wa w ust. 1, w zakresie osób fizycz-
nych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajàcych
osobowoÊci prawnej przeznaczo-
nych do wykonania Êwiadczeƒ na
rzecz obrony wykonywanych na
rzecz jednostek wojskowych oraz
rzeczy ruchomych i nieruchomoÊci
b´dàcych przedmiotem Êwiadczeƒ
rzeczowych w jednostkach wojsko-
wych prowadzà równie˝ dowódcy
tych jednostek.

3. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
udost´pniajà dowódcom jedno-
stek wojskowych dane z ewidencji
wojskowej, o której mowa w ust. 1,
w tym ewidencj´ osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nieposiadajàcych oso-
bowoÊci prawnej przeznaczonych
do wykonania Êwiadczeƒ na rzecz
obrony wykonywanych na rzecz
tych jednostek oraz rzeczy rucho-
mych i nieruchomoÊci b´dàcych
przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczo-
wych w tych jednostkach.

4. Ewidencj´ wojskowà, o której mo-
wa w ust. 1, na szczeblu central-
nym prowadzi w systemie infor-
matycznym szef komórki organiza-
cyjnej Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w∏aÊciwy w sprawach zarzà-
dzania zasobami osobowymi.

5. Organy administracji publicznej
i przedsi´biorcy obowiàzani sà do
bezp∏atnego udost´pniania nie-
zb´dnych danych w celu ich prze-
twarzania w ewidencji wojskowej,
o której mowa w ust. 1.

6. Do ewidencji wojskowej prowa-
dzonej na szczeblu centralnym,
w ramach udost´pniania danych,
niezb´dnych dla jej prowadzenia,
przekazuje si´ na noÊniku optycz-
nym, magnetycznym lub w drodze
teletransmisji dane z centralnej
ewidencji pojazdów i gromadzi si´
dane okreÊlone w art. 80b ust. 1
pkt 1 lit. a)—c), f) i h), pkt 5 
lit. a)—c) i pkt 6 lit. b) ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym.

7. Minister Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje rzeczy ruchomych i nierucho-
moÊci podlegajàcych ewidencji
wojskowej, zakres i sposób prowa-
dzenia ewidencji, z uwzgl´dnie-
niem w szczególnoÊci danych oso-
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bowych osób podlegajàcych obo-
wiàzkowi Êwiadczeƒ na rzecz obro-
ny, w tym w∏aÊcicieli, posiadaczy
lub u˝ytkowników rzeczy rucho-
mych i nieruchomoÊci obj´tych
ewidencjà, sposób zbierania,
utrwalania i przechowywania da-
nych, a tak˝e tryb i zakres ich udo-
st´pniania.”;

98) w art. 243 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedawnienie Êcigania i wyrokowania w spra-
wach o czyny okreÊlone w art. 228 i 239—241
nie biegnie w czasie samowolnego przebywa-
nia sprawcy za granicà.”;

99) art. 245 otrzymuje brzmienie:

„Art. 245. Sprawy o przest´pstwa okreÊlone
w art. 239—241 nale˝à do w∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) w art. 34 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ˝o∏nierze odbywajàcy nadterminowà zasad-
niczà s∏u˝b´ wojskowà,”; 

2) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) ˝o∏nierze odbywajàcy przeszkolenie wojskowe
studentów i absolwentów szkó∏ wy˝szych
i studenci odbywajàcy zaj´cia wojskowe
w czasie trwania studiów,

3) kandydaci na ˝o∏nierzy zawodowych,”;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ˝o∏nierze rezerwy odbywajàcy okresowà s∏u˝-
b´ wojskowà,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.19)) w art. 30
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poborowego skierowanego za jego zgodà do
s∏u˝by w oddzia∏ach prewencji Policji mianuje
si´ policjantem w s∏u˝bie kandydackiej na
okres, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750 i Nr 210,
poz. 2036).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399,
z póên. zm.20)) wprowadza si´, nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ochrona granicy paƒstwowej w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez
prowadzenie obserwacji statków powietrz-
nych i obiektów latajàcych, przelatujàcych
przez granic´ paƒstwowà na ma∏ych wysoko-
Êciach, oraz informowanie o tych przelotach
w∏aÊciwych jednostek Si∏ Powietrznych Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

2) w art. 19:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2d w brzmieniu:
„2a. Stra˝ Graniczna wspó∏dzia∏a z Si∏ami Po-

wietrznymi w zakresie ochrony granicy
paƒstwowej w przestrzeni powietrznej Rze-
czypospolitej Polskiej.

2b. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 2a,
polega na:
1) utrzymywaniu sta∏ej ∏àcznoÊci i przeka-

zywaniu przez jednostki wspó∏dzia∏ajà-
ce informacji dotyczàcych:
a) wykrycia statków powietrznych — pi-

lotowych i bezpilotowych aparatów
latajàcych, w szczególnoÊci: samolo-
tów, Êmig∏owców, szybowców, lotni,
balonów, sond, przelatujàcych przez
granic´ paƒstwowà na wysokoÊci do
500 m,

b) zaobserwowanych awarii statków
powietrznych oraz sygna∏ów wzywa-
nia pomocy,

c) planowanych lotów statków po-
wietrznych na ma∏ych wysokoÊciach
w rejonie strefy nadgranicznej;

2) udzielaniu pomocy statkom powietrz-
nym znajdujàcym si´ w sytuacjach awa-
ryjnych w strefie nadgranicznej.

2c. Stra˝ Graniczna wspó∏dzia∏a z Marynarkà
Wojennà w zakresie ochrony granicy paƒ-
stwowej na morzu.

2d. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 2c,
polega na utrzymywaniu sta∏ej ∏àcznoÊci
i przekazywaniu przez jednostki wspó∏dzia-
∏ajàce informacji dotyczàcych:
1) ujawnionych przest´pstw skierowanych

przeciwko nienaruszalnoÊci granicy
paƒstwowej;

2) wykrycia jednostek p∏ywajàcych zagra-
˝ajàcych pokojowi, porzàdkowi publicz-
nemu lub bezpieczeƒstwu Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

3) wykrycia obcych okr´tów wojennych
i samolotów wojskowych na polskich
obszarach morskich;
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4) wykrycia w zasi´gu obserwacji tech-
nicznej i wzrokowej nierozpoznanych
obiektów nawodnych oraz statków po-
wietrznych;

5) zaobserwowanych awarii jednostek p∏y-
wajàcych i statków powietrznych oraz
sygna∏ów wzywania pomocy;

6) zaobserwowanych zanieczyszczeƒ po-
wierzchni na polskich obszarach mor-
skich lub w rejonach zagra˝ajàcych tym
obszarom;

7) eksploatacji polskich obszarów mor-
skich oraz naruszenia przez statki prze-
pisów tych obszarów;

8) planowanych çwiczeƒ na morzu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady wspó∏dzia∏ania Stra˝y
Granicznej z Si∏ami Powietrznymi i Marynar-
kà Wojennà Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie ochrony granicy paƒ-
stwowej, uwzgl´dniajàc zakres wspó∏dzia∏a-
nia oraz podmioty uprawnione do jego or-
ganizacji i koordynacji.”;

3) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Zadania i uprawnienia Si∏ Powietrznych”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Ochron´ granicy paƒstwowej w prze-

strzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol-
skiej wykonujà Si∏y Powietrzne we
wspó∏dzia∏aniu z innymi rodzajami Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Stra˝à Granicznà.”;

5) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Poborowego skierowanego za jego zgodà do

s∏u˝by w Stra˝y Granicznej mianuje si´ funk-
cjonariuszem w s∏u˝bie kandydackiej na okres,
o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750 i Nr 210,
poz. 2036).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34,
poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) flaga si∏ powietrznych,”;

2) tytu∏ za∏àcznika nr 13 do ustawy otrzymuje brzmie-
nie:
„Flaga si∏ powietrznych”.

Art. 6. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.21)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed∏u-
˝a si´ o czas odbywania przez absolwenta za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawodo-
wego, çwiczeƒ wojskowych, okresowej s∏u˝by
wojskowej oraz zasadniczej s∏u˝by w obronie
cywilnej i s∏u˝by zast´pczej.”;

2) w art. 23:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadtermino-

wej zasadniczej s∏u˝by wojskowej, zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej na podsta-
wie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by termino-
wej, przeszkolenia wojskowego, s∏u˝by woj-
skowej pe∏nionej w charakterze kandydata
na ˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ wojsko-
wych, okresowej s∏u˝by wojskowej oraz za-
sadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by
zast´pczej;”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Prawo do zasi∏ku przys∏uguje równie˝ bez-

robotnym zwolnionym po odbyciu zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej, je˝eli okres jej od-
bywania wynosi∏ co najmniej 240 dni
i przypada∏ w okresie 18 miesi´cy poprze-
dzajàcych dzieƒ zarejestrowania si´ w po-
wiatowym urz´dzie pracy.”;

3) w art. 25 ust. 11a otrzymuje brzmienie:
„11a. Przepis ust. 11 stosuje si´ odpowiednio

w przypadku powo∏ania i zwolnienia z za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawo-
dowego, çwiczeƒ wojskowych, okresowej
s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´pczej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´-
dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 56, z póên. zm.21)) w art. 2 po pkt 2 dodaje
si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) formowanie, przeformowywanie i rozformo-
wywanie jednostek wojskowych oraz nada-
wanie im etatów,”.
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og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
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z 2002 r. Nr 156, poz. 1301.



Art. 8. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380
i Nr 166, poz. 1609) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmie-
nie:

„3. Mianowanie mo˝e nastàpiç:
1) po odbyciu zasadniczej s∏u˝by wojskowej;
2) po przeniesieniu do rezerwy albo
3) w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113,
poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391,
Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139,
poz. 1326, Nr 179, poz. 1750 i Nr 210,
poz. 2036).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) wojskowym komendantom uzupe∏nieƒ.”;

2) w art. 88:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. ˚o∏nierz w czynnej s∏u˝bie wojskowej mo˝e
kierowaç pojazdem specjalnym i u˝ywanym
do celów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej:
1) na podwoziu ko∏owym lub zespo∏em po-

jazdów specjalnych sk∏adajàcych si´
z pojazdu ko∏owego i przyczepy specjal-
nej, je˝eli ukoƒczy∏ z wynikiem pozytyw-
nym kurs z zasad eksploatacji i kierowa-
nia pojazdem specjalnym i u˝ywanym do
celów specjalnych w wojskowym oÊrod-
ku szkolenia kierowców i posiada:
a) prawo jazdy, które uprawnia do kiero-

wania:
— kategorii B — pojazdem o dopusz-

czalnej masie ca∏kowitej nieprzekra-
czajàcej 3,5 t oraz zespo∏em pojaz-
dów sk∏adajàcych si´ z pojazdu spe-
cjalnego i u˝ywanego do celów
specjalnych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej masy
w∏asnej pojazdu o ile ∏àczna do-
puszczalna masa ca∏kowita zespo∏u
tych pojazdów nie przekracza
3,5 t oraz pojazdem specjalnym
wolnobie˝nym,

— kategorii C — pojazdem o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej przekracza-
jàcej 3,5 t, ∏àcznie z przyczepà spe-

cjalnà oraz u˝ywanà do celów spe-
cjalnych, o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 2,5 t,

— kategorii C+E — zespo∏em pojaz-
dów specjalnych oraz u˝ywanych
do celów specjalnych okreÊlonych
odpowiednio w kategorii B lub C,
∏àcznie z przyczepà specjalnà oraz
u˝ywanà do celów specjalnych,

b) pozwolenie do kierowania:
— kategorii B — pojazdem o dopusz-

czalnej masie ca∏kowitej nieprzekra-
czajàcej 3,5 t oraz zespo∏em pojaz-
dów sk∏adajàcych si´ z pojazdu spe-
cjalnego i u˝ywanego do celów
specjalnych i przyczepy specjalnej
oraz u˝ywanej do celów specjal-
nych o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej nieprzekraczajàcej masy przy-
czepy specjalnej oraz u˝ywanej do
celów specjalnych o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej nieprzekraczajàcej
masy w∏asnej pojazdu o ile ∏àczna
dopuszczalna masa ca∏kowita ze-
spo∏u tych pojazdów nie przekracza
3,5 t oraz pojazdem specjalnym
wolnobie˝nym,

— kategorii C — pojazdem o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej przekracza-
jàcej 3,5 t ∏àcznie z przyczepà spe-
cjalnà oraz u˝ywanà do celów spe-
cjalnych o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 2,5 t,

— kategorii C+E — zespo∏em pojaz-
dów specjalnych oraz u˝ywanych
do celów specjalnych okreÊlonych
w kategorii C, ∏àcznie z przyczepà
specjalnà,

— kategorii D — autobusem specjal-
nym lub pojazdem specjalnym wol-
nobie˝nym ∏àcznie z przyczepà spe-
cjalnà oraz u˝ywanà do celów spe-
cjalnych o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 2,5 t;

2) na podwoziu gàsienicowym lub zespo-
∏em pojazdów specjalnych sk∏adajàcym
si´ z pojazdu gàsienicowego i przyczepy
specjalnej oraz u˝ywanej do celów spe-
cjalnych, je˝eli ukoƒczy∏ z wynikiem po-
zytywnym kurs z zasad eksploatacji i kie-
rowania pojazdem specjalnym i u˝ywa-
nym do celów specjalnych w wojskowym
oÊrodku szkolenia kierowców i posiada
prawo jazdy kategorii B, C, C1, T lub po-
zwolenie do kierowania pojazdem kate-
gorii B, C, C+E, D;

3) w razie koniecznoÊci ewakuacji zagro˝o-
nego mienia jednostki wojskowej, pojaz-
dem specjalnym i u˝ywanym do celów
specjalnych, na rozkaz dowódcy jednost-
ki wojskowej, ka˝dy ˝o∏nierz, je˝eli posia-
da prawo jazdy lub pozwolenie do kiero-
wania pojazdem co najmniej katego-
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rii B i umiej´tnoÊç kierowania danym po-
jazdem.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw trans-
portu, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç posiada-
nia szczególnych kwalifikacji przez ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej kierujàcych
pojazdami specjalnymi i u˝ywanymi do ce-
lów specjalnych, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór i opis Êwiadectwa ukoƒczenia
kursu z zasad eksploatacji i kierowania po-
jazdem specjalnym i u˝ywanym do celów
specjalnych w wojskowym oÊrodku szkole-
nia kierowców, uwzgl´dniajàcego rodzaj
ukoƒczonego kursu i rodzaj pojazdu.”;

3) w art. 100c w ust. 1 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) wojskowym komendantom uzupe∏nieƒ.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposa˝eniu
˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500 oraz z 2001 r. Nr 27,
poz. 298) uchyla si´ art. 4.

Art. 11. W ustawie z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. o za-
sadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania si´
przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 536) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. ˚o∏nierze wojsk obcych i ich personel cy-
wilny sà uprawnieni do kierowania po-
jazdami lub ich zespo∏ami, wojskowymi
statkami powietrznymi lub okr´tami wo-
jennymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie praw jazdy lub po-
zwoleƒ wydanych przez w∏aÊciwe organy
paƒstwa, którego sà obywatelami.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z póên. zm.24))
w art. 140 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poborowego skierowanego za jego zgodà do
s∏u˝by w BOR mianuje si´ funkcjonariuszem
w s∏u˝bie kandydackiej na okres, o którym mo-
wa w art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750 i Nr 210,
poz. 2036).”.

Art. 13. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) oczyszczaniu — nale˝y przez to rozumieç za-
bezpieczenie, unieszkodliwienie lub znisz-
czenie znalezionych materia∏ów wybucho-
wych i niebezpiecznych na làdzie, wodach
Êródlàdowych i obszarach morskich.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) materia∏y niebezpieczne — sà to substan-
cje szkodliwe dla ˝ycia lub zdrowia ludzkie-
go, a w szczególnoÊci: znajdujàce si´
w ró˝nym stanie skupienia materia∏y sa-
mozapalne, ∏atwopalne, trujàce, ˝ràce albo
wytwarzajàce substancje o podobnym
dzia∏aniu po zetkni´ciu si´ z wodà, powie-
trzem, wysokà temperaturà lub innà sub-
stancjà, zakaêne oraz promieniotwórcze,”;

2) po art. 25 dodaje si´ art. 25a—25c w brzmieniu:

„Art. 25a.1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju ma-
teria∏ów wybuchowych i niebezpiecz-
nych zawiadamia si´ najbli˝szy urzàd
administracji rzàdowej lub samorzà-
dowej, jednostk´ organizacyjnà Policji
lub Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Materia∏y wybuchowe i niebezpieczne
zlokalizowane w morskich wodach
wewn´trznych i w morzu terytorial-
nym podlegajà zg∏oszeniu w∏aÊciwe-
mu terytorialnie urz´dowi morskie-
mu.

3. Wojewodowie, w porozumieniu z do-
wódcami w∏aÊciwych okr´gów woj-
skowych, wyznaczà miejsca przezna-
czone do niszczenia znalezionych ma-
teria∏ów wybuchowych i niebezpiecz-
nych.

Art. 25b. Do oczyszczania terenów z materia∏ów
wybuchowych i niebezpiecznych pocho-
dzenia wojskowego mogà byç u˝yte Si∏y
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 25c. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady oczysz-
czania terenów z materia∏ów wybucho-
wych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, a w szczególnoÊci tryb
zg∏aszania i zabezpieczania tych materia-
∏ów, sposoby i zakres udzia∏u Si∏ Zbroj-
nych w realizacji tych czynnoÊci oraz wa-
runki wyznaczania miejsc przeznaczo-
nych do niszczenia materia∏ów wybu-
chowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego.”.
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Art. 14. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) w art. 121 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Organy zarzàdzania ruchem lotniczym sà zo-
bowiàzane wspó∏dzia∏aç z Si∏ami Powietrzny-
mi w zakresie realizacji zadaƒ dotyczàcych:

1) zarzàdzania ruchem lotniczym w przestrze-
ni powietrznej, w szczególnoÊci podczas
zabezpieczenia lotów paƒstwowych stat-
ków powietrznych,

2) systemu obrony powietrznej,

3) systemu poszukiwania i ratownictwa lotni-
czego.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady wspó∏dzia∏ania organów zarzàdza-
nia ruchem lotniczym z Si∏ami Powietrznymi
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
z uwzgl´dnieniem sposobu post´powania Si∏
Powietrznych w stosunku do cywilnych i woj-
skowych statków powietrznych przekraczajà-
cych granic´ paƒstwowà bez wymaganego ze-
zwolenia lub niepodporzàdkowujàcych si´ po-
leceniom organów zarzàdzania ruchem lotni-
czym.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmia-
nie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy
o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 52, poz. 451)
w art. 1 w pkt 16 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz stanów
chorobowych i zaburzeƒ funkcjonowania
psychologicznego, o których mowa w ust. 1
pkt 2—4, wykluczajàcych mo˝liwoÊç wyda-
nia pozwolenia na broƒ, rejestracji broni,
bioràc pod uwag´ uniemo˝liwienie wydania

pozwolenia na broƒ lub karty rejestracyjnej
broni pneumatycznej osobom niedajàcym
r´kojmi bezpiecznego pos∏ugiwania si´ bro-
nià.”;”.

Art. 16. 1. Poborowi powo∏ani do odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej w okresie od dnia 1 lipca
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. odbywajà t´ s∏u˝b´
przez okres jedenastu miesi´cy.

2. Poborowi powo∏ani do odbycia zasadniczej s∏u˝-
by wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do
dnia 30 czerwca 2005 r. odbywajà t´ s∏u˝b´ przez okres
dziesi´ciu miesi´cy.

3. Minister Obrony Narodowej mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, ograniczaç czas trwania zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, o którym mowa w ust. 1 i 2, sto-
sownie do potrzeb Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i je˝eli nie zagra˝a to obronnoÊci lub bezpieczeƒ-
stwu paƒstwa.

Art. 17. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà pozo-
stajà w mocy do czasu zastàpienia ich przepisami wy-
danymi na podstawie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez dwadzieÊcia cztery miesiàce od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.

Art. 18. Karty mobilizacyjne wydane ˝o∏nierzom
rezerwy na podstawie przepisów zmienianych niniej-
szà ustawà zachowujà moc do czasu ich uniewa˝nie-
nia lub zamiany.

Art. 19. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej nastàpi w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy. 

Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 37 lit. a, b i d, pkt 43 lit. c,
pkt 65 lit. a, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady restrukturyzacji gór-
nictwa w´gla kamiennego, w tym: 

1) zasady restrukturyzacji finansowej przedsi´-
biorstw górniczych;

2) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w przedsi´-
biorstwach górniczych;

3) zasady likwidacji kopalƒ w´gla kamiennego;


