
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.4)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 w ust. 7 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) izby gospodarczej, o której mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216),”;

2) w art. 25:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) z towarowym domem maklerskim, dzia∏ajà-

cym na podstawie ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych,
o ile Êwiadczy on us∏ugi dotyczàce towarów
gie∏dowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d) lub e) tej ustawy, lub”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez wykonywanie zawodu maklera rozu-

mie si´ tak˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci ma-
klera niezale˝nego przez osob´ wpisanà na
list´ maklerów lub pozostawanie tej osoby
w stosunku pracy, zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakte-
rze z maklerem niezale˝nym, o którym mo-
wa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 2000 r. o gie∏dach towarowych.”;

3) w art. 30 w ust. 2b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokonywanie czynnoÊci zwiàzanych z obro-

tem towarami gie∏dowymi, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. d) i e) ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecz-
noÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach
rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351
oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy dotyczàce papierów warto-
Êciowych stosuje si´ równie˝ do praw majàt-
kowych, o których mowa w art. 97 ustawy,
wymienionej w art. 1 pkt 5 lit. d) i art. 2 pkt 2
lit. d) i e) ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U.
Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774
i Nr 223, poz. 2216).”.

Art. 4. Terminy przewidziane w art. 67—69 ustawy,
o której mowa w art. 1, ulegajà wyd∏u˝eniu do dnia
wejÊcia niniejszej ustawy w ˝ycie. 

Art. 5. 1. W okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy art. 7 ust. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ z zastrze˝eniem, ˝e do uzyskania zezwolenia
na prowadzenie gie∏dy wystarczajàce jest zobowiàza-
nie 4 przedsi´biorstw energetycznych posiadajàcych
koncesj´ na wytwarzanie, przesy∏anie, dystrybucj´
oraz obrót energià elektrycznà.

2. Bieg trzyletniego okresu, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, roz-
poczyna si´ w dniu wejÊcia niniejszej ustawy w ˝ycie.

Art. 6. Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 4, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady przeznaczania do
s∏u˝by zast´pczej, kierowania do jej odbycia oraz od-
bywania s∏u˝by zast´pczej przez podlegajàcych obo-
wiàzkowi s∏u˝by wojskowej, którym przekonania reli-
gijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalajà
na pe∏nienie tej s∏u˝by. 

Art. 2. 1. Odbywanie s∏u˝by zast´pczej uznaje si´
za spe∏nianie powszechnego obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej w zakresie s∏u˝by wojskowej.

2. S∏u˝ba zast´pcza polega na wykonywaniu prac na
rzecz ochrony Êrodowiska, ochrony przeciwpo˝arowej,
ochrony zdrowia, pomocy spo∏ecznej, opieki nad osoba-
mi niepe∏nosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz
administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwoÊci. 

3. S∏u˝b´ zast´pczà odbywa si´ w paƒstwowych
i samorzàdowych jednostkach organizacyjnych, pu-
blicznych zak∏adach opieki zdrowotnej oraz w organi-
zacjach po˝ytku publicznego, zwanych dalej „podmio-
tami”.

4. Skierowanie do odbycia s∏u˝by zast´pczej w or-
ganizacji po˝ytku publicznego, którà jest jednostka or-
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ganizacyjna koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego ma-
jàca osobowoÊç prawnà, nast´puje wy∏àcznie za zgo-
dà poborowego.

Art. 3. S∏u˝ba zast´pcza trwa 18 miesi´cy, a dla ab-
solwentów szkó∏ wy˝szych — 6 miesi´cy.

Art. 4. 1. Zadania okreÊlone w ustawie sà zadania-
mi zleconymi z zakresu administracji rzàdowej. Zada-
nia wykonuje marsza∏ek województwa. 

2. Marsza∏kowie województw kontrolujà podmioty
w zakresie przebiegu s∏u˝by zast´pczej odbywanej
przez poborowych.

3. Marsza∏kowie województw informujà ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy o realizacji zadaƒ zwiàza-
nych ze s∏u˝bà zast´pczà, okreÊlonych w ustawie. 

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres, terminy i sposób przekazywania informa-
cji, o których mowa w ust. 3, przez marsza∏ków woje-
wództw ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy oraz
wzory formularzy tych informacji niezb´dnych do
ustalania i aktualizowania liczby poborowych i pod-
miotów na obszarze województwa, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia weryfikacji przekazywanych
informacji, zarówno w kwestiach stanu faktycznego
i prawnego zwiàzanego z poborowymi podlegajàcymi
obowiàzkowi s∏u˝by zast´pczej i podmiotami, jak
i w kwestiach finansowania s∏u˝by zast´pczej. 

Art. 5. 1. CzynnoÊci przewidziane w ustawie dla
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ wykonuje woj-
skowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu sta∏ego poborowego przeznaczonego
do odbycia s∏u˝by zast´pczej.

2. Je˝eli poborowy przeznaczony do odbycia s∏u˝-
by zast´pczej jest zameldowany na pobyt czasowy
trwajàcy ponad 2 miesiàce, czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, wykonuje wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu czaso-
wego tego poborowego.

Art. 6. 1. Do post´powania w sprawach okreÊlo-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.1)), o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

2. Od wydanych decyzji przys∏uguje skarga do sà-
du administracyjnego na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdzia∏ 2

Podmiot

Art. 7. 1. Podmiot sk∏ada do ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy udokumentowany wniosek o wyra˝e-
nie zgody na odbywanie u niego s∏u˝by zast´pczej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w drodze de-
cyzji administracyjnej, rozstrzyga o sposobie za∏atwie-
nia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy zawiadamia
w∏aÊciwego marsza∏ka województwa o wydanej decy-
zji.

4. Podmiot jest obowiàzany informowaç ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy o ka˝dej zmianie stanu
faktycznego lub prawnego, majàcej wp∏yw na odby-
wanie u niego s∏u˝by zast´pczej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy prowadzi wy-
kaz podmiotów, które uzyska∏y zgod´ na odbywanie
u nich s∏u˝by zast´pczej przez poborowych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w drodze de-
cyzji administracyjnej, cofa zgod´ udzielonà podmio-
towi na odbywanie u niego s∏u˝by zast´pczej, je˝eli
podmiot:

1) zaprzesta∏ wykonywania prac na rzecz ochrony
Êrodowiska, ochrony przeciwpo˝arowej, admini-
stracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy spo-
∏ecznej, wymiaru sprawiedliwoÊci, opieki nad oso-
bami niepe∏nosprawnymi albo bezdomnymi;

2) przesta∏ byç paƒstwowà albo samorzàdowà jed-
nostkà organizacyjnà, publicznym zak∏adem opie-
ki zdrowotnej lub organizacjà po˝ytku publiczne-
go.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1, oraz dokumenty, jakie majà byç do∏à-
czone do tego wniosku. Wniosek oraz do∏àczone do-
kumenty powinny umo˝liwiç uzyskanie niezb´dnych
informacji o statusie prawnym podmiotu, dotychcza-
sowej dzia∏alnoÊci prowadzonej przez podmiot oraz
dokonanie oceny, czy prowadzona przez podmiot dzia-
∏alnoÊç pozwala na skierowanie do niego poborowe-
go celem odbycia s∏u˝by zast´pczej.

Art. 8. 1. Podmiot uj´ty w wykazie, o którym mo-
wa w art. 7 ust. 5, mo˝e wystàpiç do marsza∏ka woje-
wództwa z ofertà przyj´cia konkretnej liczby poboro-
wych na okreÊlone stanowiska pracy.

2. Marsza∏ek województwa zawiera z podmiotem
umow´ o wykonywanie pracy przez poborowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór umowy o wykonywa-
nie pracy przez poborowego, która powinna w szcze-
gólnoÊci wskazywaç miejsce i stanowisko pracy pobo-
rowego oraz przyczyny rozwiàzania umowy. 

Art. 9. Podmiot jest obowiàzany zapewniç poboro-
wemu:

1) bezp∏atne zakwaterowanie, je˝eli czas dojazdu
najtaƒszym Êrodkiem publicznego transportu
zbiorowego kolejowego lub autobusowego prze-
widziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie z przesiadka-
mi, przekracza w obie strony 2 godziny, liczàc od
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stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca odbywania
s∏u˝by zast´pczej przez poborowego do stacji
(przystanku) najbli˝szej miejsca pobytu; do czasu
tego nie wlicza si´ dojazdu do i od stacji (przystan-
ku) w obr´bie miejscowoÊci, z której poborowy
doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, gdzie poborowy od-
bywa s∏u˝b´ zast´pczà; 

2) odzie˝ i obuwie robocze oraz Êrodki ochrony indy-
widualnej, dostarczane na zasadach okreÊlonych
przepisami dzia∏u dziesiàtego ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z poên. zm.2)); 

3) mo˝liwoÊç korzystania z urzàdzeƒ socjalnych, na
zasadach okreÊlonych dla pracowników zatrudnio-
nych przez ten podmiot;

4) posi∏ki profilaktyczne i napoje, przyznawane na za-
sadach okreÊlonych przepisami wydanymi na
podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, oraz inne posi∏ki, je˝eli po-
borowy odbywa s∏u˝b´ na stanowisku pracy, na
którym pracownikom danego podmiotu przys∏u-
gujà takie posi∏ki;

5) bilety na codzienny dojazd z miejsca pobytu sta∏e-
go albo czasowego do miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i z powrotem, z wyjàtkiem przypadków, gdy bez-
p∏atny przejazd zapewnia podmiot we w∏asnym
zakresie;

6) przejazd najtaƒszym Êrodkiem publicznego trans-
portu zbiorowego kolejowego lub autobusowego
po zakoƒczeniu odbywania s∏u˝by zast´pczej do
miejsca jego pobytu sta∏ego albo czasowego trwa-
jàcego ponad 2 miesiàce.

Rozdzia∏ 3

Przeznaczanie do s∏u˝by zast´pczej

Art. 10. 1. Orzeczenie o przeznaczeniu do s∏u˝by
zast´pczej wydaje komisja wojewódzka do spraw s∏u˝-
by zast´pczej, zwana dalej „komisjà wojewódzkà”.

2. Komisj´ wojewódzkà powo∏uje i odwo∏uje mar-
sza∏ek województwa. W sk∏ad komisji wojewódzkiej
wchodzi przewodniczàcy komisji wojewódzkiej oraz
cz∏onkowie komisji wojewódzkiej, w liczbie 5 osób.

3. Orzeczenia komisji wojewódzkiej zapadajà
w obecnoÊci co najmniej 3 osób z jej sk∏adu.

Art. 11. 1. Poborowy, który zosta∏, na podstawie
przepisów ustawy 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.3)),
przeznaczony do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej albo przeszkolenia wojskowego, mo˝e z∏o˝yç
wniosek o przeznaczenie go do s∏u˝by zast´pczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
w szczególnoÊci zawieraç:

1) oÊwiadczenie o wyznawanych przekonaniach reli-
gijnych;

2) wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej pod-
stawy wy∏àczajàcej mo˝liwoÊç odbywania s∏u˝by
wojskowej oraz wykazaç rzeczywiste zwiàzki z wy-
znawanà doktrynà religijnà lub wskazaç wyznawa-
ne zasady moralne, które pozostajà w sprzeczno-
Êci z obowiàzkami ˝o∏nierza odbywajàcego s∏u˝b´
wojskowà.

3. Poborowy, który z∏o˝y∏ wniosek o przeznaczenie
do s∏u˝by zast´pczej, do czasu ostatecznego rozstrzy-
gni´cia tego wniosku nie mo˝e byç powo∏any do s∏u˝-
by wojskowej.

4. Poborowy, którego wniosek o przeznaczenie do
s∏u˝by zast´pczej zosta∏ rozstrzygni´ty negatywnie
ostatecznym orzeczeniem, mo˝e wystàpiç z kolejnym
wnioskiem w tej sprawie nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ tego orze-
czenia. Wniosek skierowany do komisji wojewódzkiej
przed up∏ywem tego terminu nie podlega rozpozna-
niu.

Art. 12. 1. Wniosek o przeznaczenie do s∏u˝by za-
st´pczej poborowy sk∏ada na piÊmie do w∏aÊciwej ko-
misji wojewódzkiej, za poÊrednictwem wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ, najpóêniej w dniu dor´cze-
nia mu karty powo∏ania do odbycia s∏u˝by wojskowej. 

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przesy∏a
wniosek, o którym mowa w ust. 1, komisji wojewódz-
kiej w terminie 3 dni od dnia jego z∏o˝enia przez pobo-
rowego.

3. Komisja wojewódzka wydaje orzeczenie w ter-
minie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1.

Art. 13. 1. Poborowemu i wojskowemu komendan-
towi uzupe∏nieƒ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia komisji wojewódzkiej przys∏uguje odwo∏a-
nie do komisji do spraw s∏u˝by zast´pczej, zwanej da-
lej „komisjà”. 

2. Komisj´ powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw pracy. W sk∏ad komisji wchodzi przewodni-
czàcy komisji oraz cz∏onkowie komisji, w liczbie
5 osób. 
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3. Orzeczenia komisji zapadajà w obecnoÊci co naj-
mniej 3 osób z jej sk∏adu.

Art. 14. 1. W sk∏ad komisji wojewódzkiej wchodzà
osoby:

1) posiadajàce wykszta∏cenie wy˝sze;

2) niekarane sàdownie;

3) przeciwko którym nie jest prowadzone post´powa-
nie karne.

2. Co najmniej 2 osoby ze sk∏adu komisji woje-
wódzkiej muszà wykazaç si´ dokumentami potwier-
dzajàcymi posiadanie wiedzy w zakresie religioznaw-
stwa lub etyki.

3. Przewodniczàcym komisji wojewódzkiej mo˝e
zostaç osoba spe∏niajàca warunki okreÊlone w ust. 1
i mogàca si´ wykazaç co najmniej rocznà praktykà
w kierowaniu zespo∏ami ludzkimi.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do osób wchodzà-
cych w sk∏ad komisji.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb dzia∏ania komisji wojewódzkiej i komisji, spo-
sób dokumentowania dzia∏alnoÊci komisji wojewódz-
kiej i komisji, a tak˝e wzory orzeczeƒ w sprawach prze-
znaczenia do s∏u˝by zast´pczej, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia szybkiego i sprawnego post´-
powania w sprawie, koniecznoÊç wykorzystania istnie-
jàcych struktur etatowych wojewódzkich urz´dów pra-
cy oraz takiego utrwalania czynnoÊci dokonywanych
przez komisj´ wojewódzkà i komisj´, które umo˝liwi
wykorzystanie dokumentacji w post´powaniu odwo-
∏awczym.

Art. 15. 1. Za udzia∏ w pracach komisji wojewódz-
kiej i komisji przys∏uguje wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje pracownikom wojewódzkich urz´dów
pracy, którzy wykonujà czynnoÊci w komisji woje-
wódzkiej w ramach swoich obowiàzków wynikajàcych
ze stosunku pracy.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1, osób wchodzàcych w sk∏ad komisji woje-
wódzkiej i komisji, a tak˝e sposób ustalania wysokoÊci
i warunków wyp∏aty diet i innych nale˝noÊci, je˝eli
osoby te zamieszkujà poza miejscowoÊciami, w któ-
rych dzia∏ajà te komisje, uwzgl´dniajàc rzeczywisty
wk∏ad pracy i czas pracy tych osób.

Art. 16. 1. Wniosek poborowego o przeznaczenie
do s∏u˝by zast´pczej rozpatruje komisja wojewódzka
w obecnoÊci poborowego, w terminie i w miejscu
okreÊlonych przez przewodniczàcego komisji woje-
wódzkiej.

2. Je˝eli poborowy nie stawi si´ bez usprawiedli-
wionej przyczyny na posiedzenie komisji wojewódz-

kiej oraz nie zawiadomi jej w terminie 7 dni od dnia,
w którym mia∏ byç rozpatrzony wniosek, o przyczynie
nieobecnoÊci, rozpoznanie wniosku poborowego
o przeznaczenie do s∏u˝by zast´pczej nast´puje na ko-
lejnym posiedzeniu komisji wojewódzkiej zwo∏anym
nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia, w którym by∏
wyznaczony pierwszy termin rozpatrzenia tego wnio-
sku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja
wojewódzka rozpoznaje wniosek poborowego rów-
nie˝ przy braku jego obecnoÊci.

4. Orzeczenie komisji wojewódzkiej wraz z uzasad-
nieniem dor´cza si´ poborowemu i wojskowemu ko-
mendantowi uzupe∏nieƒ.

Art. 17. 1. Marsza∏ek województwa zwraca pobo-
rowemu, na jego wniosek, koszty przejazdu najtaƒ-
szym Êrodkiem publicznego transportu zbiorowego
kolejowego lub autobusowego do siedziby komisji
wojewódzkiej albo siedziby komisji i powrotu do miej-
sca pobytu sta∏ego albo pobytu czasowego trwajàce-
go ponad 2 miesiàce. Koszty te zwraca si´ na podsta-
wie udokumentowanego oÊwiadczenia osoby wezwa-
nej, wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o nale˝-
noÊciach Êwiadków, bieg∏ych i stron w post´powaniu
sàdowym. 

2. Marsza∏ek województwa wyp∏aca poborowemu,
który nie otrzyma∏ od pracodawcy wynagrodzenia za
czas opuszczony z powodu wezwania na posiedzenie
komisji wojewódzkiej albo posiedzenie komisji, na
wniosek poborowego, zrycza∏towanà rekompensat´
za utracone zarobki, za ka˝dy dzieƒ w wysokoÊci
1/30 minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzu-
jàcego 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).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w przypad-
ku wezwania poborowego przez marsza∏ka wojewódz-
twa w sprawach zwiàzanych ze s∏u˝bà zast´pczà.

Rozdzia∏ 4

Kierowanie poborowego 
do odbycia s∏u˝by zast´pczej

Art. 18. 1. Marsza∏ek województwa:

1) wydaje poborowemu kart´ skierowania do odby-
cia s∏u˝by zast´pczej, zwanà dalej „kartà skierowa-
nia”;

2) kieruje poborowego do odbycia s∏u˝by zast´pczej
w miar´ mo˝liwoÊci do podmiotu majàcego sie-
dzib´ w pobli˝u jego miejsca pobytu sta∏ego albo
czasowego trwajàcego ponad 2 miesiàce.

2. Marsza∏ek województwa o skierowaniu poboro-
wego do podmiotu zawiadamia pisemnie wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ i podmiot.

Dziennik Ustaw Nr 223 — 15468 — Poz. 2217



3. Dniem skierowania poborowego do odbycia
s∏u˝by zast´pczej okreÊlonym w karcie skierowania
jest dzieƒ stawienia si´ poborowego do tej s∏u˝by.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór karty skierowania. Kar-
ta skierowania powinna zawieraç okreÊlenie terminu
i miejsca stawienia si´ poborowego do odbycia s∏u˝-
by zast´pczej, a tak˝e pouczenie o skutkach uchylania
si´ od obowiàzku odbycia tej s∏u˝by, o post´powaniu
w przypadku utraty karty skierowania oraz o post´po-
waniu w razie niemo˝noÊci stawienia si´ poborowego
do s∏u˝by z przyczyn zdrowotnych.

Art. 19. Marsza∏ek województwa zapewnia pobo-
rowemu skierowanemu do odbycia s∏u˝by zast´pczej
bezp∏atny przejazd najtaƒszym Êrodkiem publicznego
transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowe-
go z miejsca jego pobytu sta∏ego albo czasowego
trwajàcego ponad 2 miesiàce do miejscowoÊci, w któ-
rej ma odbywaç t´ s∏u˝b´.

Art. 20. 1. Poborowy jest obowiàzany stawiç si´ do
odbycia s∏u˝by zast´pczej w terminie i w miejscu okre-
Êlonych w karcie skierowania.

2. Podmiot, do którego zosta∏ skierowany poboro-
wy w celu odbycia s∏u˝by zast´pczej, jest obowiàzany
przyjàç go i zapewniç mu warunki wykonywania pra-
cy okreÊlonej w umowie.

3. Niestawienie si´ poborowego do odbycia s∏u˝-
by zast´pczej jest usprawiedliwione w przypadku cho-
roby stwierdzonej zaÊwiadczeniem lekarskim. 

4. O niemo˝noÊci stawienia si´ do odbycia s∏u˝by
zast´pczej poborowy zawiadamia podmiot w terminie
3 dni od dnia okreÊlonego w karcie skierowania. 

5. Poborowy po ustaniu przyczyny, o której mowa
ust. 3, jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do
podmiotu i przedstawiç zaÊwiadczenie lekarskie
usprawiedliwiajàce przyczyn´ niestawienia si´ do od-
bycia s∏u˝by zast´pczej. 

6. W razie niestawienia si´ poborowego do odby-
cia s∏u˝by zast´pczej i niezawiadomienia o przyczynie
tego niestawienia si´, podmiot zawiadamia niezw∏ocz-
nie marsza∏ka województwa, prokuratora rejonowego
i wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ. 

Art. 21. 1. Marsza∏ek województwa, w drodze de-
cyzji administracyjnej, odracza poborowemu, na jego
wniosek, odbycie s∏u˝by zast´pczej ze wzgl´du na:

1) wybór na pos∏a — na czas pe∏nienia mandatu;

2) kandydowanie do Sejmu — na czas trwania kam-
panii wyborczej;

3) koniecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki
nad cz∏onkiem rodziny wspólnie z nim zamieszka-
∏ym, który:

a) nie ukoƒczy∏ 16 roku ˝ycia,

b) zosta∏ uznany za stale niezdolnego do pracy
w gospodarstwie rolnym na podstawie 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)),

c) zosta∏ uznany za ca∏kowicie niezdolnego do pra-
cy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.5)),

d) zosta∏ zaliczony do znacznego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.6)),

e) ukoƒczy∏ 75 rok ˝ycia

— je˝eli nie ma innego pe∏noletniego cz∏onka ro-
dziny bli˝szego lub równego stopniem pokrewieƒ-
stwa obowiàzanego do sprawowania tej opieki, al-
bo ze wzgl´du na obowiàzek sprawowania opieki
wynikajàcej z prawomocnego orzeczenia sàdu —
na czas sprawowania tej opieki, z zastrze˝eniem
ust. 4;

4) pobieranie nauki w szkole wy˝szej, je˝eli jest on
studentem, albo pobieranie nauki w zak∏adzie
kszta∏cenia nauczycieli — na czas pobierania tej
nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca roku szkolne-
go w tym roku kalendarzowym, w którym poboro-
wy koƒczy 27 rok ˝ycia; 

5) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
a do dnia 31 sierpnia 2008 r. tak˝e w szkole ponad-
podstawowej — na czas pobierania tej nauki, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym poborowy koƒczy
23 rok ˝ycia.

2. Odroczenia odbycia s∏u˝by zast´pczej ze wzgl´-
du na pobieranie nauki udziela si´ tak˝e poborowym
b´dàcym alumnami wy˝szych seminariów duchow-
nych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), no-
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4) Zmiany tekstu jednolitego 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, Nr 203, poz. 1966 
i Nr 210, poz. 2037.

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.



wicjuszami w zakonach albo s∏uchaczami szkó∏ du-
chownych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych majà-
cych osobowoÊç prawnà — na czas pobierania tej na-
uki.

3. Odroczenia odbycia s∏u˝by zast´pczej mo˝na
udzieliç równie˝ ze wzgl´du na wa˝ne sprawy osobi-
ste lub rodzinne poborowego, a w szczególnoÊci zwià-
zane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub ro-
dzinnej, które nie stanowià podstawy do udzielenia
poborowemu odroczenia z tytu∏u sprawowania bez-
poÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny, albo z powo-
du koniecznoÊci za∏atwienia spraw zwiàzanych z pro-
wadzeniem przez poborowego przedsi´biorstwa, go-
spodarstwa rolnego albo innej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. Odroczenia nie udziela si´, je˝eli spowodowa∏o-
by to nieodbycie s∏u˝by zast´pczej.

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
udziela si´ ka˝dorazowo na czas okreÊlony we wnio-
sku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 12 miesi´cy. 

5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, udziela si´
tylko jeden raz, w wymiarze od 3 do 12 miesi´cy.

6. SkreÊlenie z listy studentów lub s∏uchaczy zak∏a-
du kszta∏cenia nauczycieli albo wydalenie ze studiów
lub zak∏adu kszta∏cenia nauczycieli powoduje utrat´
udzielonego odroczenia s∏u˝by zast´pczej z tytu∏u po-
bierania nauki.

7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po zakoƒczeniu roku
szkolnego lub akademickiego, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 14 dni od dnia rozpocz´cia kolejnego roku,
przedstawia marsza∏kowi województwa zaÊwiadcze-
nie o ukoƒczeniu poprzedniego albo rozpocz´ciu no-
wego roku nauki. 

8. Od decyzji marsza∏ka województwa wydanej
w sprawie odroczenia odbycia s∏u˝by zast´pczej przy-
s∏uguje poborowemu odwo∏anie do samorzàdowego
kolegium odwo∏awczego.

Rozdzia∏ 5

Przebieg s∏u˝by zast´pczej

Art. 22. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e
zawrzeç porozumienie z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych w sprawie szkolenia poboro-
wych przeznaczonych do odbycia s∏u˝by zast´pczej
w zakresie zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa si´
w oÊrodkach szkoleniowych podleg∏ych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych przez okres 6 ty-
godni przed dniem skierowania poborowego do odby-
cia s∏u˝by zast´pczej. 

3. Okres szkolenia, o którym mowa w ust. 2, zalicza
si´ do czasu trwania s∏u˝by zast´pczej. 

Art. 23. 1. Poborowy odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà
nie pozostaje w stosunku pracy z podmiotem, do któ-
rego zosta∏ skierowany w celu odbycia tej s∏u˝by.

2. Dniem rozpocz´cia odbywania s∏u˝by zast´pczej
przez poborowego jest dzieƒ, w którym stawi∏ si´ on
do odbycia tej s∏u˝by. 

3. Podmiot, do którego stawi∏ si´ poborowy w ce-
lu odbycia s∏u˝by zast´pczej:

1) zawiadamia o tym fakcie marsza∏ka województwa
oraz wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w ter-
minie 3 dni od dnia stawienia si´ poborowego; 

2) zaznajamia poborowego z obowiàzujàcym regula-
minem pracy i z przepisami dotyczàcymi odbywa-
nia s∏u˝by zast´pczej;

3) powierza poborowemu wykonywanie pracy po
uprzednim przeszkoleniu go w zakresie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw-
po˝arowych, a tak˝e po uzyskaniu pozytywnych
wyników wst´pnych badaƒ lekarskich.

Art. 24. 1. Do poborowych odbywajàcych s∏u˝b´
zast´pczà stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy o: obowiàz-
kach pracodawcy, obowiàzkach pracownika, nagro-
dach i wyró˝nieniach, karach za naruszenie porzàdku
i dyscypliny pracy, ochronie wynagrodzenia za prac´,
odpowiedzialnoÊci materialnej pracownika, Êwiadcze-
niach przys∏ugujàcych w okresie czasowej niezdolno-
Êci do pracy, a tak˝e czasie pracy oraz bezpieczeƒstwie
i higienie pracy.

2. W razie Êmierci poborowego odbywajàcego
s∏u˝b´ zast´pczà cz∏onkom jego rodziny przys∏uguje
odprawa poÊmiertna na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
wyp∏acana przez podmiot.

Art. 25. 1. Poborowy odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà
nie mo˝e pe∏niç funkcji kierowniczej. 

2. Na czas odbywania s∏u˝by zast´pczej ulega za-
wieszeniu cz∏onkostwo poborowego w zwiàzku zawo-
dowym, którego jest cz∏onkiem w dniu powo∏ania do
tej s∏u˝by.

3. Poborowy odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà mo˝e
braç udzia∏ tylko w strajku, w którym uczestniczà
wszyscy pracownicy zatrudnieni przez podmiot. 

Art. 26. 1. Poborowemu odbywajàcemu s∏u˝b´ za-
st´pczà przys∏ugujà z tytu∏u pe∏nienia tej s∏u˝by:

1) Êwiadczenia, o których mowa w art. 9; 

2) Êwiadczenie pieni´˝ne w kwocie 640,00 z∏ mie-
si´cznie. 

2. Âwiadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2 i w art. 9
pkt 1—5 przys∏ugujà za czas odbywania s∏u˝by zast´p-
czej.

3. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, podmiot wyp∏aca co miesiàc. Marsza∏ek woje-
wództwa dokonuje zwrotu wyp∏aconego przez pod-
miot Êwiadczenia pieni´˝nego. 
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Art. 27. 1. Poborowemu odbywajàcemu s∏u˝b´ za-
st´pczà przys∏uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze
9 dni kalendarzowych w pierwszym roku s∏u˝by za-
st´pczej i 11 dni kalendarzowych w drugim roku tej
s∏u˝by, a poborowemu, który jest absolwentem szko∏y
wy˝szej — w wymiarze 9 dni kalendarzowych.

2. Urlopu wypoczynkowego udziela si´ po odbyciu
przez poborowego co najmniej 6 miesi´cy s∏u˝by,
a poborowemu absolwentowi szko∏y wy˝szej po od-
byciu 3 miesi´cy. 

3. Je˝eli poborowy nie wykorzysta∏ urlopu wypo-
czynkowego w ca∏oÊci albo w cz´Êci z powodu czaso-
wej niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby, podmiot
udziela niewykorzystany urlop w terminie póêniej-
szym, ustalonym z poborowym. 

4. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy-
s∏uguje ekwiwalent pieni´˝ny, wyp∏acany ze Êrodków
w∏asnych podmiotu, w wysokoÊci 1/30 Êwiadczenia
pieni´˝nego za ka˝dy dzieƒ niewykorzystanego urlo-
pu. 

5. Poborowemu przys∏uguje urlop z tytu∏u honoro-
wego krwiodawstwa w wymiarze jednego dnia za ka˝-
de oddane 200 ml krwi.

Art. 28. 1. Poborowemu odbywajàcemu s∏u˝b´ za-
st´pczà przys∏uguje zwolnienie od pracy w celu:

1) wykonania okresowych badaƒ lekarskich i szcze-
pieƒ ochronnych; 

2) osobistego stawienia si´ na wezwanie przed orga-
nem administracji publicznej, organem wymiaru
sprawiedliwoÊci albo organem Êcigania karnego.

2. Poborowemu odbywajàcemu s∏u˝b´ zast´pczà
przys∏uguje zwolnienie od pracy w razie: 

1) Êlubu poborowego lub urodzenia si´ jego dziecka
albo zgonu i pogrzebu ma∏˝onka poborowego lub
dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pobo-
rowego — w wymiarze 2 dni;

2) zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teÊciowej, te-
Êcia, babki, dziadka, a tak˝e innej osoby pozostajà-
cej na utrzymaniu poborowego lub pod jego bez-
poÊrednià opiekà — w wymiarze jednego dnia. 

Art. 29. 1. Podmiot zawiadamia w terminie 14 dni
marsza∏ka województwa o ka˝dej nieobecnoÊci w pra-
cy poborowego odbywajàcego s∏u˝b´ zast´pczà. 

2. Je˝eli poborowy jest niezdolny do odbywania
s∏u˝by zast´pczej z powodu choroby, marsza∏ek woje-
wództwa mo˝e wystàpiç do wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ o skierowanie tego poborowego do woj-
skowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolnoÊci
do czynnej s∏u˝by wojskowej.

3. Okresu nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci
w pracy nie zalicza si´ do czasu odbywania s∏u˝by za-
st´pczej i czas jej odbywania przed∏u˝a si´ o liczb´ dni
tej nieobecnoÊci.

Art. 30. 1. Poborowemu, na jego wniosek lub na
wniosek marsza∏ka województwa albo podmiotu,
mo˝na zawiesiç odbywanie s∏u˝by zast´pczej.

2. Zawieszenie odbywania s∏u˝by zast´pczej mo˝e
nastàpiç w razie:

1) rozwiàzania umowy o wykonywanie pracy przez
poborowego skierowanego do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej z przyczyn le˝àcych po stronie podmiotu,
je˝eli nie ma mo˝liwoÊci natychmiastowego skie-
rowania poborowego do odbycia s∏u˝by zast´p-
czej do innego podmiotu; 

2) zarzàdzenia wykonania kary pozbawienia wolnoÊci
albo kary aresztu, wykonania kary ograniczenia
wolnoÊci albo tymczasowego aresztowania pobo-
rowego;

3) z∏o˝enia zawiadomienia o pope∏nieniu przest´p-
stwa przez poborowego;

4) niezdolnoÊci poborowego do odbywania s∏u˝by
zast´pczej z powodu choroby;

5) stwierdzenia u poborowego odbywajàcego s∏u˝b´
zast´pczà przeciwwskazaƒ do wykonywania pracy
okreÊlonego rodzaju, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci na-
tychmiastowego skierowania poborowego do od-
bycia s∏u˝by zast´pczej na innym stanowisku pra-
cy albo do innego podmiotu;

6) niezapewnienia przez podmiot poborowemu od-
bywajàcemu s∏u˝b´ zast´pczà bezp∏atnego zakwa-
terowania, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci natychmiasto-
wego skierowania poborowego do odbywania
s∏u˝by zast´pczej do innego podmiotu;

7) zaistnienia wa˝nych spraw rodzinnych u poboro-
wego, które nie kwalifikujà go do uznania za oso-
b´ koniecznà do sprawowania opieki nad cz∏on-
kiem rodziny wspólnie z nim zamieszka∏ym, albo
spraw osobistych w szczególnoÊci zwiàzanych
z prowadzeniem przez poborowego przedsi´bior-
stwa, gospodarstwa rolnego, albo innej dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy rozstrzyga,
w drodze decyzji administracyjnej, w sprawie zawie-
szenia odbywania s∏u˝by zast´pczej. 

4. Zawieszenie odbywania s∏u˝by zast´pczej nie
mo˝e spowodowaç nieodbycia tej s∏u˝by przez pobo-
rowego, chyba ˝e w okresie zawieszenia poborowy
przekroczy∏ okreÊlonà przepisami ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej granic´ wieku i z tego tytu∏u
podlega przeniesieniu do rezerwy. 

5. Okresu zawieszenia odbywania s∏u˝by zast´p-
czej nie wlicza si´ do czasu trwania tej s∏u˝by. 

6. Poborowego kieruje si´ do odbycia pozosta∏ego
okresu s∏u˝by po ustaniu przyczyn, które uzasadnia∏y
jej zawieszenie.

7. W sprawach zwiàzanych z kierowaniem do 
odbycia pozosta∏ego okresu s∏u˝by zast´pczej oraz
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stawieniem si´ do tej s∏u˝by stosuje si´ przepisy 
art. 18—20.

Art. 31. 1. Dniem zwolnienia poborowego z odby-
wania s∏u˝by zast´pczej jest dzieƒ, w którym up∏ywa
okres 18 miesi´cy, a dla poborowych absolwentów
szkó∏ wy˝szych — 6 miesi´cy, od dnia, o którym mowa
w art. 23 ust. 2.

2. Poborowego zwalnia si´ ze s∏u˝by zast´pczej
przed jej odbyciem w razie:

1) uznania go przez wojskowà komisj´ lekarskà za
trwale albo czasowo niezdolnego do s∏u˝by woj-
skowej; 

2) koniecznoÊci sprawowania przez niego bezpoÊred-
niej opieki nad cz∏onkiem rodziny.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
orzeka marsza∏ek województwa, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na wniosek poborowego. Przepisy
art. 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 stosuje si´ odpowiednio. 

4. Poborowego, który w ostatnim dniu odbywania
s∏u˝by zast´pczej przebywa∏ ze wzgl´du na stan zdro-
wia w zak∏adzie opieki zdrowotnej, zwalnia si´ ze s∏u˝-
by w ostatnim dniu ustalonego czasu jej odbywania.
Podmiot powiadamia o tym fakcie kierownika zak∏adu
opieki zdrowotnej oraz poborowego. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e, w dro-
dze decyzji administracyjnej, na udokumentowany
wniosek poborowego odbywajàcego s∏u˝b´ zast´pczà
uzasadniony wa˝nymi sprawami rodzinnymi, które
nie kwalifikujà go do uznania za osob´ koniecznà do
sprawowania opieki nad cz∏onkiem rodziny wspólnie
z nim zamieszka∏ym, albo sprawami osobistymi
w szczególnoÊci zwiàzanymi z prowadzeniem przez
poborowego przedsi´biorstwa, gospodarstwa rolne-
go, albo innej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwolniç go
z odbywania pozosta∏ego okresu tej s∏u˝by. Poborowy
zwolniony w tym trybie jest przenoszony do rezerwy.

Art. 32. 1. Poborowego, który nie odby∏ s∏u˝by za-
st´pczej w pe∏nym wymiarze, kieruje si´ do odbycia
pozosta∏ego okresu tej s∏u˝by po ustaniu przyczyn za-
wieszenia albo zwolnienia ze s∏u˝by zast´pczej w przy-
padkach, o których mowa w art. 31 ust. 2, je˝eli jest
zdolny do s∏u˝by wojskowej i nie zachodzà okoliczno-
Êci uwzgl´dniane przy udzielaniu odroczenia s∏u˝by
zast´pczej, albo przenosi si´ do rezerwy. 

2. Poborowego, który odby∏ co najmniej 15 miesi´-
cy s∏u˝by zast´pczej, nie kieruje si´ do odbycia pozo-
sta∏ego okresu tej s∏u˝by i przenosi si´ do rezerwy.

Art. 33. 1. Najpóêniej w ostatnim dniu odbywania
s∏u˝by zast´pczej podmiot zawiadamia marsza∏ka wo-
jewództwa i wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
o przebywaniu poborowego w:

1) szpitalu albo innym zak∏adzie przeznaczonym dla
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca-
∏odobowych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych;

2) areszcie Êledczym albo zak∏adzie karnym.

2. Podmiot w terminie do 3 dni od dnia zwolnienia
poborowego z odbywania s∏u˝by zast´pczej zawiada-
mia o tym marsza∏ka województwa i wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ. 

3. Po odbyciu s∏u˝by zast´pczej poborowi sà prze-
noszeni do rezerwy w trybie okreÊlonym w przepisach
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ do poborowych nie-
skierowanych do odbycia s∏u˝by zast´pczej, którzy: 

1) ukoƒczyli 28 lat ˝ycia; 

2) sà absolwentami szkó∏ wy˝szych i nie zostali skie-
rowani do odbycia tej s∏u˝by w terminie 18 mie-
si´cy od dnia ukoƒczenia studiów albo, gdy bez-
poÊrednio po ukoƒczeniu studiów podj´li oni na-
uk´ na studiach doktoranckich prowadzonych
w systemie studiów dziennych — w terminie 4 lat
od dnia rozpocz´cia studiów doktoranckich.

Rozdzia∏ 6

Szczególne uprawnienia poborowych skierowanych
do odbycia s∏u˝by zast´pczej 

Art. 34. 1. W okresie mi´dzy dniem dor´czenia po-
borowemu karty skierowania a dniem zakoƒczenia od-
bywania s∏u˝by zast´pczej stosunek pracy z nim nie
mo˝e byç przez pracodawc´ wypowiedziany ani roz-
wiàzany.

2. Je˝eli okres dokonanego przez pracodawc´ lub
przez poborowego wypowiedzenia stosunku pracy
up∏ywa po dniu dor´czenia mu karty skierowania, wy-
powiedzenie staje si´ bezskuteczne. W tym przypadku
rozwiàzanie stosunku pracy mo˝e nastàpiç tylko na ˝à-
danie poborowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do umów
o prac´ zawartych na okres próbny. W razie up∏ywu
okresu próbnego po powo∏aniu poborowego do od-
bycia s∏u˝by zast´pczej umow´ o prac´ uwa˝a si´ za
zawartà na czas nieokreÊlony.

4. Umowa o prac´ zawarta na czas okreÊlony lub
na czas wykonania okreÊlonej pracy ulega rozwiàza-
niu z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´, je˝eli praco-
dawca mo˝e rozwiàzaç umow´ o prac´ bez wypowie-
dzenia z winy pracownika oraz w razie og∏oszenia upa-
d∏oÊci lub likwidacji pracodawcy. W tych przypadkach
rozwiàzanie stosunku pracy nast´puje na zasadach
ogólnych.

Art. 35. 1. Na wniosek poborowego, któremu dor´-
czono kart´ skierowania, pracodawca jest obowiàzany
udzieliç mu zwolnienia od pracy na okres do 2 dni bez
zachowania prawa do wynagrodzenia.

Dziennik Ustaw Nr 223 — 15472 — Poz. 2217



2. Pracodawca mo˝e w przypadku okreÊlonym
w ust. 1 wyp∏aciç poborowemu wynagrodzenie za
czas zwolnienia od pracy.

Art. 36. 1. Poborowemu, który w terminie 30 dni
od dnia zwolnienia ze s∏u˝by zast´pczej podjà∏ prac´
u pracodawcy, u którego by∏ zatrudniony w dniu skie-
rowania do odbycia s∏u˝by zast´pczej, czas odbywa-
nia tej s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnienia u tego
pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnieƒ wynika-
jàcych ze stosunku pracy.

2. Poborowemu, który w terminie 30 dni od dnia
zwolnienia ze s∏u˝by zast´pczej podjà∏ prac´ po raz
pierwszy lub u innego pracodawcy ni˝ ten, u którego
by∏ zatrudniony w dniu skierowania do tej s∏u˝by, czas
odbywania s∏u˝by zast´pczej wlicza si´ do okresu za-
trudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania
uprawnieƒ wynikajàcych ze stosunku pracy, z wyjàt-
kiem uprawnieƒ przys∏ugujàcych wy∏àcznie pracowni-
kom zatrudnionym u tego pracodawcy, u którego pod-
jà∏ prac´.

3. Poborowemu, który podjà∏ prac´ po up∏ywie
30 dni od dnia zwolnienia ze s∏u˝by zast´pczej, czas
odbywania tej s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnie-
nia, od którego zale˝à tylko uprawnienia w zakresie
wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokoÊci odpra-
wy poÊmiertnej, a tak˝e uprawnienia emerytalno-ren-
towe. 

4. Terminy okreÊlone w ust. 1 i 2 uwa˝a si´ za za-
chowane, je˝eli poborowy nie móg∏ podjàç pracy
z przyczyn usprawiedliwiajàcych nieobecnoÊç w pra-
cy. 

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´, je˝eli przepisy
szczególne nie przewidujà korzystniejszych upraw-
nieƒ.

Art. 37. 1. Pracodawca, u którego by∏ zatrudniony
poborowy w dniu skierowania do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej, jest obowiàzany zatrudniç go na poprzednio
zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równo-
rz´dnym pod wzgl´dem rodzaju pracy oraz wynagro-
dzenia, je˝eli w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze
s∏u˝by poborowy zg∏osi∏ si´ do tego pracodawcy w ce-
lu podj´cia pracy. Niezachowanie tego terminu powo-
duje wygaÊni´cie stosunku pracy, chyba ˝e nastàpi∏o
ono z przyczyn usprawiedliwiajàcych nieobecnoÊç
w pracy.

2. Je˝eli pracownik uzyska∏ podczas odbywania
s∏u˝by zast´pczej inne lub wy˝sze ni˝ posiadane
uprzednio kwalifikacje zawodowe, pracodawca mo˝e,
na jego wniosek, zatrudniç go na stanowisku, które
odpowiada nabytym kwalifikacjom.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 38. 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.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach powszechnego obowiàzku obro-
ny obywatele polscy sà obowiàzani do pe∏-
nienia s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie
cywilnej, odbywania przysposobienia
obronnego, uczestniczenia w samoobronie
ludnoÊci, pe∏nienia s∏u˝by w jednostkach
zmilitaryzowanych oraz do wykonywania
Êwiadczeƒ na rzecz obrony — na zasadach
i w zakresie okreÊlonych w ustawie.”,

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

„2a. Przeznaczanie do s∏u˝by zast´pczej, kiero-
wanie do jej odbywania oraz odbywanie
s∏u˝by zast´pczej nast´puje na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223,
poz. 2217).”;

2) w art. 38:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3;

3) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od orzeczenia powiatowej komisji poborowej
przys∏uguje poborowemu i wojskowemu ko-
mendantowi uzupe∏nieƒ odwo∏anie do woje-
wódzkiej komisji poborowej. Wniesienie od-
wo∏ania nie wstrzymuje powo∏ania poborowe-
go do zasadniczej s∏u˝by wojskowej.”;

4) uchyla si´ art. 98;

5) w art. 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki z tytu∏u zasi∏ków, nale˝noÊci i op∏at,
o których mowa w art. 128, art. 128a i art. 131
ust. 1 pkt 1, sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.”;

6) uchyla si´ dzia∏ VI. 

Art. 39. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304) w art. 73 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie powo∏ania nieletniego do zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej, zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej albo s∏u˝by zast´pczej,
wykonywanie Êrodków wychowawczych
ustaje z mocy prawa.”. 

Art. 40. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwaran-
cjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 319 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 3
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ze wzgl´du na przekonania religijne lub wy-
znawane zasady moralne obywatele mogà wy-
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st´powaç o przeznaczenie do s∏u˝by zast´pczej
na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej
(Dz. U. Nr 223, poz. 2217).”.

Art. 41. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.7)) w art. 21 w ust. 1 pkt 15
otrzymuje brzmienie:

„15) Êwiadczenia otrzymywane z tytu∏u odbywa-
nia:

a) niezawodowej s∏u˝by wojskowej lub jej
form równorz´dnych, z wyjàtkiem s∏u˝by
okresowej lub nadterminowej,

b) s∏u˝by zast´pczej

— przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów,”.

Art. 42. 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.8)) w art. 57
w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) biletów kredytowych wydawanych osobom,
o których mowa w art. 31 ust. 4, skierowanym
w celu zatrudnienia w innej miejscowoÊci,”.

Art. 43. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.6)) w art. 21 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmie-
nie:

„3) nieÊwiadczàcych pracy w zwiàzku z odbywa-
niem s∏u˝by wojskowej albo s∏u˝by zast´p-
czej,”.

Art. 44. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.9)) w art. 2 w ust. 3:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) powo∏ania pracownika do czynnej s∏u˝by woj-
skowej albo skierowania do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej,”;

2) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) po zwolnieniu z czynnej s∏u˝by wojskowej albo
po odbyciu s∏u˝by zast´pczej,”.

Art. 45. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) pracodawca — w stosunku do pracowników
i poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizycz-
na pozostajàca z innà osobà fizycznà w stosun-
ku prawnym uzasadniajàcym obj´cie tej osoby
ubezpieczeniami spo∏ecznymi, w tym z tytu∏u
przebywania na urlopie wychowawczym albo
pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego, z wy∏à-
czeniem osób, którym zasi∏ek wychowawczy
lub macierzyƒski wyp∏aca Zak∏ad,”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 12 i w art. 13 w pkt 11 u˝y-
te w ró˝nych przypadkach wyrazy „odbywajàcych
zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiàzkowo ubezpieczeniu chorobowemu
podlegajà osoby wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 1, 3 i 12.”;

4) w art. 16:

a) w ust. 1 po pkt 16 stawia si´ przecinek i dodaje
pkt 17 w brzmieniu:

„17) poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´p-
czà”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe podle-
gajàcych temu ubezpieczeniu osób wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1—4, 7, 8 i 17 finansujà
w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, sami ubez-
pieczeni.
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7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150,
Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134,
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608 i Nr 202, poz. 1956.

8) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302,
Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966 
i Nr 210, poz. 2036 i 2037.

9) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 199,
poz. 1939.

———————
10) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864
i Nr 210, poz. 2037.



3. Sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3—8 i 17, osób
wspó∏pracujàcych z osobami prowadzàcy-
mi pozarolniczà dzia∏alnoÊç oraz bezrobot-
nych pobierajàcych stypendium finansujà
w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, p∏atnicy
sk∏adek.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie
czynnej finansowane sà z cz´Êci bud˝etu
paƒstwa, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.”;

5) w art. 18:

a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie czyn-
nej, z zastrze˝eniem pkt 6, a tak˝e pozostajà-
cych w s∏u˝bie kandydackiej funkcjonariu-
szy Policji, Stra˝y Graniczej, Biura Ochrony
Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — sta-
nowi kwota minimalnego wynagrodzenia za
prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku po-
przedniego, ustalonego na podstawie od-
r´bnych przepisów, z zastrze˝eniem ust. 9
i 10,”,

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

„4d. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe ubezpieczonych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, sta-
nowi Êwiadczenie pieni´˝ne ustalone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U.
Nr 223, poz. 2217).”.

Art. 46. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) odbywania s∏u˝by zast´pczej;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) pracodawca, u którego poborowy odbywa
s∏u˝b´ zast´pczà — w stosunku do odbywajà-
cych t´ s∏u˝b´;”;

3) w art. 9:

a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nie wypadkowe obowiàzujàca w tym mie-
siàcu — dla ubezpieczonych odbywajàcych
s∏u˝b´ zast´pczà,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podstawa wymiaru zasi∏ku chorobowego
i Êwiadczenia rehabilitacyjnego z ubezpie-
czenia wypadkowego przys∏ugujàcego

ubezpieczonym odbywajàcym s∏u˝b´ za-
st´pczà nie mo˝e byç ni˝sza od podstawy
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie wypad-
kowe, obowiàzujàcej w miesiàcu, w którym
powsta∏a niezdolnoÊç do pracy, po odlicze-
niu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.11)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ˝o∏nierze odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà, przeszkolenie wojskowe, çwicze-
nia wojskowe, o ile nie podlegajà obowiàz-
kowi ubezpieczenia z innego tytu∏u, oraz
pe∏niàcy s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏osze-
nia mobilizacji i w czasie wojny, a tak˝e kan-
dydaci na ˝o∏nierzy zawodowych;”,

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

„2a) poborowi odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà;”;

2) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiàzek ubezpieczenia zdrowotnego osób,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, 2a i 3, po-
wstaje z dniem powo∏ania lub skierowania do
s∏u˝by, a wygasa z dniem zwolnienia z tej s∏u˝-
by.”;

3) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ustalenia podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mo-
wa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d—h i pkt 2a i 10,
stosuje si´ przepisy okreÊlajàce podstaw´ wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe tych osób, z zastrze˝eniem ust. 6, 7
i 10.”;

4) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za osob´ pozostajàcà w stosunku pracy, w sto-
sunku s∏u˝bowym albo odbywajàcà s∏u˝b´ za-
st´pczà sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera
z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pra-
codawca, a w razie wyp∏aty Êwiadczeƒ pra-
cowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych, o których mowa
w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie
roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acal-
noÊci pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 85, z póên. zm.12)) — podmiot obowiàzany
do wyp∏aty tych Êwiadczeƒ.”;
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11) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r.

Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190,
poz. 1864, Nr 202, poz. 1956 i Nr 210, poz. 2037.

12) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287
i Nr 199, poz. 1673 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2037.



5) w art. 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W planie zdrowotnym dla s∏u˝b mundurowych
Minister Obrony Narodowej, Minister Spra-
wiedliwoÊci oraz minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych na podstawie analizy sytuacji
zdrowotnej ubezpieczonych wymienionych
w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3—12 i cz∏onków ich rodzin
oraz jej uwarunkowaƒ wspólnie ustalajà:

1) priorytety w zakresie zabezpieczenia po-
trzeb zdrowotnych ubezpieczonych wymie-
nionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3—12 i cz∏on-
ków ich rodzin;

2) zak∏ady opieki zdrowotnej wykonujàce za-
dania w zakresie zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych ubezpieczonych wymienio-
nych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3—12 oraz Êwiad-
czenia zdrowotne na rzecz tych ubezpieczo-
nych zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,
z wy∏àczeniem Êwiadczeƒ s∏u˝by medycyny
pracy.”;

6) w art. 103 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Mi-
nistrem SprawiedliwoÊci oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych, po zasi´-
gni´ciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, Naczelnej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, ja-
kim powinien odpowiadaç plan zdrowotny dla
s∏u˝b mundurowych oraz zakres danych nie-
zb´dnych do przygotowania tego planu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby zdro-
wotne ubezpieczonych wymienionych w art. 9
ust. 1 pkt 2, 3—12 i cz∏onków ich rodzin oraz

specyfik´ zadaƒ wykonywanych przez ubezpie-
czonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2,
3—12.”. 

Art. 48. W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowni-
ków (Dz. U. Nr 90, poz. 844 i Nr 213, poz. 2081) w art. 5
w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) powo∏anemu do odbycia czynnej s∏u˝by woj-
skowej, s∏u˝by zast´pczej, zasadniczej s∏u˝by
wojskowej albo przeszkolenia wojskowego.”.

Art. 49. Do spraw o skierowanie do s∏u˝by zast´p-
czej wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
a niezakoƒczonych ostatecznà decyzjà albo prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 50. Umowy o wykonywanie pracy przez pobo-
rowych, zawarte w trybie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wygaÊni´cia.

Art. 51. Pracodawcy, którzy uzyskali pozytywnà de-
cyzj´ na podstawie art. 189 ust. 5 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sà uj´-
ci w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 5, przez
okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych1)

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wspierania rozwoju
regionalnego poprzez udzielanie preferencyjnych kre-
dytów na przygotowanie przez gminy oraz ich zwiàzki,
zwane dalej „inwestorami”, projektów inwestycji ko-
munalnych przewidzianych do wspó∏finansowania
z funduszy Unii Europejskiej, zwanych dalej „projekta-
mi”.

Art. 2. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy
si´ Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zwany
dalej „Funduszem”.

Art. 3. 1. Na Fundusz sk∏adajà si´:

1) Êrodki przekazywane z bud˝etu paƒstwa w wyso-
koÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej; 

2) odsetki od lokat Êrodków Funduszu w bankach;

3) wp∏ywy z inwestycji wolnych Êrodków Funduszu w:

a) papiery wartoÊciowe emitowane przez Skarb
Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski, 

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lu-

tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym.


