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Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji woj-
skowej;”;

2) w art. 26 ust. 1—1c otrzymujà brzmienie:

„1. OkreÊlenie zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by woj-
skowej osób stawiajàcych si´ do kwalifikacji
wojskowej nale˝y do powiatowych i woje-
wódzkich komisji lekarskich, z zastrze˝eniem
art. 29 ust. 1.

1a. W ramach czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, osoby stawiajàce si´ do kwalifikacji
wojskowej, poddaje si´ obowiàzkowym bada-
niom lekarskim, a tak˝e, stosownie do po-
trzeb i wed∏ug decyzji przewodniczàcego ko-
misji lekarskiej, badaniom specjalistycznym,
w tym psychologicznym, oraz obserwacji
szpitalnej.

1b. Osoba stawiajàca si´ do kwalifikacji wojsko-
wej jest obowiàzana przedstawiç komisji lekar-
skiej posiadanà dokumentacj´ medycznà,
w tym wyniki badaƒ specjalistycznych, prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesi´cy
przed dniem stawienia si´ do kwalifikacji woj-
skowej.

1c. Osób stawiajàcych si´ do kwalifikacji wojsko-
wej, w stosunku do których orzeczono sta∏à
albo d∏ugotrwa∏à niezdolnoÊç do pracy w gos-
podarstwie rolnym na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, z póên. zm.3)), osób ca∏kowicie nie-
zdolnych do pracy oraz niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji lub uznanych za ca∏kowicie
niezdolne do pracy na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.4)),
jak równie˝ osób zaliczonych do osób o znacz-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci albo o umiar-
kowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên. zm.5)), mo˝na
nie poddawaç badaniom lekarskim, o których
mowa w ust. 1a, je˝eli przedstawià komisji wy-
pis z treÊci orzeczenia stwierdzajàcego t´ nie-
zdolnoÊç lub niepe∏nosprawnoÊç, na podsta-
wie którego mo˝na okreÊliç zdolnoÊç tych
osób do czynnej s∏u˝by wojskowej.”;

3) w art. 28:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej do-
r´cza si´ osobie stawiajàcej si´ do kwalifika-
cji wojskowej i wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

2. Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej
przys∏uguje osobie stawiajàcej si´ do kwalifi-
kacji wojskowej i wojskowemu komendanto-
wi uzupe∏nieƒ odwo∏anie do wojewódzkiej
komisji lekarskiej w terminie czternastu dni
od dnia dor´czenia orzeczenia. Orzeczenie to
mo˝e byç zmienione przez wojewódzkà komi-
sj´ lekarskà równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏o
wydane z naruszeniem przepisów prawa.”,
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USTAWA

z dnia 9 stycznia 2009 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

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach oso-
bistych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 25 czerwca
1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo-
∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, ustaw´ z dnia
9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych, ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu, ustaw´ z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psy-
chologa i samorzàdzie zawodowym psychologów, usta-
w´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie, ustaw´ z dnia 28 listopada
2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych oraz ustaw´ z dnia 16 listopada
2006 r. o op∏acie skarbowej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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b) ust. 4—4b otrzymujà brzmienie:

„4. Ostateczne orzeczenie o zdolnoÊci do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej ustalajàce kategori´
zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej A
lub B mo˝e byç zmienione przez powiatowà
komisj´ lekarskà z urz´du albo na pisemny
wniosek osoby stawiajàcej si´ do kwalifika-
cji wojskowej lub wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ, je˝eli stan zdrowia tej osoby
uleg∏ istotnej zmianie.

4a. O wszcz´ciu z urz´du post´powania, o któ-
rym mowa w ust. 4, zawiadamia si´ wojsko-
wego komendanta uzupe∏nieƒ oraz osob´
stawiajàcà si´ do kwalifikacji wojskowej.

4b. Wniosek o zmian´ kategorii zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej A lub B sk∏ada si´
za poÊrednictwem wojskowego komendan-
ta uzupe∏nieƒ. Do wniosku osoba stawiajàca
si´ do kwalifikacji wojskowej do∏àcza za-
Êwiadczenie lekarskie stwierdzajàce zmiany
w jej stanie zdrowia, jakie nastàpi∏y od dnia
ostatniego orzeczenia ustalajàcego katego-
ri´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej.”;

c) ust. 4d otrzymuje brzmienie:

„4d. Wobec osób, dla których ustalono kategori´
zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej D
lub E, przewodniczàcy powiatowej komisji
lekarskiej wszczyna z urz´du post´powanie
w sprawie zmiany kategorii zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej, je˝eli ostatecz-
ne orzeczenie o stopniu zdolnoÊci tych
osób do czynnej s∏u˝by wojskowej zosta∏o
wydane z naruszeniem przepisów prawa.
O wszcz´ciu tego post´powania powiada-
mia si´ wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ oraz osob´ stawiajàcà si´ do kwalifi-
kacji wojskowej.”;

4) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osób o nieuregulowanym stosunku do s∏u˝-
by wojskowej w okresie, kiedy nie urz´duje
powiatowa komisja lekarska;”

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. O skierowaniu osoby o nieuregulowanym
stosunku do s∏u˝by wojskowej lub ˝o∏nie-
rza rezerwy do wojskowej komisji lekar-
skiej wojskowy komendant uzupe∏nieƒ,
a w przypadku skierowania ˝o∏nierza czyn-
nej s∏u˝by wojskowej dowódca jednostki
wojskowej, informuje przewodniczàcego
tej komisji i przesy∏a w za∏àczeniu posiada-
nà dokumentacj´ medycznà dotyczàcà sta-
nu zdrowia osoby skierowanej.”,

c) ust. 3b—3d otrzymujà brzmienie:

„3b. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej
dor´cza si´ na piÊmie wraz z uzasadnie-
niem odpowiednio osobie o nieuregulo-
wanym stosunku do s∏u˝by wojskowej,
˝o∏nierzowi rezerwy lub ˝o∏nierzowi czyn-
nej s∏u˝by wojskowej oraz wojskowemu

komendantowi uzupe∏nieƒ w przypadku
osoby o nieuregulowanym stosunku do
s∏u˝by wojskowej i ˝o∏nierza rezerwy albo
dowódcy jednostki wojskowej w przypad-
ku ˝o∏nierza pe∏niàcego czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà.

3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej
przys∏uguje odwo∏anie, odpowiednio oso-
bom, o których mowa w ust. 3b, do wojsko-
wej komisji lekarskiej b´dàcej organem
wy˝szego stopnia, w terminie czternastu
dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

3d. Przewodniczàcy wojskowej komisji lekar-
skiej informuje wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ o niestawieniu si´ osoby o nie-
uregulowanym stosunku do s∏u˝by woj-
skowej albo ˝o∏nierza rezerwy, a o niesta-
wieniu si´ ˝o∏nierza czynnej s∏u˝by wojsko-
wej dowódc´ jednostki wojskowej.”;

5) w art. 30 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji lekar-
skich, o których mowa w ust. 1, orzekajàcych
o stopniu zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej osób stawiajàcych si´ do kwalifikacji woj-
skowej, oraz pracownikom Êredniego persone-
lu medycznego, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje dodatkowe wynagrodzenie za prac´
zwiàzanà z okreÊleniem zdolnoÊci tych osób
do czynnej s∏u˝by wojskowej, wykonywanà
poza godzinami pracy zawodowej, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia zgodnie
z ust. 1.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania dodatkowego wynagro-
dzenia osób wchodzàcych w sk∏ad komisji le-
karskich orzekajàcych o stopniu zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej osób stawiajàcych
si´ do kwalifikacji wojskowej oraz pracowni-
ków Êredniego personelu medycznego wyzna-
czonych do powiatowych komisji lekarskich.
WysokoÊç wynagrodzenia za ka˝dy dzieƒ pra-
cy nie mo˝e przekraczaç 10 % przeci´tnego
wynagrodzenia og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za
kwarta∏ poprzedzajàcy wyp∏at´ wynagrodze-
nia.

4. Wojewodowie zlecajà zak∏adom opieki zdro-
wotnej przeprowadzanie na potrzeby powiato-
wych i wojewódzkich komisji lekarskich badaƒ
specjalistycznych, w tym psychologicznych,
oraz obserwacji szpitalnej osób stawiajàcych
si´ do kwalifikacji wojskowej.”;

6) w art. 30a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kategoria A — zdolny do czynnej s∏u˝by woj-
skowej, co oznacza zdolnoÊç do odbywania
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, zaj´ç wojsko-
wych w czasie trwania studiów wy˝szych,
przeszkolenia wojskowego, okresowej s∏u˝by
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wojskowej, çwiczeƒ wojskowych, zasadniczej
s∏u˝by i szkolenia w obronie cywilnej, s∏u˝by
zast´pczej, jak równie˝ s∏u˝by wojskowej pe∏-
nionej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny;”;

7) w Dziale II tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Rejestracja i kwalifikacja wojskowa”;

8) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Obywatele polscy, którzy ukoƒczyli
osiemnaÊcie lat ˝ycia, podlegajà reje-
stracji.

2. Rejestracj´ prowadzi wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego
lub pobytu czasowego trwajàcego po-
nad trzy miesiàce osoby obj´tej reje-
stracjà w dniu ukoƒczenia przez nià
osiemnastu lat ˝ycia. W pozosta∏ych
przypadkach w∏aÊciwoÊç miejscowà
ustala si´ wed∏ug przepisów Kodeksu
post´powania administracyjnego.

3. Rejestracj´ prowadzi si´ na potrzeby
za∏o˝enia ewidencji wojskowej oraz
prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. Rejestracj´ prowadzi si´ na podsta-
wie danych osobowych okreÊlonych
w art. 44a ust. 2 pkt 1—6, 8—10
i 13—17 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno-
Êci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z póên. zm.6))
o których mowa w art. 49 ust. 2b pkt 1,
uzyskanych z ewidencji ludnoÊci pro-
wadzonej przez wójtów lub burmi-
strzów (prezydentów miast).

5. Dane, o których mowa w ust. 4, ujmu-
je si´ w rejestrze osób obj´tych reje-
stracjà oraz w wykazach osób podle-
gajàcych wezwaniu do kwalifikacji
wojskowej.

6. Jeden egzemplarz rejestru osób obj´-
tych rejestracjà przekazuje si´ w∏aÊci-
wemu wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ na potrzeby za∏o˝enia ewi-
dencji wojskowej.

7. Prowadzenie rejestracji nie wymaga
zg∏oszenia si´, zgody lub powiadomie-
nia osoby, o której mowa w ust. 1.”;

9) po art. 31 dodaje si´ art. 31a i 31b w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny rejestracjà mogà
zostaç obj´te równie˝ inne, ni˝ wy-
mienione w art. 31 ust. 1, osoby.

2. Osoby podlegajàce rejestracji mogà
zostaç obowiàzane do zg∏oszenia si´
do rejestracji w okreÊlonym terminie
i miejscu.

3. Obowiàzki, o których mowa w ust. 1
i 2, mo˝e wprowadziç, w drodze roz-
porzàdzenia, Rada Ministrów, w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny, a tak˝e w przypadku du˝ej migracji
ludnoÊci, wystàpienia zak∏óceƒ w prze-
kazywaniu na potrzeby rejestracji da-
nych z ewidencji ludnoÊci prowadzo-
nej przez wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast) lub w razie po-
trzeby rozszerzenia zakresu osób obj´-
tych obowiàzkiem zg∏oszenia si´ do
kwalifikacji wojskowej, wskazujàc jed-
noczeÊnie grupy osób obj´te rejestra-
cjà oraz obowiàzkiem zg∏oszenia si´
do rejestracji.

4. Do prowadzenia rejestracji w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 3, z za-
strze˝eniem ust. 5—9.

5. Obowiàzkowi zg∏oszenia si´ do reje-
stracji w przypadku, o którym mowa
w ust. 2, nie podlegajà osoby, w sto-
sunku do których orzeczono sta∏à albo
d∏ugotrwa∏à niezdolnoÊç do pracy
w gospodarstwie rolnym na podsta-
wie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
osoby ca∏kowicie niezdolne do pracy
oraz niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji lub uznane za ca∏kowicie nie-
zdolne do pracy na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, jak równie˝ osoby
zaliczone do osób o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci albo o umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych, je˝eli przedsta-
wià wójtowi lub burmistrzowi (prezy-
dentowi miasta) dokument stwierdza-
jàcy t´ niezdolnoÊç lub niepe∏no-
sprawnoÊç.

6. Rejestracj´ w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, prowadzi wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego
lub pobytu czasowego trwajàcego po-
nad trzy miesiàce osoby podlegajàcej
rejestracji. W pozosta∏ych przypad-
kach w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´
wed∏ug przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.

7. Do rejestracji w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, wzywa osob´ podlega-
jàcà temu obowiàzkowi wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta).

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171,
poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414.
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8. Osoby podlegajàce obowiàzkowi zg∏o-
szenia si´ do rejestracji, które nie zg∏o-
si∏y si´ do tej rejestracji w przypadku,
o którym mowa w ust. 2, w okreÊlo-
nym terminie i miejscu, sà obowiàza-
ne to uczyniç niezw∏ocznie po ustaniu
przeszkody.

9. W razie niezg∏oszenia si´ bez uzasad-
nionej przyczyny do rejestracji w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, osoby
podlegajàcej temu obowiàzkowi, wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) na-
k∏ada grzywn´ w celu przymuszenia
albo zarzàdza przymusowe doprowa-
dzenie przez Policj´ do urz´du gminy,
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 31b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb prowa-
dzenia rejestracji i wzory dokumentów
prowadzonych w ramach rejestracji,
uwzgl´dniajàc pisemny lub elektro-
niczny sposób ich prowadzenia oraz
wskazujàc szczegó∏owy zakres danych
ujmowanych w poszczególnych doku-
mentach. Rozporzàdzenie powinno za-
pewniaç realizacj´ celu prowadzenia
rejestracji, w tym wskazywaç organy,
którym mogà byç udost´pniane doku-
menty zwiàzane z rejestracjà.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y równie˝ uwzgl´dniç
mo˝liwoÊç wprowadzenia obowiàzku
osobistego zg∏oszenia si´ osób do re-
jestracji, w tym wskazywaç tryb i spo-
sób ich wzywania.”;

10) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. M´˝czyêni, którzy w danym roku ka-
lendarzowym koƒczà dziewi´tnaÊcie
lat ˝ycia, sà obowiàzani stawiç si´,
w okreÊlonym terminie i miejscu, do
kwalifikacji wojskowej.

2. Do kwalifikacji wojskowej mogà si´
stawiç równie˝ ochotnicy, w tym ko-
biety, niezale˝nie od posiadanych kwa-
lifikacji i wykszta∏cenia, je˝eli ukoƒczy-
li co najmniej osiemnaÊcie lat ˝ycia.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
trwa do koƒca roku kalendarzowego,
w którym osoba obj´ta tym obowiàz-
kiem koƒczy dwadzieÊcia cztery lata
˝ycia.

4. Osoby podlegajàce stawieniu si´ do
kwalifikacji wojskowej, które nie do-
pe∏ni∏y tego obowiàzku w okreÊlonym
terminie i miejscu, sà obowiàzane to
uczyniç niezw∏ocznie po ustaniu prze-
szkody.

5. Stawienie si´ do kwalifikacji wojsko-
wej obejmuje stawienie si´ przed wój-

tem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatowà komisjà lekarskà
oraz wojskowym komendantem uzu-
pe∏nieƒ.

6. W ramach kwalifikacji wojskowej wy-
konuje si´ czynnoÊci zwiàzane z:

1) sprawdzeniem to˝samoÊci osób
podlegajàcych stawieniu si´ do
kwalifikacji wojskowej;

2) ustaleniem zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej osób podlegajà-
cych stawieniu si´ do kwalifikacji
wojskowej;

3) wst´pnym przeznaczeniem do po-
szczególnych form powszechnego
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, okreÊlonych w art. 4 ust. 2,
osób podlegajàcych stawieniu si´
do kwalifikacji wojskowej;

4) za∏o˝eniem lub aktualizacjà ewiden-
cji wojskowej i przetwarzaniem da-
nych gromadzonych w tej ewiden-
cji;

5) wydaniem wojskowych dokumen-
tów osobistych;

6) przeniesieniem osób podlegajàcych
stawieniu si´ do kwalifikacji wojsko-
wej do rezerwy i wydaniem na ich
wniosek zaÊwiadczeƒ o uregulowa-
nym stosunku do s∏u˝by wojskowej;

7) przygotowaniem rekrutacji wojsko-
wej do ochotniczych form s∏u˝by
wojskowej.

7. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 6,
wymienione w:

1) pkt 1 — nale˝à do wójta lub burmi-
strza (prezydenta miasta) albo upo-
wa˝nionego pracownika urz´du
gminy (miasta);

2) pkt 2 — nale˝à do powiatowej komi-
sji lekarskiej;

3) pkt 3—7 — nale˝à do wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ albo jego
upowa˝nionego przedstawiciela.

8. Do stawienia si´ do kwalifikacji wojs-
kowej w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, wzywa wójt lub burmistrz
(prezydent miasta), zapewniajàc pla-
nowe stawiennictwo osób do kwalifi-
kacji wojskowej stosujàc zasady okreÊ-
lone w ust. 10.

9. W czasie kwalifikacji wojskowej wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) pro-
wadzi list´ stawiennictwa osób, które
stawi∏y si´ do kwalifikacji wojskowej,
a tak˝e wyp∏aca Êwiadczenia, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 52 ust. 2 i 3.

10. W razie niestawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczy-
ny, wójt lub burmistrz (prezydent mia-
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sta) z urz´du albo na wniosek prze-
wodniczàcego powiatowej komisji le-
karskiej lub wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ nak∏ada na osob´ podlega-
jàcà kwalifikacji wojskowej grzywn´
w celu przymuszenia albo zarzàdza
przymusowe doprowadzenie przez Po-
licj´ do kwalifikacji wojskowej w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

11. Przepisy ust. 5 i 6 pkt 3—7 nie narusza-
jà uprawnieƒ wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ zwiàzanych z wyko-
nywaniem czynnoÊci, okreÊlonych
w tych przepisach, niezale˝nie od
trwania kwalifikacji wojskowej oraz
zwiàzanych z nià uprawnieƒ osób pod-
legajàcych kwalifikacji wojskowej oraz
tych, którzy si´ do niej stawili.

12. Rada Ministrów mo˝e, w drodze roz-
porzàdzenia, wprowadziç w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny, obowiàzek stawienia si´ do kwali-
fikacji wojskowej osób, które w da-
nym roku kalendarzowym koƒczà co
najmniej osiemnaÊcie lat ˝ycia, trwa-
jàcy do koƒca roku kalendarzowego,
w którym osoby te koƒczà pi´çdziesiàt
lat ˝ycia, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏
Zbrojnych, zagro˝enie zewn´trznego
i wewn´trznego bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa oraz wskazujàc granice wieku
osób, których ten obowiàzek doty-
czy.”;

11) w art. 32a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta (prezydent miasta na prawach po-
wiatu) na potrzeby przeprowadzenia kwalifi-
kacji wojskowej:

1) zapewnia lokal dla wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), powiatowej komisji
lekarskiej i wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ wraz z wyposa˝eniem oraz przed-
mioty niezb´dne do pracy tych organów,
a tak˝e pomieszczenia wraz z wyposa˝e-
niem, niezb´dne przy wprowadzaniu da-
nych do ewidencji wojskowej osób sta-
wiajàcych si´ do kwalifikacji wojskowej;

2) mo˝e zatrudniç, na podstawie umowy
o prac´ na czas okreÊlony lub umow´ zle-
cenia, nie wi´cej ni˝ cztery osoby do prac
zwiàzanych z wprowadzaniem danych do
ewidencji wojskowej osób stawiajàcych
si´ do kwalifikacji wojskowej i wydawa-
niem wojskowych dokumentów osobi-
stych oraz osob´ do prowadzenia zaj´ç
z osobami zg∏aszajàcymi si´ do kwalifika-
cji wojskowej w lokalu, w którym jest pro-
wadzona kwalifikacja wojskowa;

3) zapewnia porzàdek w lokalu, w którym
jest prowadzona kwalifikacja wojskowa
oraz bezpieczeƒstwo pracy organów,
o których mowa w pkt 1, a tak˝e odpowia-

da za zabezpieczenie pomieszczeƒ i doku-
mentacji po zakoƒczeniu urz´dowania
tych organów;

4) przekazuje wójtom lub burmistrzom (pre-
zydentom miast) dotacje celowe, otrzy-
mane z bud˝etu paƒstwa, na zadania
okreÊlone w art. 32 ust. 9.”,

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

konujàcym prace zwiàzane z wprowadza-
niem danych do ewidencji wojskowej i wy-
dawaniem wojskowych dokumentów osobi-
stych osobom zg∏aszajàcym si´ do kwalifi-
kacji wojskowej, wojskowy komendant uzu-
pe∏nieƒ wydaje pisemne upowa˝nienie do
wykonywania tych prac na zasadach okreÊ-
lonych w przepisach o ochronie danych
osobowych. CzynnoÊci te sà wykonywane
pod nadzorem wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ.”;

12) w art. 32b ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wojewoda, w miar´ potrzeby, zapewnia szko-
lenie osób wchodzàcych w sk∏ad wojewódz-
kich i powiatowych komisji lekarskich, pracow-
ników urz´dów gmin (miast) prowadzàcych
sprawy kwalifikacji wojskowej, a tak˝e osób,
o których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 2.

3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ prowadzi
szkolenie osób, o których mowa w art. 32a
ust. 1 pkt 2.”;

13) w art. 33 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Osoby podlegajàce kwalifikacji wojskowej sta-
wiajà si´ przed wójtem lub burmistrzem (pre-
zydentem miasta), powiatowà komisjà lekarskà
oraz wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ,
w∏aÊciwymi ze wzgl´du na miejsce ich pobytu
sta∏ego. Osoby zameldowane na pobyt czaso-
wy trwajàcy ponad trzy miesiàce stawiajà si´
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatowà komisjà lekarskà oraz woj-
skowym komendantem uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwy-
mi ze wzgl´du na miejsce tego pobytu.

2. Osoby, które w okresie od dnia og∏oszenia
kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpocz´cia
zmieni∏y miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce,
zg∏aszajà si´ do wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta), w∏aÊciwego ze wzgl´du na ich
nowe miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu cza-
sowego trwajàcego ponad trzy miesiàce. Wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im
miejsce i termin stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej.

3. Osoby, które po rozpocz´ciu kwalifikacji woj-
skowej na danym terenie zamierzajà zmieniç
miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad trzy miesiàce, stawiajà si´
do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem
miejsca dotychczasowego pobytu. W pozosta-
∏ych przypadkach w∏aÊciwoÊç miejscowà usta-
la si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.”;
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14) art. 34 i 35 otrzymujà brzmienie:

„Art. 34. Osoby, które podlega∏y obowiàzkowi sta-
wienia si´ do kwalifikacji wojskowej
i z jakichkolwiek powodów nie stawi∏y si´
do niej, sà obowiàzane zg∏osiç si´ do
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na ich miejsce
pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad trzy miesiàce, w celu
uregulowania stosunku do powszechne-
go obowiàzku obrony. Obowiàzek ten
trwa do czasu ukoƒczenia pi´çdziesi´ciu
lat ˝ycia, a w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny, do czasu ukoƒczenia
szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia.

Art. 35. 1. Kwalifikacj´ wojskowà przeprowadza-
jà wojewodowie przy wspó∏udziale
szefów wojewódzkich sztabów wojsko-
wych oraz starostów, a tak˝e wójtów
lub burmistrzów (prezydentów miast).

2. Za przeprowadzenie kwalifikacji woj-
skowej na terenie powiatu (miasta na
prawach powiatu) odpowiada starosta
(prezydent miasta).

3. Kwalifikacj´ wojskowà przeprowadza
si´ corocznie, z zastrze˝eniem, ˝e jej
przeprowadzenie w kilku okresach da-
nego roku kalendarzowego mo˝e na-
stàpiç wy∏àcznie w razie og∏oszenia
mobilizacji i w czasie wojny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych i Minister Obrony Narodo-
wej okreÊlajà corocznie, w drodze roz-
porzàdzenia, termin lub terminy og∏o-
szenia kwalifikacji wojskowej i czas jej
lub ich trwania na terytorium paƒstwa
oraz roczniki i grupy osób podlegajà-
cych obowiàzkowi stawienia si´ do
kwalifikacji wojskowej. Rozporzàdze-
nie powinno w szczególnoÊci uwzgl´d-
niaç osoby, które majà obowiàzek
zg∏osiç si´ przed wójtem lub burmi-
strzem (prezydentem miasta), powia-
towà komisjà lekarskà i wojskowym
komendantem uzupe∏nieƒ, a tak˝e
przewidywaç, ˝e termin lub terminy
og∏oszenia kwalifikacji wojskowej b´-
dà wyprzedzaç, co najmniej o czterna-
Êcie dni, dzieƒ jej lub ich rozpocz´cia.”;

15) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Zwierzchni nadzór nad przeprowadza-
niem kwalifikacji wojskowej, w tym
tak˝e kontrole, sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych.

2. Bie˝àcy nadzór nad przygotowaniem
i przebiegiem kwalifikacji wojskowej
sprawujà wojewodowie.

3. Kontrol´ prowadzenia kwalifikacji woj-
skowej przez wojewódzkie i powiato-
we komisje lekarskie oraz wojskowych
komendantów uzupe∏nieƒ wykonuje
Minister Obrony Narodowej i szefowie

wojewódzkich sztabów wojskowych,
a przez organy samorzàdowe Prezes
Rady Ministrów i wojewodowie.”;

16) art. 39—40 otrzymujà brzmienie:

„Art. 39. 1. Odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej udziela si´ osobie podlegajàcej
obowiàzkowi odbycia tej s∏u˝by na jej
udokumentowany wniosek ze wzgl´du
na:

1) wybór na pos∏a, w tym do Parla-
mentu Europejskiego, lub senatora
— na czas pe∏nienia mandatu;

2) kandydowanie do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub Parlamentu
Europejskiego — do dnia og∏osze-
nia wyników wyborów;

3) koniecznoÊç sprawowania bezpo-
Êredniej opieki nad cz∏onkiem rodzi-
ny wspólnie z nià zamieszka∏ym,
który nie ukoƒczy∏ szesnastego roku
˝ycia lub zosta∏ uznany za ca∏kowi-
cie niezdolnego do pracy i do samo-
dzielnej egzystencji albo który ukoƒ-
czy∏ siedemdziesiàty piàty rok ˝ycia,
je˝eli nie ma innego pe∏noletniego
cz∏onka rodziny bli˝szego lub rów-
nego stopniem pokrewieƒstwa
obowiàzanego do sprawowania tej
opieki, albo ze wzgl´du na obowià-
zek 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 ona studentem — na czas
pobierania tej nauki;

5) pobieranie nauki w zak∏adzie kszta∏-
cenia nauczycieli — na czas pobie-
rania tej nauki;

6) pobieranie nauki w szkole ponad-
gimnazjalnej — na czas pobierania
tej nauki;

7) kszta∏cenie w celu zdobycia kwalifi-
kacji przydatnych w wojsku na pod-
stawie umowy zawartej z wojsko-
wym komendantem uzupe∏nieƒ,
o której mowa w art. 132a ust. 3,
albo skierowania okreÊlonego
w art. 132b ust. 2 — na czas tego
kszta∏cenia.

2. Odroczenia ze wzgl´du na pobieranie
nauki udziela si´ tak˝e osobom podle-
gajàcym obowiàzkowi odbycia zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej b´dàcym
alumnami wy˝szych seminariów du-
chownych, osobami zakonnymi (po
profesji czasowej), nowicjuszami
w zakonach albo s∏uchaczami szkó∏
duchownych koÊcio∏ów i zwiàzków
wyznaniowych majàcych osobowoÊç
prawnà — na czas pobierania tej
nauki.
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3. Odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej mo˝na udzieliç równie˝ ze wzgl´-
du na wa˝ne sprawy osobiste lub ro-
dzinne osoby podlegajàcej obowiàzko-
wi odbycia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej, a w szczególnoÊci zwiàzane z za-
istnieniem trudnej sytuacji osobistej
lub rodzinnej, które nie upowa˝niajà
do udzielenia tej osobie odroczenia
z tytu∏u sprawowania bezpoÊredniej
opieki nad cz∏onkiem rodziny albo
z powodu koniecznoÊci za∏atwienia
spraw zwiàzanych z prowadzeniem
przez nià przedsi´biorstwa, gospodar-
stwa rolnego albo innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, udziela si´ ka˝dorazowo na
okres okreÊlony w decyzji, o której mo-
wa w art. 39a ust. 1.

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, s∏uchaczy
lub uczniów albo wydalenie ze szko∏y
wy˝szej, zak∏adu kszta∏cenia nauczy-
cieli lub szko∏y ponadgimnazjalnej,
a tak˝e niewywiàzywanie si´ osoby
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, z umowy,
o której mowa w art. 132a ust. 3, lub
z obowiàzku okreÊlonego w skierowa-
niu wskazanym w art. 132b ust. 2, po-
wodujà utrat´ udzielonego odroczenia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej z tytu∏u
pobierania nauki.

7. Osoba podlegajàca obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
której udzielono odroczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4—6, po zakoƒcze-
niu roku szkolnego (studiów), nie
póêniej jednak ni˝ w terminie czterna-
stu dni od dnia rozpocz´cia kolejnego
roku szkolnego (studiów), przedsta-
wia wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce pobytu sta∏ego (zamiesz-
kania) lub pobytu czasowego trwajà-
cego ponad trzy miesiàce zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu poprzedniego
i rozpocz´ciu nowego roku szkolnego
(studiów).

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb udzielania odroczeƒ zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, uwzgl´dniajàc wy-
móg, ˝e odroczenia udziela si´ osobie
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej na jej udo-
kumentowany wniosek. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊlaç równie˝ doku-
menty, jakie nale˝y do∏àczyç do wnios-
ku o udzielenie odroczenia.

Art. 39a. 1. O koniecznoÊci sprawowania przez
osob´ podlegajàcà obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem
rodziny, o którym mowa w art. 39
ust. 1 pkt 3, orzeka wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta), na uza-
sadniony wniosek osoby podlegajà-
cej obowiàzkowi odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej lub cz∏onka jej
rodziny, okreÊlajàc zgodnie z wnios-
kiem okres sprawowania opieki, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ dwanaÊcie mie-
si´cy.

2. Decyzj´ wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) dor´cza si´ osobie
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej i woj-
skowemu komendantowi uzupe∏nieƒ
na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wójta lub burmistrza (pre-
zydenta miasta) przys∏uguje osobie
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej i woj-
skowemu komendantowi uzupe∏nieƒ
odwo∏anie do wojewody w terminie
czternastu dni od dnia dor´czenia de-
cyzji. Decyzja ta mo˝e byç zmieniona
przez wojewod´ równie˝ z urz´du, je-
˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem
przepisów prawa. Wniesienie odwo-
∏ania nie wstrzymuje powo∏ania do
zasadniczej s∏u˝by wojskowej osoby
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia
tej s∏u˝by.

4. Ostateczne decyzje w sprawach,
o których mowa w ust. 1, sà wià˝àce
dla wojskowych komendantów uzu-
pe∏nieƒ.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb orzekania o ko-
niecznoÊci sprawowania przez osob´
podlegajàcà obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej bezpo-
Êredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny
oraz dokumenty wymagane w tych
sprawach, uwzgl´dniajàc wymóg, ˝e
orzekanie o koniecznoÊci sprawowa-
nia przez osob´ podlegajàcà obo-
wiàzkowi odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny nast´puje na uza-
sadniony wniosek osoby podlegajà-
cej obowiàzkowi odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej lub cz∏onka jej ro-
dziny.

Art. 40. Osoba podlegajàca obowiàzkowi odby-
cia zasadniczej s∏u˝by wojskowej korzys-
tajàca z odroczenia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej jest obowiàzana stawiç si´
przed wojskowym komendantem uzupe∏-
nieƒ niezw∏ocznie po up∏ywie okresu od-
roczenia.”;
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17) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Orzekanie o udzieleniu osobom podle-
gajàcym obowiàzkowi odbycia zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej odroczeƒ tej
s∏u˝by nale˝y do wojskowych komen-
dantów uzupe∏nieƒ.

2. Decyzj´ o udzieleniu odroczenia mo˝-
na og∏osiç ustnie, z zastrze˝eniem
ust. 3. W takim przypadku potwierdze-
nia wydanej decyzji administracyjnej
dokonuje si´ w formie wpisu lub za-
mieszczenia danych w wojskowym do-
kumencie osobistym i przez wprowa-
dzenie danych do ewidencji wojsko-
wej.

3. Odmowa udzielenia odroczenia lub
udzielenie odroczenia w treÊci innej
ni˝ ˝àdanie osoby podlegajàcej obo-
wiàzkowi odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, okreÊlone w jej wniosku
o udzielenie tego odroczenia, a tak˝e
udzielanie odroczeƒ, o których mowa
w art. 39 ust. 3, nast´puje w drodze
decyzji administracyjnej, którà dor´cza
si´ osobie podlegajàcej obowiàzkowi
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

4. Od orzeczenia wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ przys∏uguje osobie
podlegajàcej obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej odwo∏anie
do szefa wojewódzkiego sztabu woj-
skowego w terminie czternastu dni od
dnia dor´czenia orzeczenia. Wniesie-
nie odwo∏ania nie wstrzymuje powo∏a-
nia do zasadniczej s∏u˝by wojskowej
osoby podlegajàcej obowiàzkowi od-
bycia tej s∏u˝by.

5. Orzeczenie wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ mo˝e byç zmienione przez
szefa wojewódzkiego sztabu wojsko-
wego równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏o
wydane z naruszeniem przepisów pra-
wa.”

18) art. 43—46 otrzymujà 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 kwalifi-
kacji wojskowej oraz treÊç obwieszczeƒ
i wzory wezwaƒ w tych sprawach, spo-
sób organizacji i przebieg kwalifikacji
wojskowej oraz dokumenty, jakie osoby
podlegajàce temu obowiàzkowi powinny
przedstawiç przy kwalifikacji wojskowej,
uwzgl´dniajàc czynnoÊci wojewodów,
starostów, wójtów lub burmistrzów (pre-
zydentów miast) i wojskowych komen-
dantów uzupe∏nieƒ w tym zakresie. Roz-
porzàdzenie powinno umo˝liwiç wspó∏-
prac´ organów wykonujàcych zadania
w czasie kwalifikacji wojskowej oraz za-

pewniç warunki do obs∏u˝enia przez te
organy okreÊlonej liczby osób w danym
dniu, w sposób jak najmniej ucià˝liwy dla
tych osób, a tak˝e uwzgl´dniç mo˝liwoÊç
stawiania si´ do kwalifikacji wojskowej
ochotników, w tym kobiet.

Art. 44. 1. Nie powo∏uje si´ do czynnej s∏u˝by
wojskowej osób podlegajàcych obo-
wiàzkowi odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej uznanych za zdolne do tej
s∏u˝by:

1) obywateli polskich, którzy stale za-
mieszkujà za granicà i którzy nie po-
siadajà miejsca pobytu sta∏ego lub
czasowego trwajàcego ponad trzy
miesiàce na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej;

2) absolwentów szkó∏ i oÊrodków
szkolenia Policji i Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, którzy w terminie
do 3 miesi´cy od dnia zakoƒcze-
nia studiów (nauki) podj´li s∏u˝-
b´ w Agencji Bezpieczeƒstwa 
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, S∏u˝bie Wi´ziennej
lub Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

3) absolwentów szkó∏ wy˝szych, któ-
rzy bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
studiów podj´li s∏u˝b´ w Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym lub
Stra˝y Granicznej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1,
orzeka wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ na wniosek osoby podlegajàcej
obowiàzkowi odbycia zasadniczej s∏u˝-
by wojskowej. Decyzj´ wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ dor´cza si´
osobie podlegajàcej obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej na
piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ przys∏uguje osobie podle-
gajàcej obowiàzkowi odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej odwo∏anie do
szefa wojewódzkiego sztabu wojsko-
wego w terminie czternastu dni od
dnia dor´czenia decyzji. Decyzja ta
mo˝e byç zmieniona przez szefa woje-
wódzkiego sztabu wojskowego rów-
nie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏a wydana
z naruszeniem przepisów prawa.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, wygasajà z dniem po-
wrotu osoby podlegajàcej obowiàzko-
wi odbycia zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej do kraju i zameldowania si´
na pobyt sta∏y lub pobyt czasowy
trwajàcy ponad trzy miesiàce. Przepis
art. 46 ust. 3 pkt 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.
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5. Osob´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ na jej
wniosek, udokumentowany zaÊwiad-
czeniem o podj´ciu s∏u˝by, wystawio-
nym przez kierownika jednostki organi-
zacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Policji, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝-
by Wi´ziennej lub Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, przenosi do rezerwy z dniem
poprzedzajàcym dzieƒ podj´cia s∏u˝by.

6. Osob´, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, na
podstawie otrzymanego od kierowni-
ka jednostki organizacyjnej Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego lub Stra˝y
Granicznej zawiadomienia o reklamo-
waniu z urz´du, przenosi do rezerwy.

Art. 44a. 1. Osob´ powo∏ywanà do czynnej s∏u˝by
wojskowej wojskowy komendant uzu-
pe∏nieƒ kieruje do wojskowej pracow-
ni psychologicznej w celu wydania
orzeczenia psychologicznego w zakre-
sie braku przeciwwskazaƒ do odbywa-
nia tej s∏u˝by na stanowiskach, funk-
cjach wojskowych lub w rodzajach
oraz wyspecjalizowanych s∏u˝bach Si∏
Zbrojnych wymagajàcych szczegól-
nych predyspozycji.

2. O skierowaniu osoby, o której mowa
w ust. 1, do wojskowej pracowni psy-
chologicznej wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ informuje kierownika tej
pracowni.

3. Kierownik wojskowej pracowni psy-
chologicznej informuje wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ o fakcie nie-
stawienia si´ osoby, o której mowa
w ust. 1, do wojskowej pracowni psy-
chologicznej.

4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej
pracowni psychologicznej wydaje psy-
cholog tej pracowni uprawniony do
przeprowadzenia badaƒ psychologicz-
nych.

5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej
pracowni psychologicznej dor´cza si´
na piÊmie osobie, o której mowa
w ust. 1, oraz wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ.

6. Od orzeczenia psychologicznego woj-
skowej pracowni psychologicznej
przys∏uguje osobie, o której mowa
w ust. 1, oraz wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ odwo∏anie do
wojskowej pracowni psychologicznej
b´dàcej organem wy˝szego stopnia.

7. Ostateczne orzeczenia psychologiczne
wojskowych pracowni psychologicz-
nych sà wià˝àce dla wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ.

8. Wydawanie orzeczeƒ psychologicz-
nych przez wojskowe pracownie psy-
chologiczne nie narusza uprawnieƒ

psychologów tych pracowni i psycho-
logów jednostek wojskowych do pro-
wadzenia innych badaƒ psychologicz-
nych i wydawania opinii psychologicz-
nych w stosunku do kierowanych na
te badania osób, o których mowa
w ust. 1, oraz ˝o∏nierzy czynnej s∏u˝by
wojskowej.

9. W celu wydania opinii psychologicz-
nej, o której mowa w ust. 8, na bada-
nia psychologiczne kieruje wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ w przypadku
osób, o których mowa w ust. 1, oraz
dowódca jednostki wojskowej w przy-
padku ˝o∏nierzy czynnej s∏u˝by woj-
skowej.

10. Wojskowe pracownie psychologiczne
sà równie˝ w∏aÊciwe do wydawania
orzeczeƒ psychologicznych w zakresie
braku przeciwwskazaƒ do pe∏nienia
zawodowej s∏u˝by wojskowej przez
osoby, które zg∏osi∏y ch´ç pe∏nienia
tej s∏u˝by na zasadach okreÊlonych
w art. 5a ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308).

11. Minister Obrony Narodowej, w drodze
rozporzàdzenia, tworzy, przekszta∏ca
i znosi wojskowe pracownie psycho-
logiczne oraz okreÊla ich siedziby 
i zasi´g dzia∏ania, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci podzia∏u terytorialne-
go paƒstwa i ró˝nych rodzajów oraz
wyspecjalizowanych s∏u˝b Si∏ Zbroj-
nych.

12. Minister Obrony Narodowej, uwzgl´d-
niajàc stanowiska, funkcje wojskowe
lub rodzaje oraz wyspecjalizowane
s∏u˝by Si∏ Zbrojnych wymagajàce
szczególnych predyspozycji, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres badaƒ psychologicznych,
którym jest obowiàzana poddaç si´
osoba, o której mowa w ust. 1;

2) tryb kierowania do wojskowych
pracowni psychologicznych oraz
sposób i tryb wydawania orzeczeƒ
psychologicznych;

3) tryb odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ
psychologicznych;

4) tryb kontroli wykonywania i doku-
mentowania badaƒ psychologicz-
nych oraz wydawania orzeczeƒ psy-
chologicznych;

5) sposób post´powania z dokumenta-
cjà zwiàzanà z badaniami psycholo-
gicznymi oraz wzory stosowanych
dokumentów i orzeczeƒ, z wyjàt-
kiem wzorów orzeczeƒ dotyczàcych
badaƒ kierowców i osób ubiegajà-
cych si´ o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami oraz wykonujàcych
prac´ na stanowisku kierowcy.
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Art. 45. 1. Osoby uznane za zdolne do czynnej
s∏u˝by wojskowej i podlegajàce obo-
wiàzkowi odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ przeznacza do s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏ Zbrojnych,
orzeczenie w∏aÊciwej komisji lekarskiej
oraz stosownie do potrzeb orzeczenie
lub opini´ psychologicznà, kwalifikacje
zawodowe, a tak˝e, w miar´ mo˝liwo-
Êci, ˝yczenia tych osób.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, po-
winny byç powo∏ywane do odbycia
czynnej s∏u˝by wojskowej, w miar´
mo˝liwoÊci, w jednostce wojskowej
majàcej siedzib´ w pobli˝u ich miejsca
pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego trwajàcego ponad
trzy miesiàce.

3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ na
wniosek osoby, o której mowa
w ust. 1, udziela jej informacji o prze-
widywanym terminie powo∏ania do
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady przeznaczania osób, o któ-
rych mowa w ust. 1, do s∏u˝by,
z uwzgl´dnieniem wymogów niezb´d-
nych do kierowania tych osób do po-
szczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych
i rodzajów wojsk oraz kryteriów ich
kierowania na poszczególne stanowi-
ska i funkcje wojskowe.

Art. 46. 1. Osoby podlegajàce obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
i niepowo∏ane do jej odbycia w ciàgu
osiemnastu miesi´cy od dnia stawie-
nia si´ do kwalifikacji wojskowej albo
od dnia zg∏oszenia si´ do wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ w celu uregu-
lowania stosunku do powszechnego
obowiàzku obrony w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 34, przenosi si´ do
rezerwy w ostatnim dniu tego okresu,
z zastrze˝eniem art. 93 ust. 2a
i art. 93e.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do
osób, które:
1) nie mog∏y byç powo∏ane do odby-

cia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
w okresie, o którym mowa w ust. 1,
z powodu odroczenia tej s∏u˝by albo
z∏o˝enia wniosku o przeznaczenie
do odbycia s∏u˝by zast´pczej;

2) z przyczyn niezale˝nych od orga-
nów wojskowych nie mog∏y byç po-
wo∏ane do odbycia zasadniczej s∏u˝-
by wojskowej w terminie okreÊlo-
nym w ust. 1 ze wzgl´du na:

a) odbywanie kary pozbawienia
wolnoÊci,

b) orzeczenie Êrodka karnego po-
zbawienia praw publicznych,

c) czasowe przebywanie za granicà,

d) niespe∏nienie wojskowego obo-
wiàzku meldunkowego,

e) niestawienie si´ na wezwanie or-
ganów wojskowych w sprawach
dotyczàcych powszechnego obo-
wiàzku obrony lub niepoddanie
si´ badaniom lekarskim lub psy-
chologicznym;

3) zosta∏y uznane za czasowo niezdol-
ne do czynnej s∏u˝by wojskowej;

4) zosta∏y uznane za niezdolne do
czynnej s∏u˝by wojskowej w czasie
pokoju;

5) spe∏ni∏y obowiàzek s∏u˝by wojsko-
wej w innym kraju, którego równo-
czeÊnie by∏y lub sà obywatelami.

3. Osoby podlegajàce obowiàzkowi odby-
cia zasadniczej s∏u˝by wojskowej i nie-
powo∏ane do jej odbycia z powodu:

1) odroczenia tej s∏u˝by, z zastrze˝e-
niem ust. 4, przenosi si´ do rezerwy
w ostatnim dniu up∏ywu osiemna-
stu miesi´cy nast´pujàcych po dniu
uchylenia lub wygaÊni´cia decyzji
o odroczeniu zasadniczej s∏u˝by
wojskowej albo powzi´cia wiado-
moÊci przez wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ o tym wygaÊni´-
ciu, a je˝eli odroczenie zosta∏o
udzielone ze wzgl´du na pobieranie
nauki, w przypadku skreÊlenia z listy
uczniów lub studentów albo wyda-
lenia ze szko∏y wy˝szej, zak∏adu
kszta∏cenia nauczycieli, szko∏y po-
nadgimnazjalnej, po dniu otrzyma-
nia zawiadomienia przez wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ o tym
skreÊleniu lub wydaleniu;

2) z∏o˝enia wniosku o przeznaczenie
do odbycia s∏u˝by zast´pczej prze-
nosi si´ do rezerwy w ostatnim dniu
up∏ywu trzydziestu szeÊciu miesi´-
cy, a w przypadku absolwentów
szkó∏ wy˝szych osiemnastu miesi´-
cy, nast´pujàcych po dniu przezna-
czenia do s∏u˝by zast´pczej, je˝eli
osoba ta zosta∏a skierowana do od-
bycia tej s∏u˝by, albo w ostatnim
dniu up∏ywu okresu osiemnastu
miesi´cy nast´pujàcego po dniu
uchylenia przeznaczenia do s∏u˝by
zast´pczej;

3) odbywania kary pozbawienia wol-
noÊci lub orzeczenia Êrodka karne-
go pozbawienia praw publicznych
przenosi si´ do rezerwy w ostatnim
dniu up∏ywu osiemnastu miesi´cy
nast´pujàcych po dniu otrzymania
zawiadomienia przez wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ o odbyciu
kary lub zakoƒczenia obowiàzywa-
nia Êrodka karnego;
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4) czasowego przebywania za grani-
cà albo niespe∏nienia wojskowego
obowiàzku meldunkowego, niesta-
wienia si´ na wezwanie organów
wojskowych w sprawach dotyczà-
cych powszechnego obowiàzku
obrony lub niepoddania si´ bada-
niom lekarskim lub psychologicz-
nym przenosi si´ do rezerwy
w ostatnim dniu up∏ywu osiemna-
stu miesi´cy nast´pujàcych po dniu
otrzymania zawiadomienia przez
wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ o powrocie z zagranicy albo
spe∏nienia wojskowego obowiàzku
meldunkowego, obowiàzku stawie-
nia si´ na wezwanie organów woj-
skowych w sprawach dotyczàcych
powszechnego obowiàzku obrony
lub poddania si´ badaniom lekar-
skim lub psychologicznym;

5) uznania za czasowo niezdolne do
czynnej s∏u˝by wojskowej przenosi
si´ do rezerwy w ostatnim dniu
up∏ywu osiemnastu miesi´cy nast´-
pujàcych po dniu, w którym orze-
czenie komisji lekarskiej stwierdza-
jàcej zdolnoÊç do czynnej s∏u˝by
wojskowej sta∏o si´ ostateczne;

6) uznania za niezdolne do czynnej
s∏u˝by wojskowej w czasie pokoju
przenosi si´ do rezerwy z dniem
uprawomocnienia si´ orzeczenia
komisji lekarskiej;

7) spe∏nienia obowiàzku s∏u˝by woj-
skowej w innym kraju, którego rów-
noczeÊnie by∏y lub sà obywatelami,
przenosi si´ do rezerwy z dniem
otrzymania udokumentowanego za-
wiadomienia przez wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ o spe∏nieniu
obowiàzku s∏u˝by wojskowej w in-
nym kraju.

4. Osoby podlegajàce obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
i niepowo∏ane do jej odbycia z powo-
du odroczenia tej s∏u˝by, o którym mo-
wa w art. 39 ust. 1 pkt 3, przenosi si´
do rezerwy w ostatnim dniu up∏ywu
∏àcznego okresu trzydziestu szeÊciu
miesi´cy tych odroczeƒ.

5. Osoby podlegajàce obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
i przeznaczone do s∏u˝by zast´pczej,
którym odroczono odbycie tej s∏u˝by
z przyczyn okreÊlonych w art. 21 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o s∏u˝bie zast´pczej lub które zwolnio-
no ze s∏u˝by zast´pczej przed jej odby-
ciem na podstawie art. 31 ust. 2 pkt 2
tej ustawy, przenosi si´ do rezerwy
w ostatnim dniu up∏ywu ∏àcznego
okresu trzydziestu szeÊciu miesi´cy
tych odroczeƒ lub zwolnieƒ.

6. Termin przeniesienia do rezerwy okreÊ-
lony w ust. 3 pkt 2 nie ma zastosowa-
nia do osób przeznaczonych do s∏u˝by
zast´pczej, które nie mog∏y byç skiero-
wane do odbycia tej s∏u˝by lub jej nie
rozpocz´∏y z powodu odroczenia tej
s∏u˝by, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´p-
czej lub z przyczyn niezale˝nych od
marsza∏ka województwa, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a—e i pkt 3 i 4.

7. W stosunku do osób, o których mowa
w ust. 6, do ponownego okreÊlenia
okresu trzydziestu szeÊciu miesi´cy,
a w przypadku absolwentów szkó∏
wy˝szych osiemnastu miesi´cy, w któ-
rym podlegajà skierowaniu do odby-
cia s∏u˝by zast´pczej, majà zastosowa-
nie odpowiednio przepisy ust. 3 pkt 1
i 3—6.

8. Osoby, którym przerwano odbywanie
s∏u˝by zast´pczej z przyczyn rozwiàza-
nia umowy z podmiotem o wykonywa-
nie pracy przez osob´ skierowanà do
odbycia tej s∏u˝by, przenosi si´ do re-
zerwy w ostatnim dniu up∏ywu ∏àczne-
go okresu trzydziestu szeÊciu miesi´-
cy, a w przypadku absolwentów szkó∏
wy˝szych osiemnastu miesi´cy, ocze-
kiwania na skierowanie do odbycia tej
s∏u˝by, nast´pujàcego po dniu rozwià-
zania umowy z przyczyn le˝àcych po
stronie podmiotu lub po ustaniu in-
nych przyczyn, które uzasadnia∏y prze-
rwanie tej s∏u˝by.

9. Do okresu, o którym mowa w ust. 7,
wlicza si´ czas liczony od dnia nast´-
pujàcego po dniu przeznaczenia do
s∏u˝by zast´pczej, do dnia jej rozpocz´-
cia, z wyjàtkiem czasu trwania odro-
czeƒ lub przyczyn okreÊlonych w ust. 2
pkt 2—4.

10. Osoby podlegajàce obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
wobec których przeprowadzone po-
st´powanie kwalifikacyjne do s∏u˝by
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie
Wywiadu Wojskowego albo Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym zakoƒ-
czy∏o si´ pozytywnà ocenà predyspo-
zycji do s∏u˝by i które zamierza si´
przyjàç do s∏u˝by w Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojsko-
wego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
albo Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ, na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
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albo Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego w∏aÊciwej w sprawach kadr,
przenosi do rezerwy.

11. Osoby podlegajàce obowiàzkowi od-
bycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
i niepowo∏ane do odbycia tej s∏u˝by
lub przeszkolenia wojskowego przeno-
si do rezerwy wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ.

12. Minister Obrony Narodowej mo˝e
zarzàdziç, w drodze rozporzàdzenia,
przeniesienie okreÊlonej cz´Êci osób
podlegajàcych obowiàzkowi odbycia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, w tym
równie˝ absolwentów szkó∏ wy˝szych
podlegajàcych obowiàzkowi odbycia
przeszkolenia wojskowego, do rezer-
wy, przed up∏ywem okresu, w którym
podlegajà powo∏aniu do odbycia s∏u˝-
by wojskowej, uwzgl´dniajàc potrzeby
Si∏ Zbrojnych dotyczàce uzupe∏nieƒ.
Rozporzàdzenie w szczególnoÊci po-
winno okreÊliç grup´ lub grupy osób
podlegajàcych przeniesieniu do rezer-
wy oraz termin tego przeniesienia.”;

19) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby podlegajàce obowiàzkowi odbycia za-

sadniczej s∏u˝by wojskowej, które zosta∏y du-
chownymi lub cz∏onkami zakonów (po profesji
wieczystej), przenosi si´ do rezerwy.”;

20) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kobiety posiadajàce kwalifikacje przydatne

do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz kobiety po-
bierajàce nauk´ w celu uzyskania tych kwali-
fikacji, które w danym roku szkolnym lub aka-
demickim koƒczà nauk´ albo b´dàce student-
kami lub absolwentkami szkó∏ wy˝szych, mo-
gà byç poddane obowiàzkowi stawienia si´
do kwalifikacji wojskowej, poczynajàc od dnia
1 stycznia roku kalendarzowego, w którym
koƒczà dziewi´tnaÊcie lat ˝ycia.”,

b) uchyla si´ ust. 1a,

c) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. W razie wprowadzenia obowiàzku stawienia
si´ do kwalifikacji wojskowej kobiet:
1) dyrektorzy szkó∏, o których mowa

w ust. 1, przesy∏ajà wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na siedzib´ szko∏y, imienny wy-
kaz kobiet, które koƒczà nauk´ w danym
roku kalendarzowym;

2) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y,
o której mowa w ust. 1, przesy∏a wojsko-
wym komendantom uzupe∏nieƒ, w∏aÊci-
wym ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏e-
go kobiet lub miejsce ich czasowego po-
bytu trwajàcego ponad trzy miesiàce,
imienne wykazy kobiet, podlegajàcych
obowiàzkowi stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej;

3) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ po
otrzymaniu wykazów, o których mowa
w pkt 2, przesy∏ajà je wójtom lub burmi-
strzom (prezydentom miast) w celu we-
zwania kobiet do kwalifikacji wojskowej.
Wykazy te uzupe∏niajà dodatkowym
zestawieniem kobiet, o których mowa
w ust. 4.

4. Do kwalifikacji wojskowej stawaç równie˝
mogà, w terminie okreÊlonym w ust. 1, ko-
biety, które ochotniczo zg∏osi∏y si´ do pe∏-
nienia czynnej s∏u˝by wojskowej lub odby-
wania zaj´ç wojskowych.

5. Kobiety, które stawi∏y si´ do kwalifikacji woj-
skowej, z dniem tego stawienia, podlegajà
obowiàzkowi czynnej s∏u˝by wojskowej na
ogólnych zasadach.”,

d) uchyla si´ ust. 6—8”;

21) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencj´ wojskowà osób podlegajàcych reje-
stracji, kwalifikacji wojskowej oraz podlegajà-
cych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by wojskowej,
a tak˝e podlegajàcych innym rodzajom po-
wszechnego obowiàzku obrony prowadzà:

1) na szczeblu centralnym — Minister Obrony
Narodowej dla terytorium ca∏ego paƒstwa;

2) na szczeblu wojewódzkim — szef wojewódz-
kiego sztabu wojskowego dla obszaru woje-
wództwa;

3) na szczeblu terenowym — wojskowy ko-
mendant uzupe∏nieƒ dla obszaru obj´tego
terytorialnym zasi´giem dzia∏ania tego ko-
mendanta.”;

22) w art. 51 w ust. 1 zdanie wprowadzajàce do wyli-
czenia otrzymuje brzmienie:

„Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ, a w przypad-
ku wprowadzenia obowiàzku zg∏oszenia si´ okreÊ-
lonych osób do rejestracji równie˝ organy prze-
prowadzajàce t´ rejestracj´, sà zawiadamiani:”,

23) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby podlegajàce obowiàzkowi czynnej
s∏u˝by wojskowej, które:

1) nie stawi∏y si´ do kwalifikacji wojskowej
— od dnia 1 stycznia roku kalendarzowe-
go, w którym koƒczà dziewi´tnaÊcie lat
˝ycia, albo

2) zosta∏y powo∏ane do odbycia czynnej
s∏u˝by wojskowej, zasadniczej s∏u˝by lub
szkolenia w obronie cywilnej albo s∏u˝by
zast´pczej — od dnia dor´czenia karty
powo∏ania (karty skierowania) do tej s∏u˝-
by

— sà obowiàzane uzyskaç zezwolenie Mini-
stra Obrony Narodowej lub organu wojsko-
wego przez niego upowa˝nionego na wy-
jazd i pobyt za granicà.”,
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b) w ust. 3a zdanie wprowadzajàce do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„˚o∏nierze rezerwy, którym nadano przydzia∏
mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pra-
cowniczy przydzia∏ mobilizacyjny, a tak˝e osoby,
którym wydano karty powo∏ania, z wyjàtkiem
˝o∏nierzy rezerwy, majà obowiàzek powiadomie-
nia wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ o:”;

24) w art. 55:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbywaniu zasadniczej s∏u˝by wojskowej
przez osoby podlegajàce kwalifikacji woj-
skowej;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pe∏nieniu czynnej s∏u˝by wojskowej w ra-
zie og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny przez osoby podlegajàce kwalifikacji
wojskowej i ˝o∏nierzy rezerwy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach obowiàzku s∏u˝by wojskowej
osoby podlegajàce kwalifikacji wojskowej —
zamiast do zasadniczej s∏u˝by wojskowej —
mogà byç przeznaczone do odbycia zasadni-
czej s∏u˝by lub szkolenia w obronie cywil-
nej.”;

25) art. 56 i 56a otrzymujà brzmienie:
„Art. 56. 1. Równoznaczne ze spe∏nianiem obo-

wiàzku zasadniczej s∏u˝by wojskowej
przez osoby podlegajàce jej odbyciu
jest pe∏nienie s∏u˝by w formacjach
uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych.

2. Czas trwania s∏u˝by w formacjach
uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych wynosi dwanaÊcie mie-
si´cy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊla corocznie, w dro-
dze rozporzàdzenia, terminy kierowa-
nia osób, o których mowa w ust. 1, do
s∏u˝by w formacjach uzbrojonych nie-
wchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych
i terminy zwalniania z tej s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc potrzeby uzupe∏nienio-
we oraz okresy szkolenia w tych for-
macjach.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e, w drodze rozporzà-
dzenia, ograniczaç czas trwania s∏u˝by
osób, o których mowa w ust. 1, w for-
macjach uzbrojonych niewchodzàcych
w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, stosownie do
potrzeb uzupe∏nieniowych tych forma-
cji, je˝eli nie zagra˝a to bezpieczeƒ-
stwu paƒstwa.

5. W przypadkach gdy wymaga tego
koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, Rada Ministrów mo˝e
przed∏u˝yç, w drodze rozporzàdzenia,
czas trwania s∏u˝by osób, o których

mowa w ust. 1, w formacjach uzbro-
jonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏
Zbrojnych o okres nieprzekraczajàcy
∏àcznie szeÊciu miesi´cy.

6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, formacje uzbrojone nie-
wchodzàce w sk∏ad Si∏ Zbrojnych,
w których pe∏nienie s∏u˝by jest równo-
znaczne ze spe∏nieniem obowiàzku za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1,
pe∏niàcym s∏u˝b´ w formacjach uzbro-
jonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏
Zbrojnych i cz∏onkom ich rodzin, nieza-
le˝nie od uprawnieƒ okreÊlonych dla
tych osób w przepisach z tytu∏u tej
s∏u˝by, przys∏ugujà szczególne upraw-
nienia przewidziane w niniejszej usta-
wie oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie dla ˝o∏nierzy zasadniczej
s∏u˝by wojskowej i ich rodzin w zakre-
sie okreÊlonym przez Rad´ Ministrów
w drodze rozporzàdzenia.

8. Skierowanie do s∏u˝by w formacjach
uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych mo˝e nastàpiç tylko za
zgodà osoby, o której mowa w ust. 1.

9. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z ministrami, którym sà podpo-
rzàdkowane formacje, o których mowa
w ust. 6, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady przezna-
czania i kierowania osób, o których
mowa w ust. 1, do s∏u˝by w forma-
cjach uzbrojonych niewchodzàcych
w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, a tak˝e przebieg
tej s∏u˝by w zakresie nieuregulowa-
nym w odr´bnych ustawach.

Art. 56a. Osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1,
pe∏niàce s∏u˝b´ w formacjach uzbrojo-
nych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbroj-
nych podporzàdkowanych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych
sà obj´te obowiàzkiem ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póên. zm.7)).”;

26) w art. 56b:

a) w ust. 1 zdanie wprowadzajàce do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Osoby, o których mowa w art. 56a, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych, majà
prawo wyboru:”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku gdy osoby, o których mowa
w ust. 1, nie mogà uzyskaç Êwiadczenia
opieki zdrowotnej u Êwiadczeniodawcy
okreÊlonego w ust. 1, majà prawo wyboru
innego Êwiadczeniodawcy spoÊród Êwiad-
czeniodawców, którzy zawarli umowy
o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.

3. Koszty cz´Êciowej lub ca∏kowitej odp∏atno-
Êci za leki wydawane osobom, o których
mowa w art. 56a, na zasadach i w zakresie
okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych, sà
finansowane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci po-
zostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych.”;

27) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, corocznie liczb´ osób,
które mogà byç powo∏ane w danym
roku kalendarzowym do czynnej s∏u˝-
by wojskowej oraz s∏u˝by lub szkole-
nia w obronie cywilnej.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniç odpowied-
nio potrzeby uzupe∏nieniowe Si∏ Zbroj-
nych, ze wskazaniem rodzajów czyn-
nej s∏u˝by wojskowej, do których na-
st´powa∏oby powo∏ywanie, oraz s∏u˝-
by w obronie cywilnej, a tak˝e mo˝li-
woÊç odbywania danego rodzaju s∏u˝-
by przez ochotników w ramach limitu
osób, okreÊlonego w tym rozporzàdze-
niu.”;

28) w art. 59a w ust. 3 uchyla si´ pkt 3;

29) w art. 73b ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Spe∏nienie obowiàzku odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia wojskowego
lub zaj´ç wojskowych albo zasadniczej s∏u˝by
lub szkolenia w obronie cywilnej, s∏u˝by za-
st´pczej lub s∏u˝by w formacjach uzbrojonych
niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych przez
osoby podlegajàce obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej i przeniesienie ich
do rezerwy uznaje si´ za uregulowanie przez
nie stosunku do s∏u˝by wojskowej.

2. Za posiadajàce uregulowany stosunek do s∏u˝-
by wojskowej uwa˝a si´ równie˝ inne osoby,
które nie podlegajà powszechnemu obowiàz-
kowi obrony oraz w zakresie dotyczàcym osób,
o których mowa w ust. 1, obowiàzkowi odby-
cia s∏u˝by wojskowej.”;

30) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej
powo∏uje si´ osoby przeznaczone zgodnie
z art. 45 do tej s∏u˝by oraz osoby podlegajà-
ce kwalifikacji wojskowej, które zg∏osi∏y si´
ochotniczo do jej odbycia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) tryb post´powania w sprawach ochotni-
czego zg∏aszania si´ do odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej, uwzgl´dniajàc
kwalifikacje ochotników przydatne
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz potrze-
by uzupe∏nieniowe Si∏ Zbrojnych;

2) sposób odbywania zasadniczej s∏u˝by
wojskowej.

Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci
okreÊlaç sposób i tryb post´powania orga-
nów wojskowych w zakresie przyjmowania
osób powo∏anych do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, wyznaczania, zmiany i zwalnia-
nia ˝o∏nierzy ze stanowisk s∏u˝bowych,
przenoszenia do innych jednostek wojsko-
wych, delegowania i podró˝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.”;

31) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydanie orzeczenia o niezdolnoÊci ochotnika

do s∏u˝by wojskowej nie zwalnia go od obo-
wiàzku stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej
w okreÊlonym terminie i miejscu.”;

32) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. Ilekroç w ustawie jest mowa o „absol-

wentach szkó∏ wy˝szych”, rozumie si´
przez to osoby podlegajàce kwalifikacji
wojskowej, które z∏o˝y∏y egzaminy wy-
magane planem studiów, w tym egzamin
dyplomowy, i uzyska∏y uprawnienia do
otrzymania dyplomu.”;

33) w art. 93:

a) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:

„2. Absolwentów szkó∏ wy˝szych powo∏uje si´
do odbycia przeszkolenia wojskowego nie
póêniej ni˝ w terminie dwunastu miesi´cy
od dnia otrzymania zawiadomienia przez
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ o tym,
˝e stali si´ oni absolwentami szkó∏ wy˝-
szych, a w przypadku wystàpienia okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 46 ust. 2, nie
póêniej ni˝ w terminie dwunastu miesi´cy
od dnia zawiadomienia wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ o ustaniu tych oko-
licznoÊci. Przepisy art. 46 ust. 3 i 4 oraz 10
i 11 stosuje si´ odpowiednio.

2a. W ostatnim dniu up∏ywu okresu, o którym
mowa w ust. 2, absolwentów szkó∏ wy˝-
szych niepowo∏anych do odbycia przeszko-
lenia wojskowego przenosi si´ do rezerwy,
o ile nie zostanà oni wczeÊniej przeniesieni
do rezerwy na podstawie art. 46.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ odracza
absolwentowi szko∏y wy˝szej, na jego wnio-
sek, przeszkolenie wojskowe równie˝ wtedy,
gdy bezpoÊrednio po ukoƒczeniu studiów
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podjà∏ on nauk´ na studiach doktoranckich
prowadzonych w systemie studiów dzien-
nych. W takim przypadku absolwenta szko∏y
wy˝szej powo∏uje si´ do odbycia przeszko-
lenia wojskowego nie póêniej ni˝ w ciàgu
dwunastu miesi´cy od dnia uchylenia lub
wygaÊni´cia decyzji o odroczeniu. Przepis
art. 42 stosuje si´ odpowiednio.”;

34) w art. 93a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Studenci b´dàcy osobami podlegajàcymi kwa-
lifikacji wojskowej, po zdaniu egzaminu z przy-
sposobienia obronnego, o którym mowa
w art. 166a ust. 3, mogà odbywaç przeszkole-
nie wojskowe w czasie tych studiów.”;

35) w art. 93e:

a) w ust. 2 zdanie wprowadzajàce do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do stu-
dentów przeznaczonych do odbycia prze-
szkolenia wojskowego w czasie studiów,
którzy:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studenci, o których mowa w ust. 2, którzy
stanà si´ absolwentami szkó∏ wy˝szych,
podlegajà obowiàzkowi odbycia przeszkole-
nia wojskowego na zasadach ogólnych.”;

36) w art. 95:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby podlegajàce kwalifikacji wojskowej
b´dàce studentami uczelni morskich sà obo-
wiàzane do odbycia zaj´ç wojskowych
w czasie trwania studiów wy˝szych w tych
uczelniach. Odbycie tych zaj´ç jest równo-
znaczne z odbyciem przeszkolenia wojsko-
wego, o którym mowa w art. 93 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaj´cia wojskowe mogà równie˝ odbywaç
studentki uczelni morskiej, które w wyniku
tej zgody ochotniczo stan´∏y do kwalifikacji
wojskowej i zosta∏y uznane za zdolne do
czynnej s∏u˝by wojskowej.”;

37) w art. 109:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny osoby uznane za zdolne do s∏u˝by
wojskowej, niezale˝nie od ich przeznacze-
nia, mogà byç w ka˝dym czasie powo∏ane
do czynnej s∏u˝by wojskowej.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zaciàg ochotniczy przeprowadza wojsko-
wy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego ochot-
nika, trwajàcego ponad trzy miesiàce.”;

38) uchyla si´ art. 113 i 114;

39) art. 115 otrzymuje brzmienie:

„Art. 115. Odroczenia czynnej s∏u˝by wojskowej
udziela si´ tylko ze wzgl´du na stan
zdrowia, na czas ustalony przez powia-
towà komisj´ lekarskà, nie d∏u˝szy jed-
nak ni˝ szeÊç miesi´cy. Po up∏ywie tego
okresu osoba, korzystajàca z odrocze-
nia, obowiàzana jest stawiç si´ ponow-
nie przed w∏aÊciwà komisjà lekarskà.”;

40) w art. 126a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie mi´dzy dniem dor´czenia studento-
wi lub uczniowi, który ochotniczo zg∏osi∏ si´ do
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, karty
powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej
a dniem up∏ywu okresu trzydziestu dni od dnia
jego zwolnienia z tej s∏u˝by, nie mo˝na tego stu-
denta lub ucznia skreÊliç z listy studentów lub
uczniów oraz zwolniç lub wydaliç ze szko∏y.”;

41) w art. 127 ust. 1—1b otrzymujà brzmienie:
„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje

osob´, której dor´czono kart´ powo∏ania do
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, oraz
˝o∏nierza odbywajàcego t´ s∏u˝b´, z wyjàtkiem
˝o∏nierza pe∏niàcego jà nadterminowo — na
ich wniosek lub uprawnionego cz∏onka rodzi-
ny — za posiadajàcego na wy∏àcznym utrzy-
maniu cz∏onków rodziny. Przepis art. 128 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio.

1a. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w dro-
dze decyzji administracyjnej, uznaje osob´,
której dor´czono kart´ powo∏ania do odbycia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, oraz ˝o∏nierza
odbywajàcego t´ s∏u˝b´, na jego udokumento-
wany wniosek za ˝o∏nierza samotnego.

1b. Decyzj´, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego trwajàce-
go ponad trzy miesiàce w dniu dor´czenia
osobie karty powo∏ania do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, a w stosunku do ˝o∏nierza odby-
wajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà —
w dniu stawienia si´ do odbycia tej s∏u˝by.”;

42) art. 128d otrzymuje brzmienie:

„Art. 128d. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, 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 pobie-
rania 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 osoby odbywa-
jàcej zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cy-
wilnej do innej jednostki organizacyj-
nej, a tak˝e termin wyp∏aty oraz okres
pobierania zasi∏ku.”;
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43) w art. 132a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstaw´ wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u uzyska-
nia kwalifikacji stanowi umowa zawarta mi´-
dzy wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ
a osobà podlegajàcà obowiàzkowi odbycia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, na podstawie któ-
rej osoba ta zobowiàza∏a si´ do uzyskania
przed powo∏aniem do tej s∏u˝by okreÊlonych
kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ zobowiàza∏ si´ do powo∏ania jej do tej
s∏u˝by na stanowisko s∏u˝bowe lub funkcj´
wojskowà odpowiadajàce uzyskanym kwalifi-
kacjom.”;

44) w art. 132b ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej mogà byç kierowane do od-
bycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwali-
fikacji przydatnych w wojsku.

2. Do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa
w ust. 1, kieruje wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ. Skierowanie stanowi decyzj´ administra-
cyjnà.”;

45) art. 132c otrzymuje brzmienie:

„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. 8
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póên. zm.8)) lub dyscypliny sportu
okreÊlone w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1200), a tak˝e
w zakresie ekwiwalentu pieni´˝nego
prognozowany w ustawie bud˝etowej
na dany rok wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych obowiàzujàcy
w dniu zwolnienia ˝o∏nierza z zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej.”;

46) w art. 141 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zasadniczej s∏u˝by lub szkolenia,”;

47) w art. 142:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby uznane za zdolne do s∏u˝by wojsko-
wej, przeznaczone zamiast zasadniczej s∏u˝-
by wojskowej do odbycia:

a) zasadniczej s∏u˝by w oddzia∏ach obrony
cywilnej, je˝eli nie korzystajà z odrocze-
nia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,

b) szkolenia w oddzia∏ach obrony cywil-
nej;”,

b) uchyla si´ ust. 2;

48) w art. 143 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej prze-
znacza i powo∏uje wojskowy komendant uzu-
pe∏nieƒ.”;

49) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby powo∏ane do zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej sà obowiàzane zg∏osiç si´
do tej s∏u˝by w terminie i miejscu okreÊlonych
w karcie powo∏ania.”;

50) w art. 145:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby powo∏ane do zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej z dniem stawienia si´ do
tej s∏u˝by otrzymujà bez szczególnego nada-
nia tytu∏ ratownika. Nadanie tytu∏u starsze-
go ratownika nast´puje w drodze mianowa-
nia.”;

51) art. 146 i 147 otrzymujà brzmienie:

„Art. 146. 1. Szkolenie w obronie cywilnej polega
na odbywaniu w jednostkach organi-
zacyjnych obrony cywilnej w okresie
trzech lat:

1) zaj´ç szkoleniowych organizowa-
nych w czasie wolnym od pracy;

2) przeszkolenia na obozie szkolenio-
wym przez okres do trzydziestu
dni.

2. ¸àczny czas szkolenia w jednostkach
organizacyjnych obrony cywilnej nie
mo˝e przekraczaç szeÊçdziesi´ciu dni
w roku, w tym dwudziestu dni usta-
wowo wolnych od pracy.

3. Do czasu szkolenia nie wlicza si´
udzia∏u w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏o-
wych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz usu-
waniu ich skutków. Zaj´cia szkolenio-
we w okresie zwalczania kl´sk ˝ywio-
∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz
usuwania ich skutków mogà byç pro-
wadzone w czasie pracy.

4. Szkoleniem w obronie cywilnej mogà
byç obj´te równie˝ kobiety uznane za
zdolne do s∏u˝by wojskowej. Powo∏a-
nie kobiet do odbywania tego szkole-
nia mo˝e nastàpiç do koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym koƒczà dwa-
dzieÊcia cztery lata ˝ycia.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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Art. 147. 1. Szef Obrony Cywilnej Kraju mo˝e
skróciç czas trwania zasadniczej s∏u˝-
by lub szkolenia w obronie cywilnej.

2. Osoby, które odby∏y zasadniczà s∏u˝-
b´ lub szkolenie w obronie cywilnej,
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
przenosi do rezerwy.”;

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

„1. W zakresie uprawnieƒ osób odbywajàcych za-
sadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej i cz∏onków
ich rodzin stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 118, art. 119 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
art. 120—122, 124—126, 128—132 i 136.”;

53) w art. 169 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) osoby odbywajàce zasadniczà s∏u˝b´ lub szko-
lenie w obronie cywilnej oraz s∏u˝b´ zast´p-
czà;”;

54) w art. 175 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sà osobami o nieuregulowanym stosunku do
s∏u˝by wojskowej;”;

55) w art. 206a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osoby odbywajàce zasadniczà s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej lub s∏u˝b´ zast´pczà;”;

56) w art. 208 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, dla wykonania niezb´dnych Êwiadczeƒ
rzeczowych:

1) rodzaj i liczb´ nieruchomoÊci, które mogà
byç w tym celu w u˝ytkowaniu w danym ro-
ku kalendarzowym;

2) rodzaj i liczb´ rzeczy ruchomych, które w da-
nym roku kalendarzowym mogà byç w tym
celu pobrane,

uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby zwià-
zane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
przeprowadzaniem çwiczeƒ wojskowych,
w tym organizowanych z zastosowaniem na-
tychmiastowego stawiennictwa ˝o∏nierzy re-
zerwy i sprawdzaniem gotowoÊci mobilizacyj-
nej Si∏ Zbrojnych.”;

57) w art. 209 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy u˝ywania nieruchomoÊci udost´pnia-
nych na czas przeprowadzenia rejestracji oraz
kwalifikacji wojskowej.”;

58) w art. 210 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1, o przeznaczeniu nieruchomoÊci lub
rzeczy ruchomej na cele Êwiadczeƒ w zwiàzku
z u˝yciem ich w czasie kwalifikacji wojskowej
sk∏ada odpowiednio do zadaƒ wojewoda lub
starosta.”;

59) w art. 224 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie stawia si´ do kwalifikacji wojskowej przed

wójtem lub burmistrzem (prezydentem mia-

sta), przed w∏aÊciwà komisjà lekarskà lub
przed wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ
w okreÊlonym terminie i miejscu, nie stawia
si´ do wojskowej pracowni psychologicznej
albo nie przedstawia dokumentów, których
przedstawienie zosta∏o nakazane,”;

60) w art. 225:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) b´dàc przeznaczony do szkolenia lub çwi-
czeƒ w obronie cywilnej nie zg∏asza si´
w okreÊlonym terminie i miejscu do tej s∏u˝-
by,”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uporczywie uchyla si´ od wykonywania po-
leceƒ s∏u˝bowych w czasie odbywania szko-
lenia lub çwiczeƒ w obronie cywilnej albo
w czasie odbywania çwiczeƒ w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji;”;

61) art. 236 otrzymuje brzmienie:

„Art. 236. Kto b´dàc przeznaczony do szkolenia
lub çwiczeƒ w obronie cywilnej uchyla
si´ od ich odbywania, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku.”;

62) w art. 241 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie zg∏asza si´ do rejestracji b´dàc zobowiàza-
nym do tego zg∏oszenia lub nie stawia si´ do
kwalifikacji wojskowej w okreÊlonym terminie
i miejscu albo nie przedstawia dokumentów,
których przedstawienie zosta∏o nakazane,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z póên. zm.9)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, którym wydano wojskowy dokument
osobisty, przedstawiajà ten dokument w celu
zamieszczenia w nim stosownych wpisów do-
tyczàcych obowiàzku meldunkowego.”;

2) w art. 11 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dotyczàce obowiàzku wojskowego, w tym
stopieƒ wojskowy, nazw´, seri´ i numer woj-
skowego dokumentu osobistego z oznacze-
niem wojskowej komendy uzupe∏nieƒ;”;

3) w art. 15:

a) w ust. 1a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dotyczàce obowiàzku wojskowego, w tym
stopieƒ wojskowy, nazw´, seri´ i numer
wojskowego dokumentu osobistego
z oznaczeniem wojskowej komendy uzu-
pe∏nieƒ;”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171,
poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414.
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b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Obowiàzek okreÊlony w ust. 3 nie dotyczy
˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej wy-
je˝d˝ajàcych w celach s∏u˝bowych za gra-
nic´. Zameldowanie i wymeldowanie tych
˝o∏nierzy prowadzi si´ w sposób okreÊlony
na podstawie art. 51 ust. 2.”;

4) w art. 44a w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) stopieƒ wojskowy, nazwa, seria i numer woj-

skowego dokumentu osobistego oraz ozna-
czenie wojskowej komendy uzupe∏nieƒ,
w której ewidencji osoba pozostaje;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.10))
w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osob´ podlegajàcà kwalifikacji wojskowej skie-
rowanà za jej zgodà do s∏u˝by w oddzia∏ach pre-
wencji Policji mianuje si´ policjantem w s∏u˝bie
kandydackiej na okres, o którym mowa w art. 56
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên.
zm.11)).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje

si´ do kobiet, osób podlegajàcych kwalifikacji
wojskowej skierowanych do s∏u˝by kandydac-
kiej za zgodà organów wojskowych oraz absol-
wentów szkó∏ wy˝szych.”;

2) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osob´ podlegajàcà kwalifikacji wojskowej

skierowanà za jej zgodà do s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej mianuje si´ funkcjonariuszem
w s∏u˝bie kandydackiej na okres, o którym mo-
wa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.13)).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) w art. 49 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarz wykonujàcy zawód ma obowiàzek uczest-
niczenia w pracach komisji lekarskich, okreÊlajà-
cych zdolnoÊç osób podlegajàcych kwalifikacji
wojskowej do czynnej s∏u˝by wojskowej, na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pracodawca — w stosunku do pracowników

i osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà oraz
jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna
pozostajàca z innà osobà fizycznà w stosunku
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 macierzyƒski
wyp∏aca Zak∏ad,”;

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà”.

Art. 7. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 267, z póên. zm.15)) art. 52a otrzymuje
brzmienie:

„Art. 52a. Podstaw´ wymiaru zasi∏ku chorobowego
dla osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
stanowi kwota Êwiadczenia pieni´˝nego,
okreÊlona w przepisach o s∏u˝bie zast´p-
czej, w miesiàcu, w którym powsta∏a nie-
zdolnoÊç do pracy, po odliczeniach, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 4.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 209, poz. 1319) w art. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje
brzmienie:

„b) ubezpieczenia spo∏ecznego, ubezpieczenia zdro-
wotnego, opieki spo∏ecznej, ulg okreÊlonych
w przepisach szczególnych dla ˝o∏nierzy niezawo-
dowych i osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
oraz ich rodzin, a tak˝e uprawnieƒ dla osób niepe∏-
nosprawnych i osób obj´tych przepisami o szcze-
gólnych uprawnieniach dla kombatantów,”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237,
poz. 1651.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227,
poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75
i Nr 18, poz. 97.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 582, Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654.
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Art. 9. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy okreÊlaniu zdolnoÊci fizycznej i psychicz-
nej osoby podlegajàcej kwalifikacji wojskowej
do s∏u˝by kandydackiej w BOR orzeczenia ko-
misji lekarskich podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej sà równoznaczne z orzeczeniami
komisji lekarskich podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych.”;

2) w art. 140 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osob´ podlegajàcà kwalifikacji wojskowej skie-
rowanà za jej zgodà do s∏u˝by w BOR mianuje
si´ funkcjonariuszem w s∏u˝bie kandydackiej na
okres, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.17)).”;

Art. 10. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawo-
dzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psycho-
logów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798)
w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgoda na przeprowadzenie badaƒ nie jest wyma-
gana tak˝e w stosunku do osób podlegajàcych
kwalifikacji wojskowej, kierowanych do specjal-
noÊci i funkcji zgodnie z kryteriami doboru takich
osób do poszczególnych specjalnoÊci wojsko-
wych, oraz osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do
zawodowej s∏u˝by wojskowej.”.

Art. 11. 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,
z póên. zm.18)) w art. 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje
brzmienie:

„11) pracodawca, u którego osoba odbywa s∏u˝b´
zast´pczà — w stosunku do odbywajàcych t´
s∏u˝b´;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.19)) art. 25 otrzymu-
je brzmienie:

„Art. 25. W organizacji po˝ytku publicznego mogà
wykonywaç prac´ osoby skierowane do
odbycia s∏u˝by zast´pczej, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz
z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) w art. 2 w ust. 4, w art. 4
w ust. 2 i 4, w art. 5 w ust. 1 i 2, w art. 7 w ust. 5 i 7,
w art. 8, w art. 9 w zdaniu wprowadzajàcym do wyli-
czenia oraz w pkt 1 i 4, w art. 11 w ust. 1, 3 i 4,
w art. 12 w ust. 1 i 2, w art. 13 w ust. 1, w art. 16,
w art. 17, w tytule rozdzia∏u 4, w art. 18, w art. 19,
w art. 20, w art. 21 w ust. 1, 2, 3, 7 i 8, w art. 22 ust. 1
i 2, w art. 23, w art. 24, w art. 25, w art. 26 w ust. 1,
w art. 27 ust. 1, 2, 3 i 5, w art. 28, w art. 29 w ust. 1 i 2,
w art. 30 w ust. 1, 2, 4 i 6, w art. 31, w art. 32,
w art. 33, w tytule rozdzia∏u 6, w art. 34 w ust. 1, 2 i 3,
w art. 35, w art. 36 w ust. 1, 2, 3 i 4, oraz w art. 37
w ust. 1 u˝yty w ró˝nych liczbach i przypadkach wyraz
„poborowy” zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednich
liczbach i przypadkach wyrazem „osoba podlegajàca
kwalifikacji wojskowej”.

Art. 14. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.20)) w art. 66 w ust. 1 pkt 3 i 4
otrzymujà brzmienie:

„3) osoby odbywajàce s∏u˝b´ zast´pczà;

4) osoby podlegajàce kwalifikacji wojskowej pe∏nià-
ce s∏u˝b´ w Policji, Stra˝y Granicznej i Biurze
Ochrony Rzàdu;”.

Art. 15. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póên.
zm.21)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) ubezpieczenia spo∏ecznego, ubezpieczenia zdro-
wotnego, rent strukturalnych, ulg okreÊlonych
w przepisach szczególnych dla ˝o∏nierzy nieza-
wodowych i osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´p-
czà oraz ich rodzin, a tak˝e uprawnieƒ dla osób
niepe∏nosprawnych i osób obj´tych przepisami
o szczególnych uprawnieniach dla kombatan-
tów,”.

Art. 16. Zakres czynnoÊci realizowanych dotych-
czas przez organy prowadzàce rejestracj´, na podsta-
wie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, na potrzeby
przeprowadzenia poboru, w tym zwiàzane z ewiden-
cjà przedpoborowych, wykorzystuje si´ na potrzeby
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, o której mo-
wa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792,
z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859 i Nr 128,
poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394,
Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367
i Nr 220, poz. 1414.
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Art. 17. Zadania organów samorzàdu terytorialne-
go, realizowane w ramach i na potrzeby przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, sà zadaniami zleconymi z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.

Art. 18. 1. Osoby stawiajàce si´ po dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy do kwalifikacji wojskowej, o której
mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ z urz´du przenosi do rezerwy i nadaje ty-
tu∏ ˝o∏nierza rezerwy oraz mianuje na stopieƒ wojsko-
wy szeregowego, z dniem, w którym orzeczenie w∏a-
Êciwej komisji lekarskiej o ich zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej sta∏o si´ ostateczne, o ile nie zg∏o-
szà one sprzeciwu w tej sprawie.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do osób,
które dotychczas podlega∏y obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-

niu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy i nie odbywajà s∏u˝by zast´pczej.

Art. 19. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej
w art. 1, które w niniejszej ustawie zosta∏y uchylone
lub zmienione, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1,
dotyczàce poboru i poborowych stosuje si´ odpo-
wiednio do kwalifikacji wojskowej i osób podlegajà-
cych kwalifikacji wojskowej.

Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


