
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawami: z dnia 16 grudnia 1972 r. o Êwiadcze-
niach odszkodowawczych przys∏ugujàcych w razie
wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 53, poz. 342), z dnia
23 czerwca 1973 r. zmieniajàcà ustaw´ o powszech-
nym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. Nr 27, poz. 153), z dnia 27 wrzeÊnia
1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 224), z dnia 22 listopada 1973 r.
o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U.
Nr 47, poz. 276), z dnia 26 czerwca 1974 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24,
poz. 142), z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym
podziale administracyjnym Paƒstwa oraz o zmia-
nie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16,
poz. 91) oraz z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 15,
poz. 97) 

— obj´tych jednolitym tekstem ustalonym obwiesz-
czeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca
1979 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 111),

2) ustawami z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad na-
rodowych i samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 41,
poz. 185) oraz z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 61,
poz. 278)

— obj´tych jednolitym tekstem ustalonym obwiesz-
czeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego
1984 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 31),

3) ustawà z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 24, poz. 171) 

— obj´tych jednolitym tekstem ustalonym obwiesz-
czeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca
1988 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 207),

4) ustawà z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowa-
rzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104),

5) ustawà z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paƒstwa
do KoÊcio∏a Katolickiego w Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154),

6) ustawà z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotych-
czasowych kompetencji Rady Paƒstwa Prezyden-
towi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym or-
ganom paƒstwowym (Dz. U. Nr 34, poz. 178),

7) ustawà z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
Nr 30, poz. 179),

8) ustawà z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ
i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczegól-
nych pomi´dzy organy gminy a organy admini-
stracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198),

9) ustawà z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o za-
sadach tworzenia zak∏adowych systemów wyna-
gradzania oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 55, poz. 319),

10) ustawà z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Gra-
nicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462),

11) ustawà z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodo-
wych (Dz. U. Nr 55, poz. 234),

12) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie og∏oszenia jed-
nolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16),

13) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 1992 r. o sprostowaniu b∏´dów (Dz. U.
Nr 40, poz. 174),

14) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254),

15) ustawà z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 165),

16) ustawà z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz
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niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7,
poz. 44),

17) ustawà z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´dzie Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56),

18) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

19) ustawà z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw:
o broni, amunicji i materia∏ach wybuchowych,
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks post´powania
karnego, o drogach publicznych, Prawo celne,
o ochronie granicy paƒstwowej oraz o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

20) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

21) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

22) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 495),

23) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

24) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083),

25) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjne-
go z dnia 3 grudnia 1998 r. o og∏oszeniu ostatecz-
nego wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczà-
cego art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 146, poz. 961),

26) ustawà z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 1114),

27) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

28) ustawà z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposa˝eniu ̋ o∏nie-
rzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298),

29) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),

30) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie
morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), 

31) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 8 maja
2001 r. sygn. akt P. 15/2000 (Dz. U. Nr 48, poz. 506),

32) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujà-
cych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, usta-
wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nie-
rzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz
ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877),

33) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800),

34) ustawà z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925),

35) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 1194),

36) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353),

37) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

38) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz nie-
których innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ra-
townictwie Medycznym, ustawy — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, usta-
w´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1801)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.   

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 203—205, 207—212 i 213 ust. 3, art. 214 i 215
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
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obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (Dz. U. Nr 44, poz. 220), które stanowià:

„Art. 203. 1. Orzeczona przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy zupe∏na niezdolnoÊç do
s∏u˝by wojskowej (kategoria «E»)
oznacza trwa∏à niezdolnoÊç do s∏u˝by
wojskowej i do s∏u˝by w formacjach
samoobrony.

2. Osoby uznane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy za niezdolne do s∏u˝by
wojskowej w czasie pokoju (katego-
ria «D») mogà byç przeznaczone do
s∏u˝by w formacjach samoobrony bez
zmiany wydanego w stosunku do nich
orzeczenia.

Art. 204. Zasadnicza s∏u˝ba wojskowa w systemie
obrony terytorialnej przewidziana w do-
tychczasowych przepisach o powszech-
nym obowiàzku wojskowym staje si´ woj-
skowym szkoleniem poborowych przewi-
dzianym w art. 79 niniejszej ustawy.

Art. 205. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach
jest mowa:

1) o zwolnieniu od powszechnego obo-
wiàzku wojskowego — nale˝y przez to
rozumieç zwolnienie od obowiàzku
s∏u˝by wojskowej;

2) o przepisach o powszechnym obo-
wiàzku wojskowym — nale˝y przez to
rozumieç przepisy niniejszej ustawy
i przepisy wydane na jej podstawie;

3) o wojskowych komendach i komen-
dantach wojewódzkich oraz rejono-
wych — nale˝y przez to rozumieç wo-
jewódzkie i powiatowe sztaby wojsko-
we oraz szefów tych sztabów.”

„Art. 207. W art. 17 § 1 ustawy z dnia 20 lipca
1950 r. o zmianie przepisów post´powa-
nia karnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 38,
poz. 348, z 1954 r. Nr 34, poz. 142,
z 1955 r. Nr 46, poz. 309, z 1958 r. Nr 18,
poz. 76 i z 1959 r. Nr 14, poz. 75) przepis
lit. b) otrzymuje brzmienie:

«b) osoby powo∏ane do czynnej s∏u˝by
wojskowej z up∏ywem terminu,
w którym by∏y obowiàzane stawiç
si´ do tej s∏u˝by, w sprawach o prze-
st´pstwa okreÊlone w art. 188 i 189
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. Nr 44, poz. 220), a poborowi
tak˝e w sprawach o przest´pstwa
pope∏nione w drodze z miejsca po-
bytu do miejsca odbywania s∏u˝by
wojskowej.»

Art. 208. W dekrecie z dnia 14 sierpnia 1954 r. o za-
opatrzeniu inwalidów wojennych i woj-

skowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r.
Nr 23, poz. 98 i Nr 36, poz. 164, z 1959 r.
Nr 14, poz. 75, z 1961 r. Nr 6, poz. 39 oraz
z 1965 r. Nr 14, poz. 98) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

«Art. 5. ˚o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie
wojskowej, do których stosuje
si´ przepisy dekretu, zwanymi
w dalszym ciàgu „˝o∏nierza-
mi”, sà:

1) szeregowcy i podoficerowie
odbywajàcy zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà;

2) szeregowcy i podoficerowie
odbywajàcy zaj´cia szkole-
niowe, przeszkolenie na
obozie lub innà s∏u˝b´ w ra-
mach wojskowego szkole-
nia poborowych;

3) szeregowcy i podoficerowie
odbywajàcy przeszkolenie
wojskowe w jednostkach
wojskowych w ramach woj-
skowego szkolenia studen-
tów;

4) kandydaci na ˝o∏nierzy zawo-
dowych kszta∏ceni w szko-
∏ach i na kursach wojsko-
wych;

5) szeregowcy, podoficerowie,
chorà˝owie i oficerowie od-
bywajàcy çwiczenia woj-
skowe;

6) podoficerowie, chorà˝owie
i oficerowie odbywajàcy
okresowà s∏u˝b´ wojskowà;

7) szeregowcy i podoficero-
wie, pe∏niàcy s∏u˝b´ woj-
skowà w razie wprowadze-
nia stanu bezpoÊredniego
zagro˝enia bezpieczeƒstwa
Paƒstwa, og∏oszenia mobi-
lizacji i w czasie wojny.

Art. 6. Oficerowie i chorà˝owie za-
wodowi, podoficerowie za-
wodowi i nadterminowi oraz
oficerowie i chorà˝owie po-
wo∏ani z rezerwy do czynnej
s∏u˝by wojskowej w przypad-
kach okreÊlonych w art. 5
pkt 7, jak równie˝ cz∏onkowie
ich rodzin otrzymujà zaopa-
trzenie okreÊlone w przepi-
sach o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz ich ro-
dzin.»;
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2) w art. 13 dodaje si´ ust. 4 w brzmie-
niu:

«4. ˚o∏nierzom, którzy odbywali okre-
sowà s∏u˝b´ wojskowà, oraz
cz∏onkom ich rodzin za podstaw´
wymiaru renty mogà byç przyj´te
w zale˝noÊci od wyboru zaintere-
sowanego zarobki osiàgane przed
powo∏aniem do tej s∏u˝by albo
uposa˝enie otrzymywane z tytu∏u
odbywania okresowej s∏u˝by woj-
skowej, z tym ̋ e podstawa wymia-
ru nie mo˝e byç ni˝sza od kwot
okreÊlonych na podstawie ust. 3.»

Art. 209. W art. 18 dekretu z dnia 5 paêdziernika
1955 r. o odpowiedzialnoÊci materialnej
˝o∏nierzy za szkody wyrzàdzone jednost-
ce wojskowej (Dz. U. Nr 40, poz. 247)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

«1. Przepisy dekretu, z wyjàtkiem art. 15,
stosuje si´ równie˝:

1) do pracowników cywilnych za-
trudnionych w jednostkach woj-
skowych;

2) do ˝o∏nierzy, którzy nie pe∏nià
czynnej s∏u˝by wojskowej — w ra-
zie uszkodzenia, utraty lub znisz-
czenia przed ustalonym okresem
u˝ywalnoÊci przedmiotów umun-
durowania i wyekwipowania woj-
skowego, wydanych im do celów
zwiàzanych z wykonywaniem po-
wszechnego obowiàzku obrony.»

Art. 210. W ustawie z dnia 6 czerwca 1958 r. o upo-
sa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 36, poz. 165)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

«1. Prawo do uposa˝enia powstaje
z dniem stawienia si´ ˝o∏nierza do
pe∏nienia s∏u˝by w okreÊlonym
miejscu.»;

2) tytu∏ rozdzia∏u drugiego otrzymuje
brzmienie: «Uposa˝enie i inne nale˝-
noÊci pieni´˝ne ˝o∏nierzy zawodo-
wych i s∏u˝by okresowej.»;

3) art. 21 otrzymuje brzmienie:

«Art. 21. ˚o∏nierze s∏u˝by okresowej
otrzymujà uposa˝enie i inne
nale˝noÊci na zasadach okre-
Êlonych przez Rad´ Mini-
strów.»;

4) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

«1. ˚o∏nierze odbywajàcy przeszkole-
nie na obozie lub innà s∏u˝b´ w ra-
mach wojskowego szkolenia po-
borowych, przeszkolenie wojsko-
we w jednostkach wojskowych
w ramach wojskowego szkolenia

studentów albo çwiczenia wojsko-
we otrzymujà uposa˝enie zasadni-
cze wed∏ug posiadanego stopnia
wojskowego w przypadkach, na
zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
przez Ministra Obrony Narodowej
w porozumieniu z Przewodniczà-
cym Komitetu Pracy i P∏ac.»

Art. 211. W Kodeksie karnym Wojska Polskiego
skreÊla si´ art. 113 i 114.

Art. 212. W ustawie z dnia 14 lipca 1961 r. o ewi-
dencji i kontroli ruchu ludnoÊci (Dz. U.
z 1961 r. Nr 33, poz. 164 i z 1963 r. Nr 15,
poz. 77) skreÊla si´ art. 13.”

Art. 213. „3. W stosunku do ˝o∏nierzy, których
s∏u˝b´ wojskowà normujà przepisy
niniejszej ustawy, tracà moc przepi-
sy:

1) ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r.
o s∏u˝bie wojskowej oficerów Si∏
Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2,
poz. 5 oraz z 1963 r. Nr 15, poz. 78
i Nr 50, poz. 277);

2) ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r.
o s∏u˝bie wojskowej szeregowców
i podoficerów Si∏ Zbrojnych (Dz. U.
z 1958 r. Nr 36, poz. 164, z 1959 r.
Nr 14, poz. 75, z 1961 r. Nr 6,
poz. 39 oraz z 1963 r. Nr 22,
poz. 114 i Nr 50, poz. 277);

3) ustawy z dnia 29 marca 1963 r.
o s∏u˝bie wojskowej chorà˝ych Si∏
Zbrojnych (Dz. U. Nr 15, poz. 78).”

„Art. 214. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie niniejszej ustawy za-
chowujà moc przepisy dotychczasowe
ze zmianami wynikajàcymi z niniejszej
ustawy.

Art. 215. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

2) art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o Êwiadcze-
niach odszkodowawczych przys∏ugujàcych w razie
wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 53, poz. 342), który sta-
nowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1973 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. zmieniajàcej
ustaw´ o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 27,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1973 r.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1973 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 224), który stanowi:
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„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

5) art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie
ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47,
poz. 276), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 9 grudnia
1973 r.”;

6) art. XXV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24,
poz. 142), który stanowi:

„Art. XXV. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1975 r.”;

7) art. 53 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopnio-
wym podziale administracyjnym Paƒstwa oraz
o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U.
Nr 16, poz. 91), który stanowi: 

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerw-
ca 1975 r., z wyjàtkiem art. 34 ust. 7, art. 35
ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzà w ˝ycie
z dniem jej og∏oszenia.”;

8) art. 2—12 i 14 ustawy z dnia 28 czerwca 1979 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.
Nr 15, poz. 97), które stanowià:

„Art. 2. Rodzaje wojsk i jednostki wojskowe podle-
g∏e Ministrowi Spraw Wewn´trznych
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy uznaje si´ za
podporzàdkowane Ministrowi Spraw We-
wn´trznych zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, w brzmieniu nadanym w art. 1
pkt 6 niniejszej ustawy.

Art. 3. 1. Orzeczona przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy zdolnoÊç do s∏u˝by
w formacjach samoobrony podlega
przekwalifikowaniu do odpowiednich
kategorii zdolnoÊci do s∏u˝by wojskowej
— stosownie do przepisów wydanych na
podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej.

2. Osoby, które przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy posiada∏y kategori´ «zdolny do
s∏u˝by w formacjach samoobrony» i sto-
sownie do ust. 1 zosta∏y uznane za zdol-
ne do s∏u˝by wojskowej, mogà byç po-
wo∏ane do zast´pczej s∏u˝by poboro-
wych albo do zasadniczej s∏u˝by lub
szkolenia poborowych w obronie cywil-
nej do koƒca roku, w którym koƒczà dwa-
dzieÊcia cztery lata ˝ycia.

Art. 4. Studenci szkó∏ wy˝szych, którzy w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie odbywajà zaj´ç
wojskowych w ramach studium wojskowe-
go, mogà byç w ciàgu dwunastu miesi´cy

od ukoƒczenia ostatniego roku nauki albo
po ukoƒczeniu studiów powo∏ani od odby-
cia przeszkolenia wojskowego, je˝eli sà
zdolni do s∏u˝by wojskowej i nie ukoƒczyli
dwudziestu oÊmiu lat ˝ycia.

Art. 5. Przysposobienie obronne m∏odzie˝y po-
zaszkolnej rozpocz´te wed∏ug dotychcza-
sowych przepisów prowadzi si´ jako przy-
sposobienie wojskowe okreÊlone
w art. 44a—44i ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 27 ni-
niejszej ustawy.

Art. 6. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o wprowadzeniu stanu bezpoÊred-
niego zagro˝enia bezpieczeƒstwa Paƒstwa,
og∏oszeniu mobilizacji i czasie wojny, nale-
˝y przez to rozumieç og∏oszenie mobilizacji
i czas wojny.

Art. 7. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 i z 1974 r.
Nr 27, poz. 157) w art. 39 i 296 § 1 wyraz
«szeregowca» zast´puje si´ wyrazem «sze-
regowego», a w art. 303 § 6 wyrazy «okre-
sowej i nadterminowej» zast´puje si´ wy-
razami «i okresowej».

Art. 8. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53,
poz. 341 i 342 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 142
i Nr 47, poz. 282) art. 72 otrzymuje brzmie-
nie:

«Art. 72. Kandydatom na ˝o∏nierzy zawo-
dowych oraz cz∏onkom ich rodzin
przys∏ugujà szczególne uprawnie-
nia i ulgi przewidziane w ustawie
z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
dla ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by
wojskowej i cz∏onków ich rodzin
oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie, z wyjàtkiem upraw-
nieƒ do zasi∏ków miesi´cznych
przewidzianych w art. 111a tej
ustawy. Nale˝noÊci mieszkaniowe
oraz op∏aty eksploatacyjne prze-
widziane w art. 113a ust. 1 pkt 1
ustawy pokrywajà organy wojsko-
we.»

Art. 9. W art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy za-
wodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 53,
poz. 341 i z 1973 r. Nr 5, poz. 38):

a) w ust. 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy
«i równowartoÊç Êwiadczeƒ w naturze»,

b) w ust. 2 po wyrazie «s∏u˝bowym» doda-
je si´ wyrazy «i równowartoÊç Êwiad-
czeƒ w naturze»,
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c) w ust. 3 w pkt 1 przed wyrazem «albo»,
a w pkt 2 na koƒcu dodaje si´ wyrazy
«i równowartoÊç Êwiadczeƒ w naturze»,

d) w ust. 4 po wyrazie «sta∏ym» dodaje si´
wyrazy «oraz rodzaje Êwiadczeƒ w natu-
rze i ich równowartoÊç».

Art. 10. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o upo-
sa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 po wyrazach «art. 15»
spójnik «i» zast´puje si´ przecinkiem,
a na koƒcu dodaje si´ wyrazy
«i art. 21»,

2) w art. 30 w ust. 1 wyrazy «którzy odby-
li d∏ugoterminowà zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà» zast´puje si´ wyrazami
«którzy odbyli zasadniczà s∏u˝b´ woj-
skowà pe∏nionà nadterminowo lub jako
d∏ugoterminowà».

Art. 11. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w artyku∏ach usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc przepisy dotych-
czasowe, ze zmianami wynikajàcymi z ni-
niejszej ustawy.

Art. 12. Traci moc ustawa z dnia 18 lipca 1950 r.
o dostarczaniu Êrodków przewozowych
na rzecz wojska i s∏u˝by bezpieczeƒstwa
publicznego w czasie pokoju (Dz. U. Nr 36,
poz. 322).”

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1979 r.”;

9) art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie
rad narodowych i samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 41, poz. 185), który stanowi:

„Art. 187. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 lipca 1984 r.”;

10) art. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1983 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 61,
poz. 278), które stanowià:

„Art. 2. 1. Sprawy o przest´pstwa pope∏nione
przez osoby odbywajàce zasadniczà
s∏u˝b´ w obronie cywilnej, które z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy przesta∏y podle-
gaç w∏aÊciwoÊci sàdów powszechnych,
toczà si´ do czasu ich prawomocnego
zakoƒczenia przed tymi sàdami.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
w post´powaniu przygotowawczym.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

11) art. 2—4 i 6 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 24,
poz. 171), które stanowià:

„Art. 2. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy osoby
odbywajàce zast´pczà s∏u˝b´ poboro-
wych stajà si´ z mocy prawa junakami
odbywajàcymi zasadniczà s∏u˝b´ w
obronie cywilnej w formie nieskoszaro-
wanej, w zak∏adach pracy, w których do-
tychczas odbywa∏y zast´pczà s∏u˝b´ po-
borowych. Okres odbytej zast´pczej
s∏u˝by poborowych zalicza si´ na poczet
zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej.

2. Za przest´pstwa pope∏nione w czasie od-
bywania zast´pczej s∏u˝by poborowych,
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
osoby okreÊlone w ust. 1 ponoszà odpo-
wiedzialnoÊç karnà wed∏ug dotychczaso-
wych przepisów.

Art. 3. ˚o∏nierze odbywajàcy w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà w jednostkach p∏ywajàcych pe∏-
nià t´ s∏u˝b´ przez okres 36 miesi´cy, chy-
ba ̋ e Minister Obrony Narodowej, stosow-
nie do art. 91 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, ograniczy czas trwania tej s∏u˝by.

Art. 4. Ilekroç w przepisach wykonawczych do
ustawy o powszechnym obowiàzku obro-
ny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest
mowa o zast´pczej s∏u˝bie poborowych,
rozumie si´ przez to s∏u˝b´ zast´pczà.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1988 r.”;

12) art. 57 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), który
stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

13) art. 77 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154), któ-
ry stanowi:

„Art. 77. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

14) art. 21 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu
dotychczasowych kompetencji Rady Paƒstwa Pre-
zydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i in-
nym organom paƒstwowym (Dz. U. Nr 34,
poz. 178), który stanowi:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem obj´cia
urz´du przez Prezydenta, z tym ˝e art. 15
pkt 4 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1990 r.”;

15) art. 158 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. Nr 30, poz. 179), który stanowi:

„Art. 158. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”; 
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16) art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale za-
daƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szcze-
gólnych pomi´dzy organy gminy a organy admini-
stracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198), który stanowi:

„Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 27 maja
1990 r.”;

17) art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie usta-
wy o zasadach tworzenia zak∏adowych systemów
wynagradzania oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 55, poz. 319), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

18) art. 157 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra-
˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462), który stano-
wi:

„Art. 157. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

19) art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach za-
wodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), który stanowi:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 11—13, 17 i 18 ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491),
które stanowià:

„Art. 11. 1. Organ w∏aÊciwy do mianowania na
stopnie wojskowe, na udokumentowa-
ny wniosek osoby zainteresowanej,
uznaje stopnie wojskowe nadane przez
w∏adze Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie do dnia 22 grudnia 1990 r.
oraz wydaje odpowiednie dokumenty
potwierdzajàce posiadanie tego stop-
nia.

2. Szczegó∏owe zasady i tryb post´powa-
nia oraz organy w∏aÊciwe w sprawach,
o których mowa w ust. 1, okreÊla Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej w dro-
dze rozporzàdzenia.

Art. 12. ˚o∏nierze mianowani na stopieƒ wojsko-
wy genera∏a armii przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà po-
siadane stopnie.

Art. 13. 1. Zadania organów samorzàdu teryto-
rialnego przewidziane w ustawie wy-
mienionej w art. 1 sà wykonywane jako
zadania zlecone z zakresu administracji
rzàdowej.

2. Rada Ministrów okreÊla szczegó∏owe
zasady i tryb finansowania zadaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1.”

„Art. 17. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawach zmie-
nianych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jed-

nak ni˝ przez okres szeÊciu miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, za-
chowujà moc przepisy dotychczasowe.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

21) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-
niach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 54, poz. 254), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

22) art. 4 ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie usta-
wy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 165), który sta-
nowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
art. 1 pkt 4, który wchodzi w ˝ycie z mocà
od dnia 1 grudnia 1991 r.”;

23) art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie
ustawy o s∏u˝bie wojskowej ̋ o∏nierzy zawodowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7,
poz. 44), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

24) art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urz´dzie
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 56), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

26) art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie
ustaw: o broni, amunicji i materia∏ach wybucho-
wych, o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks post´po-
wania karnego, o drogach publicznych, Prawo cel-
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ne, o ochronie granicy paƒstwowej oraz o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

27) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

28) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

29) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 495), który sta-
nowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

30) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

31) art. 131 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscypli-
nie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:

„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

32) art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 1114), który sta-
nowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

33) art. 36 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
które stanowià:

„Art. 36. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie upowa˝nieƒ zawartych
w ustawie, o której mowa w art. 4, zacho-
wujà moc do czasu wydania przepisów
wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
je˝eli nie sà z nià sprzeczne, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 30 czerwca 1999 r.”

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

34) art. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy
o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500
i z 2001 r. Nr 27, poz. 298), które stanowià: 

„Art. 3. 1. Odroczenia s∏u˝by wojskowej udzielone
poborowym przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy zachowujà moc na czas ich
udzielenia.

2. Cz∏onkowie rodziny ˝o∏nierza uznanego
za posiadajàcego na wy∏àcznym utrzy-
maniu cz∏onków rodziny pobierajàcego
zasi∏ki na utrzymanie przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy zachowujà prawo do
tych zasi∏ków na dotychczasowych zasa-
dach.

3. Poborowych uznanych za zdolnych do
czynnej s∏u˝by wojskowej, którzy w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏nià s∏u˝b´
przygotowawczà lub s∏u˝b´ w Policji,
Urz´dzie Ochrony Paƒstwa lub Stra˝y
Granicznej, nie powo∏uje si´ do czynnej
s∏u˝by wojskowej.

Art. 4. Przepisy art. 56 ustawy wymienionej
w art. 1 obowiàzujà do dnia 31 grudnia
2005 r.”

„Art. 6. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy
dotychczasowe, o ile nie sà sprzeczne z jej
przepisami.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1999 r.”;

35) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),
który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1,
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art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40
pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

36) art. 62 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpie-
czeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), któ-
ry stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem rozdzia∏u 5, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.”;

37) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozo-
stajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu
˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stanowià:

„Art. 15. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 11, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

38) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154,
poz. 1800), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

39) art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie usta-
wy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

40) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy

— Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194), który stanowi:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.”;

41) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andar-
merii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który stanowi:

„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

42) art. 49 i 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), które
stanowià:

„Art. 49. Stopieƒ wojskowy admira∏a posiadany
przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´
wojskowà w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy staje si´ z tym dniem, bez
mianowania, stopniem admira∏a floty,
o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 3 niniejszej ustawy.”

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

43) art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Paƒ-
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stwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farma-
ceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz
ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o za-
wodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 1801), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2001 r., z wyjàtkiem art. 1—3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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USTAWA

z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 205)

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawà i obowiàzkiem
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Umacnianie obronnoÊci Rzeczypospolitej
Polskiej, przygotowanie ludnoÊci i mienia narodowego
na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadaƒ
w ramach powszechnego obowiàzku obrony nale˝y do
wszystkich organów w∏adzy i administracji rzàdowej1)

oraz innych organów i instytucji paƒstwowych, orga-
nów samorzàdu terytorialnego, przedsi´biorców2) i in-
nych jednostek organizacyjnych, organizacji spo∏ecz-
nych, a tak˝e do ka˝dego obywatela w zakresie okreÊlo-
nym w ustawach.

Art. 3. 1. Na stra˝y suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci
Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeƒstwa i pokoju
stojà Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

1a.3) Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mogà
braç udzia∏ ponadto w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych,

nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich
skutków oraz w akcjach poszukiwania i ratowania ˝y-
cia.

2. W sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wchodzà jako ich rodzaje: wojska làdowe, wojska lotni-
cze i obrony powietrznej oraz marynarka wojenna.

3. Rodzaje Si∏ Zbrojnych sk∏adajà si´ z jednostek
wojskowych i zwiàzków organizacyjnych ró˝nych ro-
dzajów wojsk i s∏u˝b.

4.4) W sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wchodzà równie˝ Wojskowe S∏u˝by Informacyjne
i ˚andarmeria Wojskowa jako ich wyodr´bnione i wy-
specjalizowane s∏u˝by.

Art. 4. 1. Powszechnemu obowiàzkowi obrony pod-
legajà wszyscy obywatele polscy zdolni ze wzgl´du na
wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiàzku.
Obywatel polski b´dàcy równoczeÊnie obywatelem in-
nego paƒstwa nie podlega powszechnemu obowiàzko-
wi obrony, je˝eli stale zamieszkuje poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. W ramach powszechnego obowiàzku obrony
obywatele polscy sà obowiàzani do pe∏nienia s∏u˝by
wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej, odbywania
przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samo-
obronie ludnoÊci, pe∏nienia s∏u˝by w jednostkach zmi-
litaryzowanych, odbywania s∏u˝by zast´pczej oraz do
wykonywania Êwiadczeƒ na rzecz obrony — na zasa-
dach i w zakresie okreÊlonym w ustawie. 

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia

29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 18 pkt 3 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 495), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 18 lipca 1997 r., i w brzmieniu ustalonym
przez art. 56 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒ-
stwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2001 r.

———————
4) Dodany przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.



3. Ochotnicze spe∏nianie zadaƒ w ramach po-
wszechnego obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.

Art. 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako
zwierzchnik Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w szczególnoÊci:

1) na wniosek Ministra Obrony Narodowej5) okreÊla
g∏ówne kierunki rozwoju Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ich przygotowania do obrony
Paƒstwa,

2) na wniosek Ministra Obrony Narodowej5) mianuje
i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego oraz dowódców okr´gów wojskowych i ro-
dzajów Si∏ Zbrojnych.

Art. 6. 1. Ustanawia si´ Komitet Obrony Kraju w∏aÊci-
wy w sprawach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

2. Do zadaƒ Komitetu Obrony Kraju nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) ustalanie generalnych za∏o˝eƒ obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

2) rozpatrywanie g∏ównych zagadnieƒ dotyczàcych
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Paƒstwa oraz wyty-
czanie kierunków dzia∏ania w tej dziedzinie w po-
wiàzaniu z ca∏okszta∏tem rozwoju spo∏eczno-go-
spodarczego kraju i realizacjà innych zadaƒ paƒ-
stwowych,

3) wyst´powanie z wnioskami w sprawie wprowadze-
nia stanu wyjàtkowego, stanu wojennego, og∏o-
szenia mobilizacji oraz podj´cia postanowienia
o stanie wojny,

4) sprawowanie funkcji administratora w sprawach
bezpieczeƒstwa i obronnoÊci Paƒstwa w czasie
obowiàzywania stanu wyjàtkowego i stanu wojen-
nego — na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach ustawowych,

5) ustalanie za∏o˝eƒ organizacyjnych Si∏ Zbrojnych,
obrony cywilnej i jednostek zmilitaryzowanych,

6)6) ustalanie zadaƒ w ramach powszechnego obo-
wiàzku obrony, w tym zwiàzanych z podwy˝sza-
niem gotowoÊci obronnej Paƒstwa, wykonywa-
nych przez ministrów, wojewodów, starostów
i wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),
przedsi´biorców2) i inne jednostki organizacyjne
oraz organizacje spo∏eczne, a tak˝e koordynowanie
ich realizacji,

7) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania zadaƒ
w ramach powszechnego obowiàzku obrony przez
organy, podmioty, jednostki organizacyjne i orga-
nizacje wymienione w pkt 6,

8) wykonywanie innych zadaƒ w zakresie obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

Art. 7. Zadania wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1, 2
i 5—8 Komitet Obrony Kraju wykonuje w zgodnoÊci
z ustaleniami Rady Ministrów, podejmowanymi w ra-
mach sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzi-
nie obronnoÊci kraju i organizacji Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Art. 8. 1. Komitet Obrony Kraju jest organem kole-
gialnym.

2. W sk∏ad Komitetu Obrony Kraju wchodzà: prze-
wodniczàcy, zast´pcy przewodniczàcego, cz∏onkowie
i sekretarz.

3. Komitet Obrony Kraju w ramach swego zakresu
dzia∏ania podejmuje uchwa∏y oraz wydaje wytyczne
i zalecenia.

Art. 9. Prezydent, jako Przewodniczàcy Komitetu
Obrony Kraju:

1) kieruje pracami Komitetu,

2) wydaje zarzàdzenia w sprawach nale˝àcych do za-
kresu dzia∏ania Komitetu.

Art. 10. 1. Zast´pcà przewodniczàcego Komitetu
Obrony Kraju do spraw Si∏ Zbrojnych i planowania
strategiczno-obronnego jest Minister Obrony Narodo-
wej5). Pozosta∏ych zast´pców przewodniczàcego po-
wo∏uje Prezydent.
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5) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 1, i przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o od-
szkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i cho-
rób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
ustawy o Paƒstwowej Sta˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli
skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 listopada 2001 r.

———————
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo-
waniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób po-
zostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej,
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy
o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy
o Paƒstwowej Sta˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej,
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U.
Nr 81, poz. 877), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 listopada
2001 r.



2. Prezydent, po porozumieniu z Radà Ministrów,
okreÊla:

1) zasady i tryb dzia∏ania Komitetu Obrony Kraju, 

2) zasady i tryb powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏on-
ków i sekretarza Komitetu Obrony Kraju i jego Pre-
zydium, a tak˝e zadania i uprawnienia osób wcho-
dzàcych w sk∏ad Komitetu.

Art. 11. 1. Komitet Obrony Kraju wykonuje swoje
zadania przy pomocy Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego.

2. Do pracowników Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych. Przewidziane
w tych przepisach uprawnienia w∏aÊciwych organów
przys∏ugujà odpowiednio Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej.

3. Biurem Bezpieczeƒstwa Narodowego kieruje Se-
kretarz Komitetu Obrony Kraju.

4. Dzia∏alnoÊç Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
jest finansowana ze Êrodków bud˝etowych Kancelarii
Prezydenta.

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla or-
ganizacj´ oraz zakres dzia∏ania Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego.

Art. 12. (utraci∏ moc).7)

Art. 13. (skreÊlony).8)

Art. 14. 1. (utraci∏ moc).7)

2. (skreÊlony).9)

3. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra
Obrony Narodowej5) w sprawach operacyjno-obron-
nych i administracji wojskowej sà:

1) dowódcy okr´gów wojskowych,

2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,

3) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, two-
rzy, przekszta∏ca i znosi okr´gi wojskowe oraz okreÊla
ich siedziby i terytorialny zasi´g dzia∏ania.

5. Minister Obrony Narodowej5), w drodze rozpo-
rzàdzenia, tworzy, przekszta∏ca i znosi terenowe orga-
ny administracji wojskowej, jako organy rzàdowej ad-
ministracji specjalnej, a tak˝e okreÊla ich siedziby i te-
rytorialny zasi´g dzia∏ania.

Art. 15. 1. Wojskowe s∏u˝by informacyjne wykonu-
jà zadania zwiàzane z rozpoznawaniem i przeciwdzia∏a-
niem zagro˝eniom godzàcym w obronnoÊç Paƒstwa
oraz naruszeniom tajemnicy paƒstwowej w zakresie
obronnoÊci, jak równie˝ przygotowujà dla organów
paƒstwowych informacje i analizy istotne dla obronno-
Êci Paƒstwa.

2.10) Obowiàzki i uprawnienia zwiàzane z wykony-
waniem czynnoÊci s∏u˝bowych przez funkcjonariuszy
Urz´du Ochrony Paƒstwa dotyczà odpowiednio ̋ o∏nie-
rzy wojskowych s∏u˝b informacyjnych w zakresie wy-
konywanych przez nich zadaƒ, a uprawnienia Urz´du
Ochrony Paƒstwa dotyczà odpowiednio Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych.

3. W zakresie zadaƒ wykonywanych przez wojsko-
we s∏u˝by informacyjne Ministrowi Obrony Narodo-
wej5) przys∏ugujà odpowiednio uprawnienia Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa11) przewidziane w ustawie
o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa i przepisach wydanych na
jej podstawie.

4.12) Kolegium do Spraw S∏u˝b Specjalnych, utwo-
rzone na podstawie odr´bnych przepisów, jest w∏aÊci-
we dla Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych.

Art. 16. (skreÊlony).13)

Art. 17. 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej1) w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony
Cywilnej Kraju.

2. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powo∏uje Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych14).

3. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych14).

4. Do zakresu dzia∏ania Szefa Obrony Cywilnej Kra-
ju nale˝y:

1) przygotowywanie projektów za∏o˝eƒ i zasad dzia∏a-
nia obrony cywilnej,

2) ustalanie ogólnych zasad realizacji zadaƒ obrony
cywilnej,

3)15) koordynowanie okreÊlonych przedsi´wzi´ç
i sprawowanie kontroli realizacji przez organy ad-
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7) Na postawie art. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.

o urz´dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 56), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 lutego
1996 r.

8) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
9) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 6.

———————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 6.
11) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 3 ustawy,

o której mowa w przypisie 1, i przez art. 1 pkt 5 lit. b) usta-
wy, o której mowa w przypisie 6.

12) Dodany przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.

13) Przez art. 57 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 4.
14) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 8 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 12, i przez art. 4 pkt 3 ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.



ministracji rzàdowej i organy samorzàdu terytorial-
nego zadaƒ obrony cywilnej,

4) sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadni-
czej s∏u˝by w obronie cywilnej.

5. Szef Obrony Cywilnej Kraju w sprawach nale˝à-
cych do swojego zakresu dzia∏ania wydaje zarzàdzenia,
wytyczne, instrukcje i regulaminy.

6.16) Terenowymi organami obrony cywilnej sà wo-
jewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast).

7.17) Do zakresu dzia∏ania szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin nale˝y kierowanie oraz
koordynowanie przygotowaƒ i realizacji przedsi´wzi´ç
obrony cywilnej przez instytucje paƒstwowe, przedsi´-
biorców2) i inne jednostki organizacyjne oraz organiza-
cje spo∏eczne dzia∏ajàce na ich terenie.

8.18) Rada Ministrów okreÊla w drodze rozporzàdze-
nia szczegó∏owy zakres dzia∏ania Szefa Obrony Cywil-
nej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin, jak równie˝ zasady i tryb kierowania
oraz koordynowania przez nich przygotowaƒ i realiza-
cji przedsi´wzi´ç obrony cywilnej.

Art. 18. 1. Zadania wykonywane w ramach po-
wszechnego obowiàzku obrony przez organy, podmio-
ty, jednostki organizacyjne oraz organizacje wymienio-
ne w art. 2 okreÊlajà ustawy i wydane na ich podstawie
akty prawne w∏aÊciwych organów.

2.19) Rada Ministrów okreÊla ogólne zasady wyko-
nywania zadaƒ w ramach powszechnego obowiàzku
obrony przez ministrów, wojewodów, starostów i wój-
tów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz przed-
si´biorców2) i inne jednostki organizacyjne, a tak˝e or-
ganizacje spo∏eczne.

3. Ministrowie organizujà wykonywanie zadaƒ
w ramach powszechnego obowiàzku obrony przez
podleg∏e ministerstwa, podporzàdkowane i nadzoro-
wane jednostki organizacyjne oraz przedsi´biorców2),
dla których sà organami za∏o˝ycielskimi.

4.20) Wojewodowie organizujà wykonywanie zadaƒ
w ramach powszechnego obowiàzku obrony przez
urz´dy wojewódzkie, podporzàdkowane i nadzorowa-
ne jednostki organizacyjne oraz przedsi´biorców2), dla
których sà organami za∏o˝ycielskimi, a ponadto przez

organy samorzàdu terytorialnego, organizacje spo-
∏eczne oraz przedsi´biorców nieb´dàcych jednostkami
organizacyjnymi podporzàdkowanymi lub nadzorowa-
nymi przez ministrów.

Art. 19. Organy administracji i kierownicy jedno-
stek okreÊlonych w art. 18 uwzgl´dniajà w toku wyko-
nywania zadaƒ w zakresie obronnoÊci postulaty doty-
czàce potrzeb Si∏ Zbrojnych, przekazywane przez Mi-
nistra Obrony Narodowej5) lub organy wojskowe
przez niego upowa˝nione, oraz postulaty dotyczàce
potrzeb obrony cywilnej, przekazywane przez Szefa
Obrony Cywilnej Kraju lub terenowe organy obrony
cywilnej.

Art. 20. 1. Kierowanie sprawami obronnoÊci w wo-
jewództwach nale˝y do wojewódzkich komitetów
obrony.

2. Wojewódzkie komitety obrony, kierujàc sprawa-
mi obronnoÊci na obszarze województw, rozpatrujà jej
potrzeby w zwiàzku z ca∏okszta∏tem rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego województwa i z innymi zadaniami
paƒstwowymi.

3.21) Wojewódzkie komitety obrony dzia∏ajà w ra-
mach przys∏ugujàcych im uprawnieƒ.

4. (skreÊlony).22)

5. Przewodniczàcymi wojewódzkich komitetów
obrony sà wojewodowie.

6.23) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sk∏ad, zakres oraz szczegó∏owe zasady i tryb dzia-
∏ania wojewódzkich komitetów obrony, zasady uczest-
niczenia w posiedzeniach tych komitetów osób spoza
ich sk∏adu, a tak˝e szczegó∏owe zasady i tryb powo∏y-
wania oraz zakres dzia∏ania organów wykonawczych
tych komitetów.

7. (skreÊlony).24)

Art. 21. Komitet Obrony Kraju mo˝e równie˝ powo-
∏ywaç swoich pe∏nomocników dla poszczególnych ob-
szarów kraju lub okreÊlonych dziedzin administracji
rzàdowej1) i gospodarki narodowej, ustalajàc zakres
ich zadaƒ.

Art. 22. Przepisy ustawy dotyczàce:

1)25) ministra — stosuje si´ odpowiednio równie˝ do
przewodniczàcego komitetu wchodzàcego w sk∏ad
Rady Ministrów, centralnego organu administracji
rzàdowej, kierownika innego paƒstwowego urz´du
centralnego lub instytucji paƒstwowej, prezesa lub
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16) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
17) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 4 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
19) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 5 lit. a) usta-

wy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 1 pkt 6 usta-
wy, o której mowa w przypisie 6.

20) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 18 pkt 1 ustawy,
o której mowa w przypisie 2, i przez art. 4 pkt 5 lit. b) usta-
wy, o której mowa w przypisie 1.

———————
21) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 6.
22) Przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 6.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 6.
24) Przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 6.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.



zarzàdu banku oraz zarzàdu g∏ównego organizacji
spo∏ecznej,

2) przedsi´biorców2) — stosuje si´ do osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, które
prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà,

3) pracodawców26) — stosuje si´ do osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, które za-
trudniajà pracowników.

DZIA¸ II

Administracja rezerw osobowych

Rozdzia∏ 1

W∏aÊciwoÊç organów

Art. 23. Administrowanie rezerwami osobowymi
dla celów powszechnego obowiàzku obrony obejmuje:

1) przeprowadzanie rejestracji i poboru obywateli,

2) okreÊlanie zdolnoÊci do s∏u˝by wojskowej,

3) przeznaczanie do:

a) s∏u˝by wojskowej,

b) s∏u˝by w obronie cywilnej,

c) s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych,

4) uzupe∏nianie Si∏ Zbrojnych,

5) prowadzenie ewidencji wojskowej,

6) wykonywanie innych czynnoÊci w tym zakresie.

Art. 24. 1. Administrowanie rezerwami osobowy-
mi, z wyjàtkiem czynnoÊci okreÊlonych w art. 23 pkt 1
i 2, nale˝y do Ministra Obrony Narodowej5).

2. Terenowymi organami administracji wojskowej
w∏aÊciwymi w sprawach okreÊlonych w ust. 1 sà szefo-
wie wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojsko-
wi komendanci uzupe∏nieƒ.

Art. 25. 1.27) Do przeprowadzania czynnoÊci zwiàza-
nych z wykonywaniem powszechnego obowiàzku
obrony oraz do wspó∏dzia∏ania z organami wojskowy-
mi w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 sà w∏aÊciwy
wojewoda oraz przewodniczàcy zarzàdu gminy lub po-
wiatu sprawujàcy w∏adz´ administracji ogólnej oraz
organy samorzàdu terytorialnego.

2. W sprawach dotyczàcych spe∏niania powszech-
nego obowiàzku obrony przez obywateli polskich prze-
bywajàcych za granicà oraz wspó∏dzia∏ania w tym za-
kresie z organami wojskowymi sà w∏aÊciwe polskie
urz´dy konsularne.

3.28) Instytucje paƒstwowe, przedsi´biorcy2) i inne
jednostki organizacyjne oraz organizacje spo∏eczne sà
obowiàzane do wspó∏dzia∏ania z organami wojskowy-
mi i w∏aÊciwymi wojewodami oraz przewodniczàcymi
zarzàdu gminy lub powiatu sprawujàcymi w∏adz´ ad-
ministracji ogólnej i organami samorzàdu terytorialne-
go w zakresie administracji rezerw osobowych oraz do
wykonywania zwiàzanych z tym czynnoÊci okreÊlo-
nych w ustawie i przepisach wydanych na jej podsta-
wie.

Art. 26. 1. OkreÊlenie zdolnoÊci poborowych do
czynnej s∏u˝by wojskowej nale˝y do powiatowych29)

i wojewódzkich komisji lekarskich, z zastrze˝eniem
art. 29 ust. 1.

2. Powiatowe29) i wojewódzkie komisje lekarskie
powo∏ujà wojewodowie w porozumieniu z szefami wo-
jewódzkich sztabów wojskowych i przewodniczàcymi
okr´gowych rad lekarskich.

2a.30) Wojewódzka komisja lekarska sprawuje
nadzór nad dzia∏alnoÊcià powiatowych komisji lekar-
skich.

3.31) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, sk∏ad, tryb powo∏ywania i post´powania oraz
terminy urz´dowania powiatowych29) i wojewódzkich
komisji lekarskich oraz zasady przeprowadzania badaƒ
lekarskich, a tak˝e zasady wspó∏dzia∏ania komisji z wo-
jewodami oraz przewodniczàcymi zarzàdu gminy lub
powiatu sprawujàcymi w∏adz´ administracji ogólnej
i organami samorzàdu terytorialnego.

4. Minister Obrony Narodowej5), w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia32), po zasi´-
gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, kategorie zdolnoÊci fizycznej
i psychicznej do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz zasady
zaliczania do poszczególnych kategorii.

Art. 27. 1. M´˝czyêni, którzy w danym roku kalen-
darzowym koƒczà dziewi´tnaÊcie lat ˝ycia (poborowi),
sà obowiàzani stawiç si´ przed komisjà lekarskà
w okreÊlonym terminie i miejscu.

2. Do stawienia si´ przed komisjà lekarskà wzywa
poborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
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26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie usta-
wy o uposa˝eniu ̋ o∏nierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500 i z 2001 r.
Nr 27, poz. 298), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca
1999 r.

27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 7 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

———————
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 7 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
30) Dodany przez art. 4 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 9 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.



równoczeÊnie z wezwaniem do stawienia si´ przed ko-
misjà poborowà.

3. W razie niestawienia si´ poborowego przed ko-
misjà lekarskà bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodni-
czàcego komisji nak∏ada grzywn´ w celu przymuszenia
albo zarzàdza przymusowe doprowadzenie przez Poli-
cj´ do komisji lekarskiej, w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 28. 1. Orzeczenie powiatowej29) komisji lekar-
skiej dor´cza si´ poborowemu i wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

2. Od orzeczenia powiatowej29) komisji lekarskiej
przys∏uguje poborowemu i wojskowemu komendan-
towi 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 komisj´ lekarskà równie˝ z urz´du, je˝eli
zosta∏o wydane z naruszeniem przepisów prawa.

3. Cz∏onkom powiatowej29) komisji lekarskiej przy-
s∏uguje prawo wnoszenia do wojewódzkiej komisji le-
karskiej sprzeciwów od orzeczeƒ powiatowej29) komisji
lekarskiej w terminie czternastu dni od dnia wydania
orzeczenia.

4. Ostateczne orzeczenie o zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej mo˝e byç w ka˝dym czasie zmienio-
ne przez powiatowà29) komisj´ lekarskà z urz´du albo
na wniosek poborowego lub wojskowego komendan-
ta uzupe∏nieƒ, je˝eli w stanie zdrowia poborowego na-
stàpi∏y istotne zmiany.

5. Ostateczne orzeczenia komisji lekarskich sà wià-
˝àce dla wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ i komi-
sji poborowych.

Art. 29. 1. Wojskowe komisje lekarskie sà w∏aÊciwe
do orzekania o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej:

1) poborowych w okresie, kiedy nie urz´duje powia-
towa29) komisja lekarska, 

2) ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà,

3) ˝o∏nierzy rezerwy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, kieruje
z urz´du lub na wniosek tych osób do wojskowej komi-
sji lekarskiej wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, a oso-
by, o których mowa w ust. 1 pkt 2 — dowódca jednost-
ki wojskowej.

Art. 30.33) 1. Zak∏ady opieki zdrowotnej udzielajà
zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia, lekarzom wchodzàcym w sk∏ad powiato-
wych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pracowni-

kom Êredniego personelu medycznego wyznaczonym
do powiatowych komisji lekarskich w razie konieczno-
Êci ich udzia∏u w pracach komisji w godzinach pracy za-
wodowej.

2. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji lekar-
skich, o których mowa w ust. 1, orzekajàcych o stopniu
zdolnoÊci poborowych do czynnej s∏u˝by wojskowej,
oraz pracownikom Êredniego personelu medycznego,
o których mowa w ust. 1, przys∏uguje dodatkowe wy-
nagrodzenie za prac´ zwiàzanà z okreÊleniem zdolno-
Êci poborowych do czynnej s∏u˝by wojskowej, wyko-
nywanà poza godzinami pracy zawodowej, z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia zgodnie z ust. 1.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia
osób wchodzàcych w sk∏ad komisji lekarskich orzeka-
jàcych o stopniu zdolnoÊci poborowych do czynnej
s∏u˝by wojskowej oraz pracowników Êredniego perso-
nelu medycznego wyznaczonych do powiatowych ko-
misji lekarskich. WysokoÊç wynagrodzenia za ka˝dy
dzieƒ pracy nie mo˝e przekraczaç 10% przeci´tnego
wynagrodzenia og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie
art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70,
poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792) za kwarta∏ poprze-
dzajàcy wyp∏at´ wynagrodzenia.

4. Wojewodowie zlecajà zak∏adom opieki zdrowot-
nej przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i woje-
wódzkich komisji lekarskich badaƒ specjalistycznych,
w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej
poborowych.

5. Koszty wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 1
i 2, oraz badaƒ specjalistycznych i obserwacji szpital-
nej, o których mowa w ust. 4, pokrywa si´ z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci, którà dysponuje wojewoda.

Rozdzia∏ 2

Rejestracja i pobór

Art. 31. 1. M´˝czyêni, którzy w danym roku kalen-
darzowym koƒczà osiemnaÊcie lat ̋ ycia (przedpoboro-
wi), sà obowiàzani zg∏osiç si´ do rejestracji w okreÊlo-
nym terminie i miejscu.

2. Rada Ministrów mo˝e w drodze rozporzàdzenia
wprowadziç obowiàzek zg∏oszenia si´ do rejestracji
m´˝czyzn, którzy w danym roku kalendarzowym koƒ-
czà siedemnaÊcie lat ˝ycia.

3. Przedpoborowi, którzy nie dope∏nili obowiàzku
zg∏oszenia si´ do rejestracji w okreÊlonym terminie
i miejscu, sà obowiàzani to uczyniç niezw∏ocznie po
ustaniu przeszkody.
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4. Rejestracj´ przeprowadzajà wójtowie lub burmi-
strzowie (prezydenci miast).

5. Do rejestracji wzywa przedpoborowego wójt lub
burmistrz (prezydent miasta).

6. W razie niezg∏oszenia si´ przedpoborowego do
rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) nak∏ada grzywn´ w celu
przymuszenia albo zarzàdza przymusowe doprowa-
dzenie przez Policj´ do urz´du gminy, w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

7.34) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych35)

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej5)

okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowadza-
nia rejestracji przedpoborowych, sposób wzywania ich
do rejestracji oraz zasady prowadzenia ewidencji
przedpoborowych.

Art. 32. 1. M´˝czyêni, którzy w danym roku kalen-
darzowym koƒczà dziewi´tnaÊcie lat ˝ycia (poborowi),
sà obowiàzani stawiç si´ do poboru w okreÊlonym ter-
minie i miejscu.

2. Rada Ministrów mo˝e w drodze rozporzàdzenia
wprowadziç obowiàzek stawienia si´ do poboru m´˝-
czyzn, którzy w danym roku kalendarzowym koƒczà
osiemnaÊcie lat ˝ycia.

3. Do poboru mogà si´ stawiç równie˝ ochotnicy,
którzy ukoƒczyli siedemnaÊcie lat ˝ycia.

4. Poborowi, którzy nie dope∏nili obowiàzku stawie-
nia si´ do poboru w okreÊlonym terminie i miejscu, sà
obowiàzani to uczyniç niezw∏ocznie po ustaniu prze-
szkody.

5. Do stawienia si´ przed komisjà poborowà wzywa
poborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

6. W razie niestawienia si´ poborowego do poboru
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezy-
dent miasta) na wniosek przewodniczàcego komisji
poborowej nak∏ada grzywn´ w celu przymuszenia albo
zarzàdza przymusowe doprowadzenie przez Policj´ do
komisji poborowej, w trybie przepisów o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji.

7. Obowiàzek stawienia si´ do poboru trwa do koƒ-
ca roku kalendarzowego, w którym poborowy koƒczy
dwadzieÊcia cztery lata ˝ycia.

Art. 33. 1. Poborowi stawiajà si´ przed powiato-
wà29) komisjà poborowà w∏aÊciwà ze wzgl´du na miej-
sce ich pobytu sta∏ego. Poborowi zameldowani na po-
byt czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce stawiajà si´
przed komisjà poborowà w∏aÊciwà ze wzgl´du na miej-
sce tego pobytu.

2. Poborowi, którzy w okresie od dnia og∏oszenia
do dnia rozpocz´cia poboru zmienili miejsce pobytu
sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad 2
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 czasowego trwajà-
cego ponad 2 miesiàce. Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia si´ do
poboru.

3. Poborowi, którzy po rozpocz´ciu poboru na da-
nym terenie zamierzajà zmieniç miejsce pobytu sta∏e-
go lub pobytu czasowego trwajàcego równie˝ do
dwóch miesi´cy, stawiajà si´ do poboru przed opusz-
czeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ równie˝ do ochot-
ników.

Art. 34. M´˝czyêni, którzy z jakichkolwiek powodów
nie stawili si´ do poboru do koƒca roku kalendarzowe-
go, w którym ukoƒczyli dwadzieÊcia cztery lata ˝ycia,
sà obowiàzani zg∏osiç si´ do wojskowej komendy uzu-
pe∏nieƒ w∏aÊciwej ze wzgl´du na ich miejsce pobytu
sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwajà-
cego ponad dwa miesiàce w celu uregulowania sto-
sunku do powszechnego obowiàzku obrony. Obowià-
zek ten trwa do czasu ukoƒczenia szeÊçdziesi´ciu lat ̋ y-
cia.

Art. 35. 1.36) Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej oraz Minister Obrony Narodowej
okreÊlà ka˝dorazowo, w drodze rozporzàdzenia, czas
trwania i termin og∏oszenia poboru na terenie kraju
oraz roczniki osób podlegajàcych obowiàzkowi stawie-
nia si´ do poboru, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci oso-
by, które majà obowiàzek zg∏osiç si´ przed powiatowy-
mi komisjami lekarskimi i przed powiatowymi komisja-
mi poborowymi.

2.37) Pobór przeprowadzajà wojewodowie przy
wspó∏udziale szefów wojewódzkich sztabów wojsko-
wych oraz starostów, a tak˝e wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast).

Art. 36. 1. Wojewodowie powo∏ujà w porozumieniu
z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych woje-
wódzkie i powiatowe29) komisje poborowe.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, sk∏ad i tryb post´powania oraz terminy urz´dowa-
nia wojewódzkich i powiatowych29) komisji poboro-
wych.

3. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji poboro-
wych oraz personelowi pomocniczemu za udzia∏ w pra-
cach komisji przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci
i na zasadach okreÊlonych przez Rad´ Ministrów w dro-
dze rozporzàdzenia.
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Art. 37. 1. Zwierzchni nadzór nad przeprowadza-
niem poboru sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych35).

2. Bie˝àcy nadzór nad przygotowaniem i przebie-
giem poboru sprawujà wojewodowie.

3. Kontrol´ przeprowadzania poboru oraz prowa-
dzenia ewidencji wojskowej wykonujà Minister Obro-
ny Narodowej5) i podleg∏e mu organy. Wnioski orga-
nów wojskowych w sprawach obj´tych kontrolà pod-
legajà rozpatrzeniu przez wojewódzkà komisj´ poboro-
wà lub organ, który jà powo∏a∏.

Art. 38. 1. Do zakresu dzia∏ania powiatowej29) komi-
sji poborowej nale˝y:

1)38) orzekanie o udzielaniu poborowym odroczeƒ za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej w przypadkach okre-
Êlonych w art. 39 ust. 1 pkt 3, 

2) orzekanie o skierowaniu poborowych do s∏u˝by za-
st´pczej.

2. Do zakresu dzia∏ania wojewódzkiej komisji pobo-
rowej nale˝y:

1) nadzór nad dzia∏alnoÊcià powiatowej29) komisji po-
borowej,

2) rozpatrywanie odwo∏aƒ i sprzeciwów od orzeczeƒ
powiatowych29) komisji poborowych,

3)39) orzekanie w sprawach wniosków pracodawców
i dyrektorów wojewódzkich urz´dów pracy o uchy-
lenie skierowania do s∏u˝by zast´pczej.

3.40) W sprawach, o których mowa w ust. 1, powia-
towa29) komisja poborowa orzeka na wniosek poboro-
wego.

Art. 39.41) 1. Odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej udziela si´ poborowemu na jego wniosek ze wzgl´-
du na:

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

2) kandydowanie do Sejmu — na czas trwania kampa-
nii wyborczej,

3) koniecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki
nad cz∏onkiem rodziny wspólnie z nim zamieszka-
∏ym, który nie ukoƒczy∏ szesnastego roku ˝ycia lub
zosta∏ uznany za ca∏kowicie niezdolnego do pracy
i do samodzielnej egzystencji albo który ukoƒczy∏
siedemdziesiàty piàty rok ˝ycia, je˝eli nie ma inne-
go pe∏noletniego cz∏onka rodziny bli˝szego lub
równego stopniem pokrewieƒstwa obowiàzanego

do sprawowania tej opieki, albo ze wzgl´du na
obowiàzek sprawowania opieki wynikajàcej z pra-
womocnego orzeczenia sàdu — na czas sprawo-
wania tej opieki, z zastrze˝eniem ust. 4,

4) pobieranie nauki w szkole wy˝szej, je˝eli jest on stu-
dentem — na czas pobierania tej nauki, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do koƒca roku szkolnego w tym roku ka-
lendarzowym, w którym poborowy koƒczy dwu-
dziesty siódmy rok ˝ycia,

5) pobieranie nauki w zak∏adach kszta∏cenia nauczy-
cieli — na czas pobierania tej nauki, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do koƒca roku szkolnego w tym roku kalen-
darzowym, w którym poborowy koƒczy dwudzie-
sty siódmy rok ˝ycia,

6)42) 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
dwudziesty drugi rok ˝ycia.

2. Odroczenia ze wzgl´du na pobieranie nauki
udziela si´ tak˝e poborowym b´dàcym alumnami wy˝-
szych seminariów duchownych, 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, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒ-
ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w któ-
rym poborowy koƒczy dwudziesty siódmy rok ˝ycia.

3. Odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojskowej mo˝na
udzieliç równie˝ ze wzgl´du na wa˝ne sprawy osobiste
lub rodzinne poborowego, a w szczególnoÊci zwiàzane
z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej,
które nie upowa˝niajà do udzielenia poborowemu od-
roczenia z tytu∏u sprawowania bezpoÊredniej opieki
nad cz∏onkiem rodziny albo z powodu koniecznoÊci za-
∏atwienia spraw zwiàzanych z prowadzeniem przez po-
borowego przedsi´biorstwa, gospodarstwa rolnego
albo innej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Odroczenia nie
udziela si´, je˝eli spowodowa∏oby to nieodbycie za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej.

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udzie-
la si´ ka˝dorazowo na czas okreÊlony we wniosku, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ dwanaÊcie miesi´cy.

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

6. SkreÊlenie z listy studentów albo wydalenie ze
studiów powodujà utrat´ udzielonego odroczenia za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej z tytu∏u pobierania nauki.
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7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 4—6, po zakoƒczeniu roku szkol-
nego (studiów), nie póêniej jednak ni˝ w terminie
14 dni od dnia rozpocz´cia kolejnego roku szkolnego
(studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce poby-
tu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwa-
jàcego ponad dwa miesiàce zaÊwiadczenie o ukoƒcze-
niu poprzedniego i rozpocz´ciu nowego roku nauki
(studiów).

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i tryb udzielania odroczeƒ za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej. 

Art. 40. 1. (skreÊlony).43)

2. Poborowy korzystajàcy z odroczenia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej jest obowiàzany stawiç si´ odpo-
wiednio przed powiatowà29) komisjà poborowà albo
wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ niezw∏ocznie
po up∏ywie okresu odroczenia, a gdy komisja ta nie
urz´duje — zg∏osiç si´ do wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta), który wskazuje mu termin i miejsce sta-
wienia si´ przed komisjà poborowà.

Art. 41. 1. Orzeczenie powiatowej29) komisji pobo-
rowej dor´cza si´ poborowemu i wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ na piÊmie, wraz z uzasadnieniem.

2. Od orzeczenia powiatowej29) komisji poborowej
przys∏uguje poborowemu i wojskowemu komendan-
towi uzupe∏nieƒ odwo∏anie do wojewódzkiej komisji
poborowej. Wniesienie odwo∏ania, z zastrze˝eniem
przepisu art. 190 ust. 2, nie wstrzymuje powo∏ania po-
borowego do zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

3. Orzeczenie powiatowej29) komisji poborowej
mo˝e byç zmienione przez wojewódzkà komisj´ pobo-
rowà równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏o wydane z naru-
szeniem przepisów prawa.

4. Cz∏onkom powiatowej29) komisji poborowej
przys∏uguje prawo wnoszenia do wojewódzkiej komi-
sji poborowej sprzeciwów od orzeczeƒ powiatowej29)

komisji poborowej.

5. Odwo∏ania od orzeczeƒ powiatowej29) komisji
poborowej wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia tych orzeczeƒ, a sprzeciwy — w terminie 14 dni
od dnia wydania orzeczeƒ.

Art. 42. 1.44) Orzekanie o udzieleniu poborowym
odroczeƒ zasadniczej s∏u˝by wojskowej w przypad-
kach okreÊlonych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—6 oraz
ust. 2 i 3 nale˝y do wojskowych komendantów uzupe∏-
nieƒ.

2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, dor´cza si´
poborowemu na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od orzeczenia wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ przys∏uguje poborowemu odwo∏anie do szefa wo-
jewódzkiego sztabu wojskowego w terminie czterna-
stu dni od dnia dor´czenia orzeczenia. Wniesienie od-
wo∏ania nie wstrzymuje powo∏ania poborowego do za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej.

4. Orzeczenie wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
mo˝e byç zmienione przez szefa wojewódzkiego szta-
bu wojskowego równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏o wyda-
ne z naruszeniem przepisów prawa.

Art. 43.45) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, sposób wzywania do pobo-
ru, dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawiç
przy poborze, uwzgl´dniajàc sposób przygotowania
i przeprowadzenia poboru oraz czynnoÊci wojewodów,
starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) i wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ w tym
zakresie.

Art. 44. 1.46) Nie powo∏uje si´ do czynnej s∏u˝by
wojskowej poborowych uznanych za zdolnych do tej
s∏u˝by:

1) obywateli polskich, którzy stale zamieszkujà za gra-
nicà,

2) absolwentów szkó∏ oficerskich i szkó∏ aspiranckich
(chorà˝ych) Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, którzy bezpoÊrednio po zakoƒcze-
niu studiów (nauki) podj´li s∏u˝b´ w charakterze
funkcjonariusza Policji, Stra˝y Granicznej lub Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.  

2. (skreÊlony).47)

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ na wniosek poboro-
wego. Decyzj´ wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
dor´cza si´ poborowemu na piÊmie wraz z uzasadnie-
niem.

4. Od decyzji wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
przys∏uguje poborowemu odwo∏anie do szefa woje-
wódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji. Decyzja ta mo˝e byç zmienio-
na przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego
równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem
przepisów prawa.

Art. 45. 1.48) Poborowych uznanych za zdolnych do
s∏u˝by wojskowej wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
przeznacza do s∏u˝by, uwzgl´dniajàc potrzeby wojska,
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o której mowa w przypisie 6.



orzeczenie komisji poborowej i komisji lekarskiej, kwa-
lifikacje zawodowe oraz w miar´ mo˝noÊci ˝yczenia
poborowych.

2. Poborowi powinni byç powo∏ywani do odbycia
czynnej s∏u˝by wojskowej, w miar´ mo˝liwoÊci, w jed-
nostce wojskowej majàcej siedzib´ w pobli˝u ich miej-
sca pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czaso-
wego trwajàcego ponad dwa miesiàce.

3.49) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przeznaczania
poborowych do s∏u˝by, z uwzgl´dnieniem wymogów
niezb´dnych do kierowania poborowych do poszcze-
gólnych rodzajów Si∏ Zbrojnych i rodzajów wojsk oraz
kryteriów kierowania poborowych na poszczególne
stanowiska i funkcje wojskowe.

Art. 46. 1. Poborowych niepowo∏anych do zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej do dnia 31 grudnia roku kalen-
darzowego, w którym ukoƒczyli dwadzieÊcia cztery la-
ta ˝ycia, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przenosi do
rezerwy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do poboro-
wych, którzy:

1)50) nie mogli byç powo∏ani do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej w okresie, o którym mowa w ust. 1,
z powodu odroczenia tej s∏u˝by, z wyjàtkiem przy-
padku okreÊlonego w art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2, albo
z powodu z∏o˝enia wniosku o skierowanie do s∏u˝-
by zast´pczej, 

2) z przyczyn niezale˝nych od organów wojskowych nie
mogli byç powo∏ani do zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej w terminie okreÊlonym w ust. 1 ze wzgl´du na:

a) odbywanie kary pozbawienia wolnoÊci,

b) orzeczenie kary pozbawienia praw publicznych,

c) czasowe przebywanie za granicà,

d) niespe∏nienie wojskowego obowiàzku meldun-
kowego,

e) niezg∏oszenie si´ do poboru do koƒca roku ka-
lendarzowego, w którym ukoƒczyli dwadzieÊcia
cztery lata ˝ycia.

3. Poborowych, o których mowa w ust. 2, niepowo-
∏anych do zasadniczej s∏u˝by wojskowej przenosi si´
do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego,
w którym ukoƒczyli dwadzieÊcia osiem lat ˝ycia.

4. Minister Obrony Narodowej5) mo˝e zarzàdziç
przeniesienie cz´Êci poborowych do rezerwy przed
ukoƒczeniem przez nich wieku okreÊlonego w ust. 1 i 3.

Art. 47. 1. Poborowych, którzy zostali duchownymi
lub cz∏onkami zakonów (po profesji wieczystej), prze-
nosi si´ do rezerwy.

2. Przepisu ust. 1 oraz innych przepisów ustawy do-
tyczàcych duchownych lub cz∏onków zakonów nie sto-
suje si´ do:

1) duchownych wybieranych na okreÊlonà kadencj´,

2) duchownych lub cz∏onków zakonów koÊcio∏ów i in-
nych zwiàzków wyznaniowych o nieuregulowanej
sytuacji prawnej.

Art. 48. 1. Kobiety posiadajàce kwalifikacje przydat-
ne do czynnej s∏u˝by wojskowej mogà byç poddane
obowiàzkowi stawienia si´ do poboru, poczynajàc od
dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym koƒczà
osiemnaÊcie lat ̋ ycia — do dnia 31 grudnia roku kalen-
darzowego, w którym koƒczà dwadzieÊcia cztery lata.
Kobiety te mogà byç uprzednio poddane obowiàzkowi
stawienia si´ do rejestracji.

2. Obowiàzki, o których mowa w ust. 1, nak∏ada Ra-
da Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊlajàc
równoczeÊnie kwalifikacje kobiet przydatne do czynnej
s∏u˝by wojskowej.

3. Do rejestracji i poboru kobiet stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 26—45.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i tryb przeznaczania kobiet do czynnej s∏u˝-
by wojskowej, udzielania im odroczeƒ i przenoszenia
do rezerwy oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

Rozdzia∏ 3

Ewidencja

Art. 49.51) 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
z upowa˝nienia Ministra Obrony Narodowej prowadzà
ewidencj´ wojskowà osób podlegajàcych obowiàzko-
wi s∏u˝by wojskowej.

1a.52) Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ wspó∏pra-
cujà z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego za-
daƒ ustawowych.

2. Organy administracji publicznej obowiàzane sà
do bezp∏atnego udost´pniania danych osobowych
w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i sposób prowadzenia ewiden-
cji wojskowej, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci miej-
sca pobytu, zatrudnienia, kwalifikacji oraz przebiegu
s∏u˝by wojskowej tych osób.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i sposób odtwarzania ewidencji
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w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.



wojskowej osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by
wojskowej, z uwzgl´dnieniem przypadków, kiedy na-
st´puje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej
oraz miejsca odtworzenia tej ewidencji.

Art. 50. 1.53) Pracodawcy54) sà obowiàzani zawiado-
miç, nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 14 dni, wojsko-
wych komendantów uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwych ze wzgl´-
du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub poby-
tu czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce pra-
cownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwali-
fikacjach i zajmowanym stanowisku.

2.55) Rektorzy szkó∏ wy˝szych, dyrektorzy zak∏adów
kszta∏cenia nauczycieli oraz dyrektorzy szkó∏ ponad-
gimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. równie˝
dyrektorzy szkó∏ ponadpodstawowych sà obowiàzani
zawiadomiç, nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 14 dni,
wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ w∏aÊciwych ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce
studenta (ucznia) o przyj´ciu go do szko∏y, przewidy-
wanym czasie studiów (nauki), powtarzaniu roku lub
semestru studiów (nauki), skreÊleniu z listy studentów
(uczniów), wydaleniu oraz o ukoƒczeniu przez niego
studiów (nauki).

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, do-
tyczà tylko okreÊlonych osób podlegajàcych obowiàz-
kowi czynnej s∏u˝by wojskowej.

4. Pracodawcy26), szko∏y oraz inne jednostki orga-
nizacyjne sà obowiàzane wydawaç zaÊwiadczenia
w sprawach powszechnego obowiàzku obrony na ˝à-
danie osób zainteresowanych i w∏aÊciwych organów
wojskowych.

5. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres obowiàzków i tryb post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1—4.

Art. 51. 1. Wojskowe komendy uzupe∏nieƒ lub or-
gany przeprowadzajàce rejestracj´ przedpoborowych
sà zawiadamiane:

1) przez sàdy i jednostki organizacyjne prokuratury —
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wo-
bec osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by woj-
skowej, a przez sàdy — równie˝ w okreÊlonym za-
kresie o prawomocnym skazaniu tych osób,

2) przez zak∏ady karne i poprawcze oraz areszty Êled-
cze — o osadzeniu w zak∏adzie karnym lub areszcie
Êledczym osób podlegajàcych obowiàzkowi czyn-
nej s∏u˝by wojskowej lub o umieszczeniu takich
osób w zak∏adzie poprawczym oraz o zwolnieniu
z tych zak∏adów lub aresztu,

3) przez kolegia do spraw wykroczeƒ56) — w okreÊlo-
nym zakresie o prawomocnym ukaraniu przedpo-
borowych i poborowych.

2. Ministrowie w∏aÊciwy do spraw sprawiedliwo-
Êci57), Obrony Narodowej5) i w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych35) okreÊlajà, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres zawiadomieƒ, o których mowa w ust. 1, oraz spo-
sób i terminy ich przesy∏ania.

Art. 52. 1. Osoby podlegajàce powszechnemu obo-
wiàzkowi obrony sà obowiàzane do osobistego stawie-
nia si´ na wezwanie w∏aÊciwych organów w sprawach
dotyczàcych tego obowiàzku w terminie i miejscu okre-
Êlonym w wezwaniu oraz do poddania si´ badaniom
lekarskim.

2. Pracownikom wezwanym do osobistego stawie-
nia si´ przed w∏aÊciwy organ w sprawach dotyczàcych
powszechnego obowiàzku obrony, którzy nie otrzyma-
li od pracodawcy26) wynagrodzenia za czas opuszczo-
ny z powodu wezwania, przys∏uguje, na ich ˝àdanie,
zrycza∏towana rekompensata za utracone zarobki, za
ka˝dy dzieƒ w wysokoÊci 1/30 najni˝szego wynagro-
dzenia pracowników za pe∏ny miesi´czny wymiar cza-
su pracy, okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy58) na podstawie Kodeksu pracy. Rekom-
pensat´ wyp∏aca organ wzywajàcy na podstawie za-
Êwiadczeƒ wydanych przez zak∏ady pracy.

3. Osobom wezwanym do osobistego stawienia si´
przez w∏aÊciwy organ w sprawach dotyczàcych po-
wszechnego obowiàzku obrony przys∏uguje na ich ˝à-
danie zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia
si´ i powrotu do miejsca pobytu sta∏ego (zamieszka-
nia) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa
miesiàce. Nale˝noÊç wyp∏aca organ wzywajàcy na
podstawie udokumentowanego oÊwiadczenia osoby
wezwanej.

4. Je˝eli wezwanie do stawienia si´ nast´puje
wskutek niespe∏nienia lub nienale˝ytego spe∏nienia,
z winy osoby wezwanej, obowiàzków okreÊlonych
w ustawie, przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´.

5.59) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, przypadki, w których osoby podlegajà-
ce powszechnemu obowiàzkowi obrony sà obowiàza-
ne do osobistego stawienia si´ na wezwanie organów
wojskowych, tryb wzywania, organy wojskowe w∏aÊci-
we w tych sprawach oraz wzór wezwania. 
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wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149).
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rej mowa w przypisie 1.

58) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

59) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 26.



Art. 53. 1. Osoby podlegajàce obowiàzkowi czynnej
s∏u˝by wojskowej sà obowiàzane do spe∏niania woj-
skowego obowiàzku meldunkowego, polegajàcego na
zg∏aszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom
miast) albo w∏aÊciwym organom wojskowym zmian
miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wy-
kszta∏cenia i zawodu.

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

1) nie stawi∏y si´ do poboru — od dnia 1 stycznia ro-
ku kalendarzowego, w którym koƒczà dziewi´tna-
Êcie lat ˝ycia, albo 

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

— sà obowiàzane uzyskaç zezwolenie Ministra Obro-
ny Narodowej5) lub organu wojskowego przez niego
upowa˝nionego na wyjazd i pobyt za granicà.

3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast):

1) dokonujà zameldowania osób podlegajàcych obo-
wiàzkowi czynnej s∏u˝by wojskowej po uprzednim
wymeldowaniu si´ ich z poprzedniego miejsca po-
bytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce,

2) zawiadamiajà wojskowych komendantów uzupe∏-
nieƒ oraz wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) w∏aÊciwych ze wzgl´du na poprzednie miej-
sce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu cza-
sowego trwajàcego ponad dwa miesiàce osób
podlegajàcych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by woj-
skowej o zmianach zg∏oszonych przy spe∏nianiu
wojskowego obowiàzku meldunkowego.

4. ˚o∏nierze zwolnieni z zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej przedterminowo, w trybie okreÊlonym w art. 90, sà
obowiàzani do uzyskania zezwolenia dowódcy jed-
nostki wojskowej na zmian´ miejsca pobytu; obowià-
zek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.

5. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady, zakres i tryb spe∏niania obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, oraz organy w∏aÊciwe w tych
sprawach.

Art. 54. 1. Osobom obj´tym ewidencjà prowadzo-
nà przez wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ wyda-
je si´ wojskowe dokumenty osobiste dla potrzeb po-
wszechnego obowiàzku obrony.

2.60) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje i wzory wojskowych doku-
mentów osobistych, wskazujàc w szczególnoÊci prze-
znaczenie tych dokumentów, organy wojskowe w∏aÊci-

we do ich wydawania i ewidencjonowania, zakres in-
formacji i danych osobowych wpisanych w tych doku-
mentach, a tak˝e podmioty uprawnione do ˝àdania
okazania tych dokumentów. Rozporzàdzenie w szcze-
gólnoÊci okreÊli dane, jakie powinien zawieraç doku-
ment, z uwzgl´dnieniem imienia, nazwiska, daty uro-
dzenia, stopnia wojskowego, miejsca pe∏nienia s∏u˝by
oraz fotografii.

3. Wojskowych dokumentów osobistych nie wolno
przenosiç, przewoziç ani przesy∏aç za granic´.

4. Minister Obrony Narodowej5) w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych35)

okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, sposób dor´czania
wojskowych dokumentów osobistych, tryb post´po-
wania w razie ich utraty, zniszczenia lub nieprzyj´cia
oraz organ, któremu osoba wyje˝d˝ajàca za granic´
jest obowiàzana z∏o˝yç wojskowy dokument osobisty
na przechowanie.

Art. 54a.61) 1. Organy wojskowe wyposa˝à ˝o∏nie-
rzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz inne osoby okre-
Êlone prawem mi´dzynarodowym w karty i tabliczki
to˝samoÊci.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organy w∏aÊciwe do wydawania i ewi-
dencjonowania kart i tabliczek to˝samoÊci, a tak˝e ro-
dzaje i wzory tych kart i tabliczek z uwzgl´dnieniem ich
przeznaczenia i wykorzystania przez ˝o∏nierzy w czyn-
nej s∏u˝bie wojskowej, osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jed-
nostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do si∏
zbrojnych, cywilny personel medyczno-sanitarny si∏
zbrojnych, osoby cywilne towarzyszàce si∏om zbroj-
nym, personel stowarzyszenia „Polski Czerwony
Krzy˝” i inne ochotnicze stowarzyszenia pomocy oraz
osoby cywilne wykonujàce czynnoÊci duszpasterskie
w si∏ach zbrojnych.

DZIA¸ III

S∏u˝ba wojskowa

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 55. 1. Obowiàzek s∏u˝by wojskowej polega na:

1) odbywaniu zasadniczej s∏u˝by wojskowej przez po-
borowych,

2) odbywaniu zaj´ç wojskowych oraz przeszkolenia
wojskowego przez studentów i absolwentów szkó∏
wy˝szych,

3) odbywaniu çwiczeƒ wojskowych oraz okresowej
s∏u˝by wojskowej przez ˝o∏nierzy rezerwy,

4) pe∏nieniu czynnej s∏u˝by wojskowej w razie og∏o-
szenia mobilizacji i w czasie wojny przez poboro-
wych i ˝o∏nierzy rezerwy.
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2. W ramach obowiàzku s∏u˝by wojskowej poboro-
wi — zamiast do zasadniczej s∏u˝by wojskowej — mo-
gà byç przeznaczeni do odbycia zasadniczej s∏u˝by lub
szkolenia poborowych w obronie cywilnej.

Art. 56.62) 1. Równoznaczne ze spe∏nianiem obo-
wiàzku zasadniczej s∏u˝by wojskowej jest pe∏nienie
przez poborowych s∏u˝by w formacjach uzbrojonych
niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, formacje uzbrojone niewchodzàce w sk∏ad Si∏
Zbrojnych, w których pe∏nienie s∏u˝by jest równo-
znaczne ze spe∏nieniem obowiàzku zasadniczej s∏u˝by
wojskowej.

3. Poborowym pe∏niàcym s∏u˝b´ w formacjach
uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych
i cz∏onkom ich rodzin, niezale˝nie od uprawnieƒ okre-
Êlonych dla tych osób w przepisach z tytu∏u tej s∏u˝by,
przys∏ugujà szczególne uprawnienia przewidziane
w niniejszej ustawie oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie dla ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej
i ich rodzin w zakresie okreÊlonym przez Rad´ Mini-
strów w drodze rozporzàdzenia.

4. Skierowanie do s∏u˝by w formacjach uzbrojo-
nych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej mo˝e nastàpiç tylko za zgodà poboro-
wego.

5. Minister Obrony Narodowej5) w porozumieniu
z ministrami, którym sà podporzàdkowane formacje,
o których mowa w ust. 2, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady przeznaczania i kierowa-
nia poborowych do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych
niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, a tak˝e prze-
bieg tej s∏u˝by w zakresie nieuregulowanym w odr´b-
nych ustawach.

Art. 57.63) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, corocznie liczb´ poborowych, którzy mogà
byç powo∏ywani w roku kalendarzowym do zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej, na przeszkolenie wojskowe, do
zasadniczej s∏u˝by i szkolenia poborowych w obronie
cywilnej oraz do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych nie-
wchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych, a tak˝e ˝o∏nierzy
rezerwy do odbycia çwiczeƒ wojskowych i s∏u˝by okre-
sowej, jak równie˝ do odbycia çwiczeƒ w obronie cy-
wilnej, z uwzgl´dnieniem potrzeb etatowych Si∏ Zbroj-
nych oraz poszczególnych formacji.

Art. 58. 1. Obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej w zakre-
sie okreÊlonym w niniejszej ustawie podlegajà obywa-
tele polscy:

1) m´˝czyêni poczàwszy od 1 stycznia roku kalenda-
rzowego, w którym koƒczà osiemnaÊcie lat ˝ycia,
do koƒca roku kalendarzowego, w którym koƒczà

pi´çdziesiàt, a posiadajàcy stopieƒ chorà˝ego lub
stopieƒ oficerski — szeÊçdziesiàt lat ˝ycia,

2) kobiety posiadajàce kwalifikacje przydatne do tej
s∏u˝by poczàwszy od 1 stycznia roku kalendarzo-
wego, w którym koƒczà osiemnaÊcie lat ˝ycia, do
koƒca roku kalendarzowego, w którym koƒczà
czterdzieÊci, a posiadajàce stopieƒ chorà˝ego lub
stopieƒ oficerski — pi´çdziesiàt lat ˝ycia.

2. Obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej nie podlegajà
jednak osoby wymienione w ust. 1, które zosta∏y uzna-
ne ze wzgl´du na stan zdrowia za trwale niezdolne do
tej s∏u˝by.

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

1) sprawujà opiek´ nad dzieçmi do lat oÊmiu,

2) sprawujà opiek´ nad dzieçmi od lat oÊmiu do szes-
nastu lub osobami wspólnie zamieszka∏ymi, zali-
czonymi do I grupy inwalidów64) albo ob∏o˝nie
chorymi, je˝eli opieki tej nie mo˝na powierzyç in-
nym osobom.

Art. 59. ˚o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie wojskowej
sà osoby, które:

1) odbywajà:

a) zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,

b) nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,

c) przeszkolenie wojskowe,

d) çwiczenia wojskowe,

e) okresowà s∏u˝b´ wojskowà,

2) pe∏nià s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏oszenia mobili-
zacji i w czasie wojny.

Art. 60. 1. Powo∏anie do czynnej s∏u˝by wojskowej
nast´puje za pomocà kart powo∏ania, kart mobilizacyj-
nych albo w drodze obwieszczeƒ lub w inny sposób
okreÊlony przez Ministra Obrony Narodowej5). Karta
powo∏ania jest decyzjà administracyjnà.

2. Powo∏ywanie do czynnej s∏u˝by wojskowej nale-
˝y do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.

3. Dniem powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej
jest okreÊlony w karcie powo∏ania dzieƒ stawienia si´
do tej s∏u˝by.

4. Zorganizowanie dor´czania i dor´czanie kart po-
wo∏ania do odbycia çwiczeƒ wojskowych przeprowa-
dzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa
oraz do czynnej s∏u˝by wojskowej w razie og∏oszenia
mobilizacji i w czasie wojny nale˝y:

Dziennik Ustaw Nr 21 — 1277 — Poz. 205 

———————
62) Obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2005 r., zgodnie z art. 4

ustawy, o której mowa w przypisie 26.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.

———————
64) Obecnie: osobami o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy oraz

niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, stosownie do
art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmia-
nie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym
i o ubezpieczeniu spo∏ecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r.



1) w gminach — do wójtów lub burmistrzów (prezy-
dentów miast),

2)65) w powiatach — do starostów (prezydentów
miast na prawach powiatu).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, dor´-
czenie kart powo∏ania mo˝e nastàpiç równie˝ przez
urz´dy pocztowo-telekomunikacyjne lub Policj´.

6. Rozplakatowanie obwieszczeƒ o powo∏aniu osób
do czynnej s∏u˝by wojskowej w razie og∏oszenia mobi-
lizacji i w czasie wojny nale˝y do wójtów lub burmi-
strzów (prezydentów miast).

7. Karty powo∏ania w uzasadnionych przypadkach
mogà byç dor´czane o ka˝dej porze doby.

8.66) Powo∏anie do odbycia çwiczeƒ wojskowych,
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego sta-
wiennictwa, mo˝e nastàpiç w celu:

1) sprawdzenia gotowoÊci mobilizacyjnej i bojowej
jednostek wojskowych,

2) udzia∏u jednostek wojskowych w zwalczaniu kl´sk
˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowi-
ska i likwidacji ich skutków.

8a.67) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2,
do odbycia çwiczeƒ wojskowych powo∏uje si´ ˝o∏nie-
rzy rezerwy przede wszystkim spoza obszaru obj´tego
kl´skà ˝ywio∏owà, nadzwyczajnym zagro˝eniem Êro-
dowiska i likwidacjà ich skutków.

9.68) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory kart powo∏ania i kart mobiliza-
cyjnych oraz ich przeznaczenie, a tak˝e wzory obwiesz-
czeƒ. Wzory kart powinny zawieraç pouczenie o skut-
kach uchylania si´ od obowiàzku s∏u˝by wojskowej
i post´powaniu w razie utraty karty oraz w przypad-
kach niemo˝noÊci stawienia si´ do s∏u˝by wojskowej.

Art. 61. 1. Powo∏ani do czynnej s∏u˝by wojskowej
sà obowiàzani stawiç si´ do tej s∏u˝by w okreÊlonym
terminie i miejscu. Stajà si´ oni ˝o∏nierzami w czynnej
s∏u˝bie wojskowej z chwilà stawienia si´ do tej s∏u˝by
w okreÊlonym miejscu.

2.69) W razie niestawienia si´ powo∏anego do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, sta-
rosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszka-
nia) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad 2 miesià-

ce, na wniosek wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ,
zarzàdza przymusowe doprowadzenie przez Policj´ do
wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 62.70) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, Minister Obrony Narodowej oraz minister w∏a-
Êciwy do spraw ∏àcznoÊci, okreÊlà, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb dor´czania kart powo∏ania i rozplakatowa-
nia obwieszczeƒ, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb
post´powania organów jednostek wojskowych, Policji
i Poczty Polskiej w tym zakresie oraz sposób pokrywa-
nia kosztów zwiàzanych z dor´czeniem dokumentów
powo∏ania, a tak˝e wzór upowa˝nieƒ dla kurierów ak-
cji kurierskiej.

Art. 63. Sposób odbywania czynnej s∏u˝by wojsko-
wej oraz obowiàzki i uprawnienia ˝o∏nierzy okreÊla
ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporzàdzenia
i zarzàdzenia, a tak˝e regulaminy i rozkazy wydane
przez Ministra Obrony Narodowej5).

Art. 64. 1. ˚o∏nierze sà obowiàzani zachowaç w ta-
jemnicy wszystkie wiadomoÊci, z którymi zapoznali si´
bezpoÊrednio lub w zwiàzku z odbywaniem czynnej
s∏u˝by wojskowej, je˝eli wiadomoÊci te stanowià ta-
jemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa zarówno
w czasie pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej, jak i po
zwolnieniu z niej.

3. Od obowiàzku zachowania tajemnicy mo˝e zwol-
niç ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojskowej prze∏o˝ony
o uprawnieniach co najmniej dowódcy okr´gu wojsko-
wego, a ˝o∏nierza zwolnionego z czynnej s∏u˝by woj-
skowej — Minister Obrony Narodowej5) lub organ woj-
skowy przez niego upowa˝niony, chyba ˝e odr´bne
przepisy stanowià inaczej.

4. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej sà obo-
wiàzani uzyskaç zezwolenie Ministra Obrony Narodo-
wej5) lub organu wojskowego przez niego upowa˝nio-
nego na rozpowszechnianie rezultatów swej dzia∏alno-
Êci naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycz-
nej, zawierajàcych wiadomoÊci stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà lub s∏u˝bowà, w trybie okreÊlonym przez
Ministra Obrony Narodowej5) w drodze rozporzàdze-
nia.

Art. 65. 1. W okresie odbywania czynnej s∏u˝by
wojskowej cz∏onkostwo ˝o∏nierzy w partiach politycz-
nych ulega zawieszeniu.

2. W okresie odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierze nie mogà braç udzia∏u w dzia∏alnoÊci ruchów
obywatelskich i innych ugrupowaƒ obywateli o charak-
terze politycznym ani te˝ prowadziç ̋ adnej dzia∏alnoÊci
politycznej na terenie jednostki (instytucji) wojskowej,
w tym rozpowszechniaç publikacji dotyczàcych zagad-
nieƒ politycznych.
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3. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej w umun-
durowaniu oraz odznakach i oznakach wojskowych nie
mogà braç udzia∏u w zgromadzeniach o charakterze
politycznym.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ w przypadku
kandydowania ̋ o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojskowej do
Sejmu, Senatu lub organu samorzàdu terytorialnego.

5. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej nie mogà
tworzyç i wst´powaç do zwiàzków zawodowych ani
braç udzia∏u w dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych, któ-
rych byli cz∏onkami w chwili powo∏ania do tej s∏u˝by.

6. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej mogà
wst´powaç do stowarzyszeƒ i innych organizacji dzia-
∏ajàcych poza wojskiem oraz braç udzia∏ w dzia∏alnoÊci
stowarzyszeƒ i innych organizacji, do których nale˝eli
w chwili powo∏ania do tej s∏u˝by, tylko za zezwoleniem
prze∏o˝onego o uprawnieniach co najmniej dowódcy
pu∏ku.

7. Dzia∏alnoÊç partii politycznych oraz stowarzy-
szeƒ i innych organizacji na terenie jednostek (instytu-
cji) wojskowych okreÊlajà odr´bne ustawy, z tym ˝e na
terenie jednostek (instytucji) wojskowych nie mogà
byç tworzone i nie mogà dzia∏aç Êrodowiskowe stowa-
rzyszenia i inne organizacje zrzeszajàce ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej.

Art. 66. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej sà
obowiàzani uzyskaç zezwolenie Ministra Obrony Naro-
dowej5) lub organu wojskowego przez niego upowa˝-
nionego na wyjazd i pobyt za granicà w trybie okreÊlo-
nym przez Ministra Obrony Narodowej5) w drodze roz-
porzàdzenia.

Art. 67. 1. ̊ o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej sà
obowiàzani w czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
nosiç umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe.

2. ̊ o∏nierzom, którzy nie pe∏nià czynnej s∏u˝by woj-
skowej, mogà byç wydawane przedmioty umunduro-
wania i wyekwipowania wojskowego do celów zwiàza-
nych z wykonywaniem powszechnego obowiàzku
obrony. ˚o∏nierze ci sà obowiàzani stawiç si´ w wyda-
nym umundurowaniu i z ekwipunkiem w razie powo∏a-
nia do s∏u˝by.

3. W innych przypadkach ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2
˝o∏nierze mogà nosiç umundurowanie oraz odznaki
i oznaki wojskowe tylko w razie uzyskania zezwolenia
w trybie i na zasadach okreÊlonych przez Ministra
Obrony Narodowej5).

3a.71) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´-
powania w sprawach o uzyskanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 3, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci wa-
runku uzyskania przez ̋ o∏nierza pozytywnej opinii w∏a-
Êciwego organu wojskowego prowadzàcego ewiden-

cj´ ˝o∏nierza, wywiàzywania si´ przez niego z po-
wszechnego obowiàzku obrony, je˝eli jemu podlega,
i zasadnoÊci motywów, jakie przytoczy∏ ̋ o∏nierz w swo-
jej proÊbie o uzyskanie zezwolenia.

4.72) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania
oraz odznak i oznak wojskowych, jak równie˝ zasa-
dy i sposób noszenia uzbrojenia,

2) przypadki, w których ̋ o∏nierze sà zwolnieni od obo-
wiàzku noszenia umundurowania oraz odznak
i oznak wojskowych,

3) zasady i sposób noszenia przez ˝o∏nierzy orderów,
odznaczeƒ, medali i odznak innych ni˝ wojskowe,

4) zasady wydawania przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania wojskowego w przypadkach,
o których mowa w ust. 2

— w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem podzia∏u mun-
durów na wyjÊciowe, çwiczebne i polowe, specyfiki
zwiàzanej z oznakowaniem mundurów, zestawów
ubiorczych dla ˝o∏nierzy poszczególnych rodzajów
wojsk i s∏u˝b, sposobu oraz okolicznoÊci noszenia
umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz
charakteru wykonywanych zadaƒ.

Art. 68. 1.73) ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej
otrzymujà:

1) bezp∏atne wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny,

2) umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w na-
turze lub równowa˝nik pieni´˝ny.

1a.74) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, przypadki, w których ˝o∏nierze
otrzymujà Êwiadczenia, o których mowa w ust. 1,
szczegó∏owe zasady oraz normy ich otrzymywania
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci warunków pe∏nio-
nej s∏u˝by, sposobów realizacji dodatkowych norm
wy˝ywienia oraz warunków, trybu i terminów wyp∏aca-
nia równowa˝ników pieni´˝nych.

2. Uprawnienia ˝o∏nierzy do zakwaterowania, upo-
sa˝enia, Êwiadczeƒ odszkodowawczych i emerytal-
nych oraz zaopatrzenia inwalidzkiego okreÊlajà odr´b-
ne ustawy i akty prawne wydane na ich podstawie.

Art. 69.75) 1. ˚o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà, przeszkolenie wojskowe i çwiczenia
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———————
71) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 6.

———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 6.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 6.
74) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 6.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 158 ustawy z dnia 6 lute-

go 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.; w tym brzmieniu obowiàzuje do czasu wejÊcia
w ˝ycie zmian, o których mowa w przypisach 76 i 77.



wojskowe oraz pe∏niàcym s∏u˝b´ wojskowà w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny przys∏uguje
prawo do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej.

2. Ministrowie Obrony Narodowej5) oraz w∏aÊciwy
do spraw zdrowia32) okreÊlajà, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady, zakres i tryb korzystania ze
Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1. 

Art. 69.76) 1.  ˚o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà s∏u˝-
b´ wojskowà, przeszkolenie wojskowe i çwiczenia wojsko-
we oraz pe∏niàcym s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏oszenia mo-
bilizacji i w czasie wojny przys∏uguje prawo do bezp∏atnego
korzystania ze Êwiadczeƒ publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodo-
wej, a w okreÊlonych przypadkach równie˝ ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych realizowanych przez inne zak∏ady opieki zdro-
wotnej, oraz prawo do bezp∏atnego zaopatrzenia w produk-
ty lecznicze i wyroby medyczne.

2.  Zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medycz-
ne przys∏uguje ̋ o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, na pod-
stawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera pu-
blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej utworzonego przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, a w okreÊlonych przypadkach
równie˝ lekarza lub felczera innego  zak∏adu opieki zdrowot-
nej.

3. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydaje si´
bezp∏atnie ˝o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, przyj´tym
do szpitali i innych zak∏adów opieki zdrowotnej przezna-
czonych dla osób potrzebujàcych ca∏odobowych lub ca∏o-
dziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz przy wykonywa-
niu zabiegów leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyj-
nych przez podmioty uprawnione do udzielania tych Êwiad-
czeƒ, a tak˝e przy udzielaniu przez te podmioty pomocy do-
raênej.

Art. 69a.77) 1. ˚o∏nierzom odbywajàcym nadtermi-
nowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà i s∏u˝b´ okresowà
przys∏uguje prawo do bezp∏atnego, z wyjàtkiem lecze-
nia uzdrowiskowego sanatoryjnego, korzystania ze
Êwiadczeƒ publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej,
a w okreÊlonych przypadkach równie˝ ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych realizowanych przez inne zak∏ady opieki
zdrowotnej.

2. Zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby me-
dyczne przys∏uguje ˝o∏nierzom, o których mowa
w ust. 1, na podstawie recepty wystawionej przez leka-
rza lub felczera publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej,
a w okreÊlonych przypadkach równie˝ lekarza lub fel-
czera innego zak∏adu opieki zdrowotnej.

3. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydaje
si´ bezp∏atnie ˝o∏nierzom, o których mowa w ust. 1,
przyj´tym do szpitali i innych zak∏adów opieki zdrowot-
nej przeznaczonych dla osób potrzebujàcych ca∏odo-
bowych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych, diagno-
stycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty upraw-
nione do udzielania tych Êwiadczeƒ, a tak˝e przy udzie-
laniu przez te podmioty pomocy doraênej.

4. Przepisy art. 37, 38 i 48 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr  49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801) stosuje si´
odpowiednio.

Art. 69b.77) Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady,
zakres i tryb korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
przez ˝o∏nierzy, o których mowa w art. 69 i 69a. Rozpo-
rzàdzenie powinno zawieraç w szczególnoÊci szczegó-
∏owy zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra
Obrony Narodowej oraz przypadki udzielania Êwiad-
czeƒ zdrowotnych na rzecz ˝o∏nierzy przez inne zak∏a-
dy opieki zdrowotnej.

Art. 70. 1. ̊ o∏nierzom w czynnej s∏u˝bie wojskowej,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, mogà byç udzielane urlopy
w wymiarze i na zasadach okreÊlonych przez Ministra
Obrony Narodowej5) w drodze rozporzàdzenia.

2. ˚o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà, nadtermi-
nowà i okresowà s∏u˝b´ wojskowà przys∏uguje urlop
wypoczynkowy w wymiarze i na zasadach okreÊlonych
przez Ministra Obrony Narodowej5) w drodze rozporzà-
dzenia.

3. ˚o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà, nadtermi-
nowà i okresowà s∏u˝b´ wojskowà udziela si´ urlopu
okolicznoÊciowego na czas trwania ich w∏asnej kampa-
nii wyborczej.

Art. 71. 1. Zwolnienie z czynnej s∏u˝by wojskowej
nast´puje po up∏ywie czasu trwania s∏u˝by ustalonego
w ustawie lub powo∏aniu, a przed up∏ywem tego czasu
— w przypadkach okreÊlonych w ustawie lub przepi-
sach wydanych na jej podstawie.

2. Zwolnienie przeprowadzajà dowódcy jednostek
wojskowych lub inne organy wojskowe.
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———————
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ra-
townictwie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadza-
jàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyro-
bach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 1801), który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

77) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 76, który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



3. ˚o∏nierza uwa˝a si´ za zwolnionego z czynnej
s∏u˝by wojskowej z chwilà jego odejÊcia z miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by, po zwolnieniu z niej stosownie do
ust. 2.

Art. 72. 1. Koszty przejazdu osób powo∏anych do
czynnej s∏u˝by wojskowej oraz przejazdu osób zwol-
nionych z tej s∏u˝by do miejsca pobytu sta∏ego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad
dwa miesiàce ponoszà organy wojskowe.

2. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny
przejazdy na podstawie kart mobilizacyjnych i kart po-
wo∏ania sà bezp∏atne.

Art. 73.78) Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, tryb
i terminy powo∏ywania do czynnej s∏u˝by wojskowej
i zwalniania z tej s∏u˝by.

Rozdzia∏ 2

Stopnie wojskowe

Art. 74. 1. Ze wzgl´du na posiadany stopieƒ woj-
skowy ̋ o∏nierze sà szeregowymi, podoficerami, chorà-
˝ymi lub oficerami.

2.79) Stopniami wojskowymi sà nast´pujàce stop-
nie:
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w wojskach làdowych i lotnictwie w marynarce wojennej

szeregowi
szeregowy
starszy szeregowy

marynarz
starszy marynarz

podoficerowie m∏odsi
kapral
starszy kapral

mat
starszy mat

podoficerowie starsi
plutonowy
starszy plutonowy
sier˝ant
starszy sier˝ant
sier˝ant sztabowy
starszy sier˝ant sztabowy

bosmanmat
starszy bosmanmat
bosman
starszy bosman
bosman sztabowy
starszy bosman sztabowy

chorà˝owie m∏odsi
m∏odszy chorà˝y
chorà˝y

m∏odszy chorà˝y marynarki
chorà˝y marynarki

chorà˝owie starsi
starszy chorà˝y
m∏odszy chorà˝y sztabowy
chorà˝y sztabowy
starszy chorà˝y sztabowy 

starszy chorà˝y marynarki
m∏odszy chorà˝y sztabowy marynarki
chorà˝y sztabowy marynarki
starszy chorà˝y sztabowy marynarki 

oficerowie m∏odsi
podporucznik
porucznik
kapitan

podporucznik marynarki
porucznik marynarki
kapitan marynarki

oficerowie starsi
major
podpu∏kownik
pu∏kownik

komandor podporucznik
komandor porucznik
komandor

genera∏owie i admira∏owie
genera∏ brygady
genera∏ dywizji
genera∏ broni
genera∏

kontradmira∏
wiceadmira∏
admira∏ floty
admira∏

———————
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-

wodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 lutego 1996 r.,
i przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o za-
kresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1800), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.



3. Najwy˝szym stopniem wojskowym jest stopieƒ
Marsza∏ka Polski.

4. Minister Obrony Narodowej5) mo˝e ustalaç rów-
nie˝ inne nazwy stopni wojskowych w poszczególnych
rodzajach wojsk lub s∏u˝b równoznaczne ze stopniami
wymienionymi w ust. 2 oraz ustanawiaç w drodze roz-
porzàdzenia nowe stopnie wojskowe.

Art. 75. 1. Stopnie wojskowe sà do˝ywotnie.

2. Stopieƒ wojskowy jest tytu∏em ˝o∏nierza.

3.80) Minister Obrony Narodowej mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, wprowadziç inne tytu∏y wojskowe
oraz okreÊliç zasady u˝ywania stopni i innych tytu∏ów
wojskowych, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 76. 1. Stopieƒ szeregowego otrzymujà bez
szczególnego nadania osoby:

1) powo∏ane po raz pierwszy do czynnej s∏u˝by woj-
skowej — z dniem stawienia si´ do tej s∏u˝by,

2) przeznaczone do zaj´ç wojskowych studentów —
z dniem zaliczenia do stanu osobowego studium
wojskowego,

3) przeniesione do rezerwy bez odbycia s∏u˝by woj-
skowej — z dniem przeniesienia do rezerwy.

2. Nadanie wy˝szego stopnia wojskowego nast´-
puje w drodze mianowania. Zasady, warunki i tryb mia-
nowania na stopnie wojskowe okreÊla Minister Obro-
ny Narodowej5) w drodze rozporzàdzenia.

3. Na stopnie wojskowe szeregowych, podoficerów
i chorà˝ych mianuje Minister Obrony Narodowej5) lub
organy wojskowe przez niego upowa˝nione.

4. Na pierwszy stopieƒ oficerski (podporucznika)
oraz na stopnie oficerskie genera∏ów i admira∏ów mia-
nuje Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodo-
wej5).

5. Na pozosta∏e stopnie oficerskie mianuje Minister
Obrony Narodowej5).

6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje na
stopieƒ Marsza∏ka Polski oficera posiadajàcego sto-
pieƒ genera∏a (admira∏a) za wyjàtkowe zas∏ugi dla Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny na
wszystkie stopnie wojskowe do stopnia pu∏kownika (ko-
mandora) w∏àcznie mianuje Minister Obrony Narodo-
wej5) lub organy wojskowe przez niego upowa˝nione.

Art. 77. (skreÊlony).81)

Art. 78. 1. ˚o∏nierz traci stopieƒ wojskowy w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego,

2)82) zastosowania prawomocnym wyrokiem sàdu
Êrodka karnego pozbawienia praw publicznych al-
bo degradacji,

3) (skreÊlony),83)

4) pozbawienia stopnia oficerskiego wy˝szego ni˝ sto-
pieƒ pu∏kownika (komandora) orzeczeniem organu
w∏aÊciwego do mianowania na ten stopieƒ.

2. ˚o∏nierzowi zostaje obni˝ony stopieƒ wojskowy
w razie:

1)84) zastosowania prawomocnym wyrokiem sàdu
Êrodka karnego obni˝enia stopnia wojskowego,

2) (skreÊlony).85)

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2—4 ̋ o∏-
nierz zachowuje stopieƒ szeregowego.

4. Obni˝enie stopnia wojskowego obejmuje utrat´
posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpoÊred-
nio ni˝szego w obr´bie korpusu oficerów, chorà˝ych
albo podoficerów.

Art. 79. 1. ˚o∏nierz nieb´dàcy w czynnej s∏u˝bie
wojskowej mo˝e byç pozbawiony stopnia oficerskiego,
chorà˝ego lub podoficerskiego w razie pope∏nienia
czynu Êwiadczàcego o utracie wymaganych wartoÊci
moralnych.

2. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
równie˝ obni˝ony stopieƒ wojskowy w razie ra˝àcego
naruszenia zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego lub zacho-
wania uw∏aczajàcego godnoÊci stopnia wojskowego,
je˝eli uzasadniajà to charakter i okolicznoÊci czynu.

3. O pozbawieniu lub obni˝eniu stopnia wojskowe-
go orzeka organ w∏aÊciwy do mianowania na ten sto-
pieƒ; o pozbawieniu stopnia podporucznika orzeka Mi-
nister Obrony Narodowej5). Przepis art. 78 ust. 4 stosu-
je si´ odpowiednio.

4. Minister Obrony Narodowej5) okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, tryb pozbawiania i obni˝ania stopni
wojskowych w przypadkach, o których mowa w ust. 1
i 2.

Art. 80. 1. ˚o∏nierz odzyskuje stopieƒ wojskowy
w razie uchylenia:

Dziennik Ustaw Nr 21 — 1282 — Poz. 205 

———————
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
81) Przez art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dys-
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1)86) prawomocnego wyroku sàdu, w którym zosta∏
zastosowany Êrodek karny pozbawienia praw pu-
blicznych albo degradacji lub obni˝enia stopnia
wojskowego,

2) (skreÊlony),87)

3) (skreÊlony),87)

4) decyzji o pozbawieniu lub obni˝eniu stopnia woj-
skowego wydanej w trybie art. 78 i 79.

2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa
polskiego osoba pozbawiona stopnia wojskowego od-
zyskuje stopieƒ szeregowego, chyba ˝e organ upraw-
niony do mianowania uzna za wskazane przywróciç jej
utracony wy˝szy stopieƒ wojskowy.

Art. 81. 1. Za szczególne osiàgni´cia w pracy lub za-
s∏ugi dla Rzeczypospolitej Polskiej mo˝na ˝o∏nierzowi
przywróciç stopieƒ wojskowy.

2.88) Przywrócenie stopnia wojskowego w razie je-
go utraty wskutek zastosowania Êrodka karnego po-
zbawienia praw publicznych nie mo˝e nastàpiç przed
up∏ywem czasu, na który zosta∏ zastosowany ten Êro-
dek karny.

3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka or-
gan w∏aÊciwy do mianowania na ten stopieƒ. O przy-
wróceniu stopnia podporucznika orzeka Minister
Obrony Narodowej5).

Rozdzia∏ 3

Zasadnicza s∏u˝ba wojskowa

Art. 82. 1.89) Czas trwania zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej wynosi dwanaÊcie miesi´cy.

2. S∏u˝b´ okreÊlonà w ust. 1 odbywa si´ w jednym
nieprzerwanym okresie.

3.90) Zasadnicza s∏u˝ba wojskowa mo˝e byç odby-
wana tak˝e w kilku okresach w ciàgu dziesi´ciu lat. Po-
dzia∏ s∏u˝by na okresy ustala Minister Obrony Narodo-
wej5).

4.91) Minister Obrony Narodowej mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, ograniczaç czas trwania zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, stosownie do potrzeb Si∏ Zbrojnych
i je˝eli nie zagra˝a to obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu
Paƒstwa.

5. W przypadkach gdy wymaga tego koniecznoÊç
zapewnienia obrony lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa, Ra-
da Ministrów mo˝e przed∏u˝aç, w drodze rozporzàdze-
nia, czas trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej o okres
nieprzekraczajàcy ∏àcznie jednego miesiàca.

Art. 83. 1. Do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej powo∏uje si´ poborowych przeznaczonych sto-
sownie do art. 45 do tej s∏u˝by oraz poborowych, któ-
rzy zg∏osili si´ ochotniczo do jej odbycia.

2. Do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej okre-
Êlonej w art. 82 ust. 1 powo∏uje si´ równie˝ m´˝czyzn
uznanych za zdolnych do s∏u˝by wojskowej, którzy
ukoƒczyli siedemnaÊcie lat ˝ycia i zg∏osili si´ ochotni-
czo do tej s∏u˝by.

Art. 84. 1. Ochotników okreÊlonych w art. 83 ust. 2
kieruje si´ do powiatowej29) komisji lekarskiej w celu
ustalenia zdolnoÊci do s∏u˝by wojskowej.

2. Wydanie orzeczenia o niezdolnoÊci ochotnika do
s∏u˝by wojskowej nie zwalnia go od obowiàzku stawie-
nia si´ do poboru w okreÊlonym terminie i miejscu.

Art. 85. ˚o∏nierze przeniesieni w czasie odbywania
zasadniczej s∏u˝by wojskowej do jednostki wojskowej,
w której s∏u˝ba ta trwa d∏u˝ej lub krócej od okresu, na
jaki ich powo∏ano, sà obowiàzani do odbywania s∏u˝-
by przez czas ustalony dla ˝o∏nierzy tej jednostki.

Art. 86. 1. ˚o∏nierze odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà mogà pe∏niç jà nadterminowo przez okres
od jednego do czterech lat na podstawie dobrowolne-
go zg∏oszenia.

2. ˚o∏nierze pozostawieni w zasadniczej s∏u˝bie
wojskowej, stosownie do ust. 1, sà obowiàzani do nad-
terminowego pe∏nienia jej przez okres, na jaki si´ zg∏o-
sili.

3.92) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczególne uprawnienia przys∏ugujà-
ce ˝o∏nierzom w zakresie zakwaterowania, urlopów
i innych Êwiadczeƒ, których zg∏oszenie do nadtermino-
wego pe∏nienia zasadniczej s∏u˝by wojskowej zosta∏o
przyj´te, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci upraw-
nieƒ do korzystania z wojskowej s∏u˝by zdrowia, prze-
jazdów na koszt wojska i gratyfikacji urlopowej.

Art. 86a.93) Do czasu trwania czynnej s∏u˝by woj-
skowej nie zalicza si´ okresu samowolnego opuszcze-
nia jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz odbywa
s∏u˝b´, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo
samowolnego pozostawania poza nimi. Jednak˝e
okres ten mo˝na zaliczyç do czasu trwania czynnej
s∏u˝by wojskowej, je˝eli w póêniejszym okresie ˝o∏-
nierz wyró˝ni∏ si´ wzorowà s∏u˝bà. 
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Art. 87. 1. ˚o∏nierza, który odby∏ zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà, przenosi si´ do rezerwy.

2. Przed odbyciem zasadniczej s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierza zwalnia si´ z tej s∏u˝by w razie:

1) odbywania s∏u˝by w kilku okresach,

2) uznania go ze wzgl´du na stan zdrowia za trwale
lub czasowo niezdolnego do s∏u˝by wojskowej,

3)94) koniecznoÊci sprawowania przez niego bezpo-
Êredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny; przepis
art. 39 ust. 1 pkt 3 stosuje si´ odpowiednio, 

4) (skreÊlony),95)

5) (skreÊlony),95)

6)96) wybrania go do Sejmu,

7) zarzàdzenia w stosunku do niego wykonania kary
pozbawienia wolnoÊci, w tym równie˝ kary zast´p-
czej. 

3. (skreÊlony).97)

4.98) Decyzj´ w sprawie zwolnienia ˝o∏nierza z za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej w przypadkach okreÊlo-
nych w ust. 2 podejmuje w∏aÊciwy organ wojskowy
z urz´du lub na wniosek ˝o∏nierza. Decyzj´ dor´cza si´
˝o∏nierzowi na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

5. Od decyzji w∏aÊciwego organu wojskowego
przys∏uguje ˝o∏nierzowi odwo∏anie do organu wojsko-
wego wy˝szego stopnia w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia decyzji. Decyzja ta mo˝e byç zmieniona przez
organ wojskowy wy˝szego rz´du równie˝ z urz´du, je-
˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem przepisów prawa.

6.98) Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, okreÊlonych w ust. 2, ˝o∏nierza powo-
∏uje si´ do odbycia pozosta∏ego okresu tej s∏u˝by, je˝eli
nie zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce udzielenie odro-
czenia z innego tytu∏u, albo przenosi si´ go do rezerwy.

7. ˚o∏nierz odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà nadterminowo mo˝e byç z niej zwolniony równie˝
przed up∏ywem okresu, na który zg∏osi∏ si´ do tej s∏u˝-
by, w szczególnych przypadkach okreÊlonych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej5).

Art. 88. 1.99) O koniecznoÊci sprawowania przez ̋ o∏-
nierza bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny
orzeka wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

2. Decyzj´ wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) dor´cza si´ ˝o∏nierzowi i w∏aÊciwemu organowi
wojskowemu na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) przys∏uguje ˝o∏nierzowi oraz w∏aÊciwemu organo-
wi wojskowemu odwo∏anie do wojewody w terminie
czternastu dni od dnia dor´czenia decyzji. Decyzja ta
mo˝e byç zmieniona przez wojewod´ równie˝ z urz´-
du, je˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem przepisów
prawa.

4. Ostateczne decyzje w sprawach, o których mowa
w ust. 1, sà wià˝àce dla dowódców jednostek wojsko-
wych.

Art. 89. 1. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki i zasady zwalniania
˝o∏nierzy z zasadniczej s∏u˝by wojskowej przed jej od-
byciem, a tak˝e szczegó∏owe zasady i tryb post´powa-
nia oraz w∏aÊciwoÊç organów wojskowych w tych
sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej5) okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady powo∏ywania do
odbycia pozosta∏ego okresu zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej i przenoszenia do rezerwy.

Art. 90. 1. ˚o∏nierze mogà byç zwolnieni z zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej przedterminowo z pozostawie-
niem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej
w przypadkach i na warunkach okreÊlonych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej5) w drodze rozporzàdzenia.

2. Przeniesienie do rezerwy ˝o∏nierzy zwolnionych
z zasadniczej s∏u˝by wojskowej przedterminowo nast´-
puje z up∏ywem ustawowego czasu trwania tej s∏u˝by,
liczonego od dnia rozpocz´cia jej odbywania.

3. Przed przeniesieniem do rezerwy ˝o∏nierze zwol-
nieni z zasadniczej s∏u˝by wojskowej przedterminowo
mogà byç w ka˝dym czasie wezwani do dalszego jej
odbywania.

Rozdzia∏ 4

S∏u˝ba wojskowa studentów i absolwentów szkó∏
wy˝szych

Art. 91. Ilekroç w ustawie jest mowa o „absolwen-
tach szkó∏ wy˝szych”, rozumie si´ przez to poboro-
wych, którzy ukoƒczyli ostatni rok nauki przewidziany
programem jednolitych studiów magisterskich lub stu-
diów wy˝szych zawodowych, a je˝eli bezpoÊrednio po
ukoƒczeniu studiów wy˝szych zawodowych podj´li na-
uk´ na uzupe∏niajàcych studiach magisterskich — tak-
˝e poborowych, którzy ukoƒczyli ostatni rok nauki prze-
widziany programem tych studiów — choçby studiów
nie ukoƒczyli, a studia by∏y prowadzone w systemie
dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

Art. 92. 1. Absolwenci szkó∏ wy˝szych sà obowiàza-
ni, z zastrze˝eniem art. 95 i 96, do odbycia przeszkole-
nia wojskowego.
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2. Obowiàzkowi odbycia przeszkolenia wojskowe-
go podlegajà równie˝ absolwenci szkó∏ wy˝szych, któ-
rzy ukoƒczyli studia za granicà.

3. Absolwenci szkó∏ wy˝szych b´dàcy ˝o∏nierzami
rezerwy mogà odbyç przeszkolenie wojskowe na w∏a-
snà proÊb´.

4. Rada Ministrów mo˝e na∏o˝yç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, obowiàzek odbycia przeszkolenia wojsko-
wego równie˝ na absolwentki szkó∏ wy˝szych posiada-
jàce kwalifikacje przydatne do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej. Przepis art. 48 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 93. 1. Przeszkolenie wojskowe odbywa si´
w jednostkach wojskowych w wymiarze do szeÊciu
miesi´cy.

2. Poborowych powo∏uje si´ do odbycia przeszko-
lenia wojskowego nie póêniej ni˝ w ciàgu osiemnastu
miesi´cy od dnia, w którym stali si´ absolwentami
szkó∏ wy˝szych, a je˝eli powo∏anie w tym terminie nie
nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od organów wojsko-
wych albo z powodu z∏o˝enia wniosku o skierowanie
do odbycia s∏u˝by zast´pczej — w ciàgu nast´pnych
osiemnastu miesi´cy.

3. W sprawach odroczenia przeszkolenia wojsko-
wego absolwentom szkó∏ wy˝szych stosuje si´ odpo-
wiednio art. 38—43, z zastrze˝eniem ust. 4.

4.100) Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ odracza
absolwentowi szko∏y wy˝szej, na jego wniosek, prze-
szkolenie wojskowe równie˝ wtedy, gdy bezpoÊrednio
po ukoƒczeniu studiów podjà∏ on nauk´ na studiach
doktoranckich prowadzonych w systemie studiów
dziennych. W takim przypadku poborowego powo∏uje
si´ na przeszkolenie wojskowe nie póêniej ni˝ w ciàgu
czterech lat od dnia rozpocz´cia tych studiów. Przepis
art. 42 stosuje si´ odpowiednio.  

5. Minister Obrony Narodowej5) okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, tryb przeznaczania absolwentów szkó∏
wy˝szych do odbycia przeszkolenia wojskowego, spo-
sób powo∏ywania na to przeszkolenie, rodzaje i szcze-
gó∏owy czas trwania tego przeszkolenia oraz sposób
jego odbywania i zwalniania.

6. Koszty zwiàzane z odbywaniem przeszkolenia
wojskowego przez absolwentów szkó∏ wy˝szych po-
krywa si´ z bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 94. 1. ˚o∏nierzy, którzy odbyli przeszkolenie
wojskowe, oraz studentów, którzy odbyli zaj´cia woj-
skowe okreÊlone w art. 95 ust. 1, przenosi si´ do rezer-
wy.

2. W sprawach zwalniania ̋ o∏nierzy z przeszkolenia
wojskowego przed jego odbyciem stosuje si´ odpo-
wiednio art. 87—89.

Art. 95. 1. Studenci wy˝szych szkó∏ morskich sà
obowiàzani do odbycia zaj´ç wojskowych w czasie
trwania studiów. Odbycie tych zaj´ç jest równoznacz-
ne z odbyciem przeszkolenia wojskowego, o którym
mowa w art. 93 ust. 1.

2. Zaj´cia wojskowe sà obowiàzkowym przedmio-
tem nauki obj´tym planem studiów, prowadzonym
w studium wojskowym b´dàcym jednostkà organiza-
cyjnà wy˝szej szko∏y morskiej.

3. Minister Obrony Narodowej5), w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mor-
skiej101), okreÊla:

1) w drodze rozporzàdzenia, tryb przeznaczania stu-
dentów wy˝szych szkó∏ morskich do odbycia zaj´ç
wojskowych oraz czas i sposób ich odbywania,

2) organizacj´ studium wojskowego,

3) programy zaj´ç wojskowych.

4.102) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb pokrywania kosztów
zwiàzanych z utworzeniem i dzia∏alnoÊcià studiów woj-
skowych, z uwzgl´dnieniem faktu pokrywania tych
kosztów z bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 96. 1. Studenci i studentki akademii medycz-
nych sà obowiàzani do odbycia zaj´ç z zakresu medy-
cyny katastrof. Zaj´cia te sà obowiàzkowym przedmio-
tem nauki obj´tym planem studiów.

2.103) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, czas i sposób odbywania
oraz program zaj´ç z zakresu medycyny katastrof,
uwzgl´dniajàc:

1) liczb´ godzin zaj´ç teoretycznych i praktycznych,

2) program zaj´ç, w tym medyczne post´powanie ra-
townicze, doraêne post´powanie medyczne i za-
gadnienia psychologiczne.

Art. 97. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, mo˝e zwolniç absolwentów niektórych szkó∏ wy˝-
szych z obowiàzku odbycia przeszkolenia wojskowego.

2. Studenci, którzy nie stali si´ absolwentami szkó∏
wy˝szych, podlegajà obowiàzkowi odbycia czynnej
s∏u˝by wojskowej na zasadach ogólnych.

Art. 98. 1. Poborowi, o których mowa w art. 92
ust. 1 i art. 95 ust. 1, skierowani do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej, odbywajà t´ s∏u˝b´ po dniu, w którym stali si´
absolwentami szkó∏ wy˝szych.
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2. Poborowi, którzy nie zostali skierowani do odby-
cia s∏u˝by zast´pczej, podlegajà powo∏aniu do odbycia
przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w art. 93
ust. 1.

Rozdzia∏ 5

S∏u˝ba wojskowa ˝o∏nierzy rezerwy

Art. 99. ˚o∏nierzami rezerwy sà osoby przeniesione
do rezerwy na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 100. 1. Obowiàzek s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy
rezerwy polega na odbywaniu çwiczeƒ wojskowych.

2. Do odbycia çwiczeƒ wojskowych nie powo∏uje
si´ ˝o∏nierzy rezerwy, którzy:

1) prowadzà w∏asnà kampani´ wyborczà — w czasie
jej trwania,

2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów sa-
morzàdu terytorialnego — w czasie trwania kaden-
cji,

3) odbyli s∏u˝b´ zast´pczà.

3.104) Niezale˝nie od çwiczeƒ wojskowych, podofi-
cerów, chorà˝ych i oficerów rezerwy mo˝na powo∏aç
do okresowej s∏u˝by wojskowej w przypadkach uza-
sadnionych potrzebami obrony Paƒstwa lub potrzeba-
mi Si∏ Zbrojnych, a tak˝e zwalczania kl´sk ˝ywio∏o-
wych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i likwida-
cji ich skutków.

Art. 101.105) 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
z urz´du zawiadamia ˝o∏nierza rezerwy o planowanym
powo∏aniu na çwiczenia wojskowe w danym roku ka-
lendarzowym, nie póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed
dniem powo∏ania.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy rezer-
wy powo∏ywanych na çwiczenia wojskowe w trybie na-
tychmiastowego stawiennictwa.  

Art. 102. (skreÊlony).106)

Art. 103. 1. ¸àczny czas trwania çwiczeƒ wojsko-
wych przez ca∏y okres pozostawania ˝o∏nierza w rezer-
wie nie mo˝e przekraczaç:

1) dla szeregowych i podoficerów, którzy odbyli za-
sadniczà s∏u˝b´ wojskowà — dziewi´ciu miesi´cy,

2) dla szeregowych i podoficerów, którzy nie odbyli
zasadniczej s∏u˝by wojskowej — dwunastu miesi´-
cy,

3) dla chorà˝ych i oficerów — osiemnastu miesi´cy.

2. åwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szerego-
wego lub w stopniu podoficerskim zalicza si´ do ∏àcz-
nego czasu çwiczeƒ wojskowych ustalonego dla cho-
rà˝ych i oficerów.

Art. 104. 1. Czas trwania çwiczeƒ wojskowych nie
mo˝e przekraczaç ∏àcznie dziewi´çdziesi´ciu dni w cià-
gu roku.

2. Powo∏anie do odbycia çwiczeƒ wojskowych mo-
˝e nastàpiç najwy˝ej raz w roku, a çwiczeƒ trwajàcych
do dwudziestu czterech godzin — nie wi´cej ni˝ trzy ra-
zy w roku.

3. W przypadkach gdy wymaga tego koniecznoÊç
zapewnienia obrony lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa, Ra-
da Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e przed∏u-
˝yç czas trwania çwiczeƒ wojskowych o okres nieprze-
kraczajàcy ∏àcznie trzydziestu dni w ciàgu roku.

Art. 105. Przepisów art. 103 i 104 nie stosuje si´ do
çwiczeƒ wojskowych zwiàzanych z udzia∏em w zwal-
czaniu kl´sk ˝ywio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz
usuwaniu ich skutków.

Art. 106. Minister Obrony Narodowej5) okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, sposób i form´ odbywania
çwiczeƒ wojskowych oraz ich iloÊç i czas trwania dla po-
szczególnych grup ˝o∏nierzy rezerwy, stosownie do ich
wieku oraz stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego.

Art. 107. Duchowni, z wyjàtkiem wybieranych na
okreÊlonà kadencj´, oraz cz∏onkowie zakonów mogà
byç powo∏ywani do odbywania çwiczeƒ wojskowych
tylko w celu przeszkolenia do pe∏nienia funkcji kapela-
na wojskowego, za zgodà w∏aÊciwego prze∏o˝onego
koÊcielnego.

Art. 108. 1. Do okresowej s∏u˝by wojskowej powo-
∏uje si´ podoficerów, chorà˝ych i oficerów rezerwy.

2. ̧ àczny czas trwania okresowej s∏u˝by wojskowej
nie mo˝e przekraczaç dwunastu miesi´cy przez okres
pozostawania ˝o∏nierza w rezerwie.

3. Je˝eli ˝o∏nierz podlegajàcy zwolnieniu z okreso-
wej s∏u˝by wojskowej w zwiàzku z up∏ywem czasu
trwania tej s∏u˝by lub orzeczeniem niezdolnoÊci do
s∏u˝by wojskowej jest niezdolny do pracy z powodu
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas
trwania okresowej s∏u˝by wojskowej przed∏u˝a si´ na
jego proÊb´ na okres choroby, nieprzekraczajàcy sze-
Êciu miesi´cy.

4. Szczegó∏owe prawa i obowiàzki ̋ o∏nierzy pe∏nià-
cych okresowà s∏u˝b´ wojskowà okreÊla Rada Mini-
strów w drodze rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 6

S∏u˝ba wojskowa w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny

Art. 109. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny poborowi uznani za zdolnych do s∏u˝by woj-
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skowej oraz ˝o∏nierze rezerwy niezale˝nie od ich prze-
znaczenia mogà byç w ka˝dym czasie powo∏ani do
czynnej s∏u˝by wojskowej.

2. Do czynnej s∏u˝by wojskowej mogà byç powo∏a-
ne równie˝ inne osoby, które zg∏osi∏y si´ do pe∏nienia
tej s∏u˝by w drodze zaciàgu ochotniczego.

2a.107) Zaciàg ochotniczy przeprowadza wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czaso-
wego ochotnika, trwajàcego ponad dwa miesiàce.

2b.107) Obywatele polscy majàcy sta∏e miejsce za-
mieszkania za granicà w sprawach zaciàgu ochotnicze-
go zg∏aszajà si´ do polskich przedstawicielstw dyplo-
matycznych.

2c.107) W ramach zaciàgu ochotniczego nie powo-
∏uje si´ do czynnej s∏u˝by wojskowej osób, które na
podstawie odr´bnych przepisów nie podlegajà obo-
wiàzkowi tej s∏u˝by w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny.

3.108) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przeprowadzania
zaciàgu ochotniczego, z uwzgl´dnieniem sytuacji,
w których przeprowadzany b´dzie zaciàg, sposobu
og∏aszania zaciàgu, warunków, jakie muszà spe∏niaç
osoby podejmujàce zaciàg, oraz sposobu post´powa-
nia z osobami zg∏aszajàcymi si´ w ramach zaciàgu
ochotniczego bezpoÊrednio do dowódców jednostek
wojskowych.

Art. 110. ˚o∏nierze odbywajàcy czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà w chwili og∏oszenia mobilizacji i wybuchu woj-
ny oraz ˝o∏nierze powo∏ani do tej s∏u˝by stosownie do
art.109 pozostajà w czynnej s∏u˝bie wojskowej do cza-
su zwolnienia.

Art. 111. 1. ˚o∏nierze powo∏ani do czynnej s∏u˝by
wojskowej mogà byç przeznaczeni do pe∏nienia tej
s∏u˝by w obronie cywilnej lub w jednostkach zmilitary-
zowanych.

2.109) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przeznacza-
nia ˝o∏nierzy do s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowa-
nych, z uwzgl´dnieniem sytuacji i czasu, w których na-
st´puje nadanie przeznaczenia do s∏u˝by, oraz okreÊle-
niem rodzajów jednostek, w których s∏u˝ba ta jest od-
bywana.

Art. 112. 1. Duchowni, z wyjàtkiem wybieranych na
okreÊlonà kadencj´, mogà byç powo∏ani do czynnej
s∏u˝by wojskowej wy∏àcznie do pe∏nienia funkcji kape-
lanów wojskowych.

2. S∏uchacze seminariów i szkó∏ duchownych oraz
cz∏onkowie zakonów mogà byç powo∏ani do czynnej
s∏u˝by wojskowej wy∏àcznie do s∏u˝by sanitarnej lub
s∏u˝by w obronie cywilnej.

Art. 113. 1. Przeprowadzenie poboru zarzàdza Mini-
ster Obrony Narodowej5).

2. Minister Obrony Narodowej5) mo˝e zarzàdziç ob-
j´cie obowiàzkiem stawienia si´ do poboru:

1) m´˝czyzn, którzy w danym roku kalendarzowym
koƒczà osiemnaÊcie lat ˝ycia,

2) kobiet posiadajàcych kwalifikacje przydatne do
s∏u˝by wojskowej, które w danym roku kalendarzo-
wym koƒczà osiemnaÊcie, a nie przekroczy∏y czter-
dziestu lat ˝ycia i nie sà ˝o∏nierzami rezerwy,

3) osób uznanych za czasowo niezdolne do s∏u˝by
wojskowej.

3. Osoby wymienione w ust. 2 sà poborowymi
w rozumieniu art. 109 ust. 1.

Art. 114. 1. Do przeprowadzania poboru sà w∏aÊci-
we wojewódzkie sztaby wojskowe.

2. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych
powo∏ujà powiatowe29) i wojewódzkie komisje pobo-
rowe w sk∏adzie okreÊlonym przez Ministra Obrony Na-
rodowej5).

3. Orzeczenia powiatowych29) komisji poborowych
sà ostateczne.

4. Orzeczenie powiatowej29) komisji poborowej
mo˝e byç zmienione lub uchylone przez wojewódzkà
komisj´ poborowà tylko w trybie nadzoru, je˝eli zosta-
∏o wydane z naruszeniem przepisów prawa lub jest
oczywiÊcie b∏´dne.

Art. 115. Odroczenia czynnej s∏u˝by wojskowej
udziela si´ tylko ze wzgl´du na stan zdrowia, na czas
ustalony przez powiatowà29) komisj´ poborowà, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ szeÊç miesi´cy. Po up∏ywie tego
okresu poborowy korzystajàcy z odroczenia obowiàza-
ny jest stawiç si´ ponownie przed w∏aÊciwà komisjà
poborowà.

Art. 116. 1. Nie powo∏uje si´ do czynnej s∏u˝by woj-
skowej osób, które ze wzgl´du na posiadane kwalifika-
cje lub zajmowane stanowiska pracy sà niezb´dne dla
zapewnienia obrony lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, kategorie osób, o których mowa w ust. 1, a tak˝e
zasady i tryb ich reklamowania od obowiàzku pe∏nie-
nia czynnej s∏u˝by wojskowej.

Art. 117. 1. Zwolnienie z czynnej s∏u˝by wojskowej
nast´puje:

1) w razie uznania ˝o∏nierza przez wojskowà komisj´
lekarskà za trwale niezdolnego do s∏u˝by wojsko-
wej,
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2) w razie demobilizacji poszczególnych roczników
lub grup ˝o∏nierzy okreÊlonych przez Ministra
Obrony Narodowej5).

2. Zwolnienie z czynnej s∏u˝by wojskowej mo˝e na-
stàpiç:

1) w razie uznania ˝o∏nierza przez wojskowà komisj´
lekarskà za czasowo niezdolnego do s∏u˝by woj-
skowej,

2) w przypadku reklamowania.

3. ˚o∏nierze zwolnieni z czynnej s∏u˝by wojskowej
obowiàzani sà zg∏osiç si´ osobiÊcie w ciàgu siedmiu
dni od dnia zwolnienia ze s∏u˝by do w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania)
wojskowej komendy uzupe∏nieƒ w celu dokonania od-
powiednich zmian w ewidencji wojskowej.

Rozdzia∏ 7

Szczególne uprawnienia ˝o∏nierzy i ich rodzin

Art. 118. 1. W okresie mi´dzy dniem dor´czenia
pracownikowi karty powo∏ania do czynnej s∏u˝by woj-
skowej a jej odbyciem stosunek pracy nie mo˝e byç
przez pracodawc´26) wypowiedziany ani rozwiàzany.

2. Je˝eli okres dokonanego przez pracodawc´26)

lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy
up∏ywa po dniu dor´czeniu pracownikowi karty powo-
∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej, wypowiedzenie
staje si´ bezskuteczne. W tym przypadku rozwiàzanie
stosunku pracy mo˝e nastàpiç tylko na ˝àdanie pra-
cownika.

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 pracownika do czynnej
s∏u˝by wojskowej umow´ o prac´ uwa˝a si´ za zawar-
tà na czas nieokreÊlony.

4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczà pracowników po-
wo∏anych do czynnej s∏u˝by wojskowej, która ma byç
odbywana w formie jednodniowych çwiczeƒ.

5. Umowa o prac´ zawarta na czas okreÊlony lub na
czas wykonania okreÊlonej pracy ulega jednak˝e roz-
wiàzaniu z up∏ywem terminu okreÊlonego w umowie.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´, je˝eli praco-
dawca26) mo˝e rozwiàzaç umow´ o prac´ bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika oraz w razie og∏oszenia
upad∏oÊci lub likwidacji zak∏adu pracy. W tych przypad-
kach rozwiàzanie stosunku pracy nast´puje na zasa-
dach ogólnych.

Art. 119. 1. Na wniosek pracownika, któremu dor´-
czono kart´ powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej,
pracodawca26) jest obowiàzany udzieliç mu zwolnienia
od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

1) na dwa dni, je˝eli pracownikowi dor´czono kart´
powo∏ania do zasadniczej lub okresowej s∏u˝by
wojskowej,

2) na jeden dzieƒ, je˝eli pracownikowi dor´czono kar-
t´ powo∏ania do odbycia çwiczeƒ wojskowych
trwajàcych powy˝ej trzydziestu dni.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje si´, je˝eli dor´czona
karta powo∏ania zobowiàzuje do natychmiastowego
stawiennictwa.

3. Na wniosek pracownika, który odby∏ çwiczenia
wojskowe trwajàce powy˝ej trzydziestu dni, pracodaw-
ca26) jest obowiàzany udzieliç mu zwolnienia od pracy
po odbyciu tych çwiczeƒ na jeden dzieƒ, bez zachowa-
nia prawa do wynagrodzenia.

4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 i 3 praco-
dawca26) mo˝e — na w∏asny koszt — wyp∏aciç pracow-
nikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Art. 119a.110) 1. ˚o∏nierzowi rezerwy, który odby∏
çwiczenia wojskowe, z wyjàtkiem çwiczeƒ trwajàcych
do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie
lub dniu wolnym od pracy, przys∏uguje Êwiadczenie
pieni´˝ne rekompensujàce utracone wynagrodzenie ze
stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego albo dochód
z prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, które móg∏-
by uzyskaç w okresie odbywania çwiczeƒ wojskowych.

2. Âwiadczenie pieni´˝ne za ka˝dy dzieƒ çwiczeƒ
wojskowych stanowi kwota 1/30 miesi´cznego wyna-
grodzenia lub dochodu, o których mowa w ust.1, po-
mno˝ona przez liczb´ dni odbytych çwiczeƒ wojsko-
wych, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Kwota dziennego Êwiadczenia pieni´˝nego nie
mo˝e byç wy˝sza od 1/30 dwuipó∏krotnego przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´-
biorstw, którego wysokoÊç og∏asza Prezes G∏ównego
Urz´du Statystycznego.

4. Âwiadczenie pieni´˝ne nie przys∏uguje ̋ o∏nierzo-
wi rezerwy powo∏anemu na çwiczenia wojskowe, je˝e-
li otrzyma∏ od pracodawcy wynagrodzenie za okres od-
bywania çwiczeƒ wojskowych.

5. Âwiadczenie pieni´˝ne ustala i wyp∏aca wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany
wniosek uprawnionego ˝o∏nierza rezerwy, z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ w ciàgu trzech miesi´cy od zakoƒczenia
çwiczeƒ wojskowych, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Âwiadczenie pieni´˝ne wyp∏aca si´ w kwocie po-
mniejszonej o uposa˝enie, jakie ̋ o∏nierz rezerwy otrzy-
ma∏ z tytu∏u odbytych çwiczeƒ wojskowych. 

7. Wydatki z tytu∏u wyp∏aty Êwiadczeƒ pieni´˝nych
pokrywane sà z bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodo-
wej.

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób ustalania i wyp∏acania Êwiad-
czenia pieni´˝nego, zwrotu wydatków z tego tytu∏u or-
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ganom samorzàdu terytorialnego oraz tryb post´po-
wania i w∏aÊciwoÊç organów w tych sprawach. 

Art. 120. 1.111) Pracownikowi, który w ciàgu trzy-
dziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojsko-
wej podjà∏ prac´ u pracodawcy, u którego by∏ zatrud-
niony w dniu powo∏ania do tej s∏u˝by, czas odbywania
s∏u˝by wojskowej wlicza si´ do okresu zatrudnienia
u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnieƒ
wynikajàcych ze stosunku pracy.

2.112) Pracownikowi, który w ciàgu trzydziestu dni
od dnia zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojskowej podjà∏
prac´ po raz pierwszy lub u innego pracodawcy ni˝ ten,
u którego by∏ zatrudniony w dniu powo∏ania do tej
s∏u˝by, czas odbywania s∏u˝by wojskowej wlicza si´ do
okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub
zachowania uprawnieƒ wynikajàcych ze stosunku pra-
cy, z wyjàtkiem uprawnieƒ przys∏ugujàcych wy∏àcznie
pracownikom u pracodawcy, u którego podjà∏ prac´.

3. Pracownikowi, który podjà∏ prac´ po up∏ywie
trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej s∏u˝by
wojskowej, czas odbywania tej s∏u˝by wlicza si´ do
okresu zatrudnienia, od którego zale˝à tylko uprawnie-
nia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wy-
sokoÊci odprawy poÊmiertnej, a tak˝e uprawnienia
emerytalno-rentowe.

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

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

6. Przepisy ust. 1—3 nie naruszajà uprawnieƒ bez-
robotnych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 121. 1.113) ˚o∏nierze rezerwy, którzy w ciàgu
trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej s∏u˝by woj-
skowej, z zastrze˝eniem art. 120 ust. 4, nie mogà pod-
jàç pracy wskutek og∏oszenia upad∏oÊci lub likwidacji
pracodawcy, u którego byli zatrudnieni w dniu powo∏a-
nia do tej s∏u˝by, albo rozwiàzania z nimi stosunku pra-
cy z przyczyn dotyczàcych tego pracodawcy, a tak˝e któ-
rzy z innych przyczyn poszukujà pracy — korzystajà
z pierwszeƒstwa w zakresie poÊrednictwa pracy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy58) w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej5) okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady prowa-
dzenia poÊrednictwa pracy w stosunku do ̋ o∏nierzy re-
zerwy, o których mowa w ust. 1.

Art. 122. 1. Pracodawca26), który zatrudnia∏ pracow-
nika w dniu powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej,

jest obowiàzany zatrudniç go na poprzednio zajmowa-
nym stanowisku lub na stanowisku równorz´dnym
pod wzgl´dem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, je-
˝eli w ciàgu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze s∏u˝-
by pracownik zg∏osi∏ si´ do tego zak∏adu w celu podj´-
cia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wy-
gaÊni´cie stosunku pracy, chyba ˝e nastàpi∏o z przy-
czyn usprawiedliwiajàcych nieobecnoÊç w pracy.

2. Je˝eli pracownik uzyska∏ podczas odbywania
czynnej s∏u˝by wojskowej inne lub wy˝sze ni˝ posiada-
ne uprzednio kwalifikacje zawodowe, pracodawca26)

jest obowiàzany na wniosek pracownika zatrudniç go
w miar´ mo˝liwoÊci na stanowisku, które odpowiada
nabytym w wojsku kwalifikacjom.

Art. 123. Pracownik, który podjà∏ prac´ po przedter-
minowym zwolnieniu z zasadniczej s∏u˝by wojskowej
z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki
wojskowej — w razie wezwania do dalszego odbywa-
nia tej s∏u˝by — jest obowiàzany stawiç si´ do pracy
nast´pnego dnia po zwolnieniu ze s∏u˝by.

Art. 124. 1. Pracodawca26) udziela pracownikowi
powo∏anemu do odbycia çwiczeƒ wojskowych urlopu
bezp∏atnego na okres trwania tych çwiczeƒ, z wyjàt-
kiem çwiczeƒ trwajàcych do dwudziestu czterech go-
dzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pra-
cy.

2. W czasie trwania urlopu bezp∏atnego, o którym
mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie upraw-
nienia wynikajàce ze stosunku pracy, z wyjàtkiem pra-
wa do wynagrodzenia.

Art. 125.114) Pracownik powo∏any do zasadniczej
lub okresowej s∏u˝by wojskowej otrzymuje od praco-
dawcy odpraw´ w wysokoÊci dwutygodniowego wy-
nagrodzenia obliczonego wed∏ug zasad okreÊlonych
dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Odprawa nie przys∏uguje w razie ponownego powo∏a-
nia do tej samej s∏u˝by.

Art. 126. W okresie odbywania przez ˝o∏nierza za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej rozwiàzanie przez praco-
dawc´26) stosunku pracy z ˝onà ˝o∏nierza mo˝e nastà-
piç wy∏àcznie z winy pracownicy oraz w razie og∏osze-
nia upad∏oÊci lub likwidacji pracodawcy26).

Art. 127. 1.115) Wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta) uznaje poborowego, któremu dor´czono kart´ po-
wo∏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 wnio-
sek lub uprawnionego cz∏onka rodziny — za posiadajà-
cego na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny.
Przepis art. 128 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.  

2. (skreÊlony).116)
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3. Decyzj´ wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) dor´cza si´ osobie, która wnios∏a podanie, wraz
z uzasadnieniem.

4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) przys∏uguje osobie, która wnios∏a podanie, odwo-
∏anie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia
dor´czenia decyzji. Decyzja mo˝e byç zmieniona przez
wojewod´ równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏a wydana
z naruszeniem przepisów prawa.

Art. 128.117) 1. ˚o∏nierzom zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej posiadajàcym na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏on-
ków rodziny w czasie odbywania s∏u˝by przys∏uguje,
z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, zasi∏ek w kwocie najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ pracowników, okreÊlonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podsta-
wie Kodeksu pracy.

2.118) Cz∏onkami rodziny ˝o∏nierza odbywajàcego
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, pozostajàcymi na jego
wy∏àcznym utrzymaniu, sà jego ˝ona, dzieci, rodzice
oraz osoby, wzgl´dem których ˝o∏nierza obcià˝a obo-
wiàzek alimentacyjny, o ile, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5,
nie uzyskujà oni dochodu lub uzyskiwany przez nich
dochód z jakiegokolwiek tytu∏u jest ni˝szy od najni˝sze-
go wynagrodzenia za prac´ pracowników, okreÊlonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podsta-
wie Kodeksu pracy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do osób wymienio-
nych w tym przepisie, jeÊli utraci∏y prawo do zasi∏ku
dla bezrobotnych z powodu up∏ywu okresu jego pobie-
rania, z wyjàtkiem ˝ony ˝o∏nierza.

4. Je˝eli ∏àczny miesi´czny dochód uzyskiwany
przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest ni˝szy od
kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowni-
ków okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy, zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy kwotà najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´ pracowników a wyso-
koÊcià tego dochodu.

5. Zasi∏ek nie przys∏uguje, je˝eli osoby, o których
mowa w ust. 2, uzyskujà ∏àcznie dochód równy kwocie
najni˝szego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1,
lub wy˝szy od niej.

Art. 128a.119) 1. ˚o∏nierzowi, na którym cià˝y obo-
wiàzek alimentacyjny na podstawie prawomocnego
orzeczenia sàdu lub umowy , wyp∏aca si´ zasi∏ek w wy-
sokoÊci Êwiadczenia alimentacyjnego, jednak nie wy˝-
szy ni˝ w kwocie, o której mowa w art. 128 ust. 1. Zasi-
∏ek mo˝e byç wyp∏acony bezpoÊrednio osobie, której

przys∏uguje Êwiadczenie alimentacyjne, lub jej pe∏no-
mocnikowi, na ich wniosek.

2. ˚o∏nierzowi, którego cz∏onkom rodziny w myÊl
odr´bnych przepisów przys∏uguje zasi∏ek rodzinny,
wyp∏aca si´ ten zasi∏ek w wysokoÊci okreÊlonej w tych
przepisach.

Art. 128b.119) 1. Decyzj´ o przyznaniu ˝o∏nierzowi
zasi∏ku, o którym mowa w art. 128 ust.1 i art. 128a, wy-
daje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udo-
kumentowanego wniosku tego ˝o∏nierza.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je ˝o∏nierzowi odwo∏anie do organu wojskowego
wy˝szego stopnia, okreÊlonego w odr´bnych przepi-
sach.

3. Zasi∏ek, o którym mowa w art. 128 ust. 1 oraz
w art. 128a, wyp∏aca dowódca jednostki wojskowej,
w której ˝o∏nierz odbywa s∏u˝b´.

Art. 128c.119) ˚o∏nierz, który poda∏ nieprawdziwe
dane w celu uzyskania nienale˝nego zasi∏ku lub uzy-
skania zasi∏ku w wy˝szej wysokoÊci ni˝ mu przys∏ugu-
je albo nie zawiadomi∏ o okolicznoÊciach powodujà-
cych zmian´ wysokoÊci zasi∏ku lub wygaÊni´cie decy-
zji o jego przyznaniu, jest obowiàzany do zwrotu niena-
le˝nie pobranego zasi∏ku lub jego cz´Êci wraz z odset-
kami ustawowymi.

Art. 128d.119) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania
i wyp∏acania zasi∏ków na utrzymanie cz∏onków rodziny,
o których mowa w art. 128 ust. 1 i art. 128a ust. 1.

Art. 129. 1. Cz∏onkom rodzin ˝o∏nierzy odbywajà-
cych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà przys∏uguje prawo
do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej. Prawo to przys∏uguje
równie˝ przez czas okreÊlony ˝o∏nierzom zwolnionym
z tej s∏u˝by i cz∏onkom ich rodzin oraz innym ˝o∏nie-
rzom zwolnionym z czynnej s∏u˝by wojskowej.

2. Ministrowie Obrony Narodowej5) oraz w∏aÊciwy
do spraw zdrowia32) okreÊlajà w drodze rozporzàdze-
nia zasady korzystania ze Êwiadczeƒ przewidzianych
w ust. 1, osoby uprawnione do korzystania z tych
Êwiadczeƒ, zakres i tryb ich udzielania oraz przypadki
i czas, przez jaki one przys∏ugujà.

Art. 130. 1. Cz∏onków rodziny ˝o∏nierza odbywajà-
cego czynnà s∏u˝b´ wojskowà, którzy zamieszkiwali
wspólnie z nim w dniu powo∏ania go do tej s∏u˝by, nie
wolno usuwaç przymusowo z lokali mieszkalnych zaj-
mowanych na podstawie tytu∏u prawnego, z zastrze˝e-
niem przepisu ust. 2.

2.120) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli ˝o∏nierz
nie zosta∏ uznany za posiadajàcego na wy∏àcznym
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utrzymaniu cz∏onków rodziny i zw∏oka z zap∏atà nale˝-
noÊci z tytu∏u zajmowania lokalu mieszkalnego wyno-
si co najmniej dwa pe∏ne okresy p∏atnoÊci.

3. Nie wolno równie˝ zajmowaç lokali mieszkal-
nych ˝o∏nierzy samotnych odbywajàcych czynnà s∏u˝-
b´ wojskowà.

Art. 131. 1. ˚o∏nierzom uznanym za posiadajàcych
na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny oraz ˝o∏-
nierzom samotnym w okresie odbywania przez nich
czynnej s∏u˝by wojskowej, z wyjàtkiem nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej i okresowej s∏u˝by woj-
skowej:121)

1) pokrywa si´:

a) nale˝noÊci z tytu∏u najmu lokalu mieszkalnego
zajmowanego na podstawie decyzji administra-
cyjnej,

b) nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania spó∏dzielczego
lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c) bie˝àce op∏aty eksploatacyjne z tytu∏u zajmowa-
nia spó∏dzielczego lokalu mieszkalnego typu
w∏asnoÊciowego,

d) nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania lokalu mieszkal-
nego na podstawie umowy cywilnoprawnej
w formie rycza∏tu, którego wysokoÊç okreÊla Ra-
da Ministrów w drodze rozporzàdzenia,

e)122) bie˝àce nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania loka-
lu mieszkalnego, stanowiàcego przedmiot od-
r´bnej w∏asnoÊci w rozumieniu przepisów
o w∏asnoÊci lokali, albo domu mieszkalnego,
stanowiàcego przedmiot w∏asnoÊci ˝o∏nierza,

2) zawiesza si´ sp∏at´:

a) po˝yczki uzyskanej z zak∏adowego funduszu
mieszkaniowego,

b) kredytu lub po˝yczki udzielonych przez banki lub
instytucje uprawnione do udzielania kredytów
lub po˝yczek, chyba ˝e strony w umowie posta-
nowi∏y inaczej.

2. Po˝yczka i kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
w okresie zawieszenia ich sp∏aty nie podlegajà opro-
centowaniu.

3.123) Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
przys∏ugujà równie˝ ma∏˝onkom ˝o∏nierzy odbywajà-
cych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, je˝eli ze wzgl´du na
nie ˝o∏nierze zostali uznani za posiadajàcych na wy-
∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny.

4. Warunkiem korzystania z uprawnieƒ wymienio-
nych:

1)124) w ust. 1 w pkt 1 — jest nieoddanie lokalu miesz-
kalnego albo domu mieszkalnego do bezp∏atnego
u˝ywania albo w najem lub podnajem,

2) w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2 — jest zaciàgni´cie kre-
dytu lub po˝yczki przed dniem powo∏ania ̋ o∏nierza
do czynnej s∏u˝by wojskowej.

5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 nie stosuje si´ do ̋ o∏nierzy
samotnych odbywajàcych çwiczenia wojskowe trwajà-
ce poni˝ej trzydziestu dni.

6. Nale˝noÊci i op∏aty, o których mowa w ust. 1
pkt 1, wyp∏acajà wójtowie lub burmistrzowie (prezy-
denci miast).

Art. 132. 1.125) 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, pokrywane sà z bud˝etu Ministerstwa
Obrony Narodowej, natomiast w przypadku ˝o∏nierzy
odbywajàcych s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach woj-
skowych podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych126) — z bud˝etu Minister-
stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, a w przy-
padku poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà —
z bud˝etu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej127). 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb pokrywania nale˝noÊci
i op∏at, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1,

2) tryb zwrotu organom samorzàdu terytorialnego
wydatków poniesionych na cele wymienione
w ust.1,

3) szczegó∏owe zasady i tryb zawieszania sp∏at po˝y-
czek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1
pkt 2.

Art. 133.128) Cz∏onkom rodzin ˝o∏nierzy odbywajà-
cych okresowà s∏u˝b´ wojskowà przys∏uguje:

1) prawo do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej — na za-
sadach, w zakresie i trybie oraz przez osoby okre-
Êlone przez Ministrów Obrony Narodowej 5) oraz
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wy, o której mowa w przypisie 75, stosownie do art. 170
pkt 1 tej ustawy.



w∏aÊciwego do spraw zdrowia32) w drodze rozpo-
rzàdzenia,

2) (utraci∏ moc).129)

Art. 134. Przepisy art. 118—132 stosuje si´ odpo-
wiednio do absolwentów szkó∏ wy˝szych odbywajà-
cych przeszkolenie wojskowe oraz cz∏onków ich rodzin.

Art. 135. 1. Przepisy art. 118, 119 ust. 1, 2 i 4,
art. 120, 122, 124—126 oraz 129—132 stosuje si´ do
˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny, je˝eli odpo-
wiednie przepisy nie stanowià inaczej.

2.130) Cz∏onkowie rodziny pozostajàcy na wy∏àcz-
nym utrzymaniu ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ wojsko-
wà, o której mowa w ust. 1, zachowujà prawo do
wszystkich Êwiadczeƒ od pracodawcy, który zatrudnia∏
˝o∏nierza w dniu powo∏ania go do s∏u˝by, przys∏ugujà-
cych cz∏onkom rodziny innych pracowników zatrudnio-
nych przez tego pracodawc´.  

3. Rada Ministrów w drodze rozporzàdzenia okre-
Êla:

1) kategorie ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà
okreÊlonà w ust.1, których cz∏onkowie rodziny po-
zostajàcy na ich utrzymaniu uprawnieni sà do zasi∏-
ków wojennych,

2) wysokoÊç, zasady i tryb przyznawania zasi∏ków wo-
jennych.

Art. 136. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e przyznaç ̋ o∏nierzom oraz cz∏onkom ich rodzin in-
ne szczególne uprawnienia lub ulgi, okreÊlajàc zasady
i warunki korzystania z nich.

DZIA¸ IV

Obrona cywilna

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochron´ lud-
noÊci, zak∏adów pracy i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicz-
nej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy po-
szkodowanym w czasie wojny oraz wspó∏dzia∏anie
w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowi-
ska oraz usuwaniu ich skutków.

Art. 138. 1. Podstawowymi jednostkami organiza-
cyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadaƒ obro-
ny cywilnej sà formacje obrony cywilnej.

2. Formacje obrony cywilnej sk∏adajà si´ z oddzia-
∏ów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania
zadaƒ ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek
tych formacji.

3.131) Formacje obrony cywilnej tworzà, w drodze
rozporzàdzenia, ministrowie, a wojewodowie, staro-
stowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast)
— w drodze zarzàdzenia, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci: skal´ wyst´pujàcych zagro˝eƒ, rodzaj formacji, ich
przeznaczenie oraz stan osobowy i organizacj´ we-
wn´trznà.

4.132) Formacje obrony cywilnej mogà tworzyç tak-
˝e pracodawcy.

Art. 139. 1. Obowiàzek obywateli w zakresie obro-
ny cywilnej polega na:

1) odbywaniu:
a) s∏u˝by w obronie cywilnej,
b) przysposobienia obronnego m∏odzie˝y szkolnej,
c) szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

ludnoÊci,

2) wykonywaniu innych zadaƒ przewidzianych
w ustawie.

2. S∏u˝b´ w obronie cywilnej odbywa si´ w forma-
cjach obrony cywilnej.

3.133) S∏u˝ba w obronie cywilnej mo˝e byç odbywa-
na równie˝ w jednostkach organizacyjnych nieb´dà-
cych formacjami obrony cywilnej, okreÊlonych przez
Rad´ Ministrów.

4. Osoby podlegajàce obowiàzkowi s∏u˝by w obro-
nie cywilnej mogà byç zobowiàzane w ramach tej s∏u˝-
by do wykonywania prac niezb´dnych dla potrzeb
obrony cywilnej oraz do udzia∏u w zwalczaniu kl´sk ˝y-
wio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz usuwaniu ich
skutków.

4a.134) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady zwalniania przez pracodawców z obo-
wiàzku Êwiadczenia pracy osób powo∏anych do s∏u˝by
w obronie cywilnej w zwiàzku ze zwalczaniem kl´sk ˝y-
wio∏owych, katastrof i zagro˝eƒ Êrodowiska, bioràc
pod uwag´ zasady zrekompensowania utraconego
wynagrodzenia i uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci profil
dzia∏ania zak∏adu.

5.135) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, stanowiska w urz´dach organów administracji
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rzàdowej i innych organów paƒstwowych, instytucjach
paƒstwowych, urz´dach organów samorzàdu teryto-
rialnego oraz u przedsi´biorców i w innych jednost-
kach organizacyjnych, uznawane za równorz´dne z od-
bywaniem s∏u˝by w obronie cywilnej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci stanowiska zwiàzane z ochronà ludno-
Êci i zwalczaniem kl´sk ˝ywio∏owych.

Art. 140.136) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) zadania obrony cywilnej oraz obowiàzki i uprawnie-
nia organów administracji rzàdowej oraz innych
organów i instytucji paƒstwowych, organów sa-
morzàdu terytorialnego, przedsi´biorców i innych
jednostek organizacyjnych, a tak˝e organizacji spo-
∏ecznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasad
planowania i organizacji dzia∏aƒ ratowniczych, mo-
nitorowania zagro˝eƒ, szkolenia i upowszechnia-
nia problematyki obrony cywilnej,

2) zasady zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, katastrof
i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz usuwania ich skutków
przez obron´ cywilnà, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci zasady wspó∏dzia∏ania z innymi s∏u˝bami
i kompetencje w tej dziedzinie,

3) ogólne zasady tworzenia i przeznaczania formacji
obrony cywilnej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
ich modelowe struktury organizacyjne i podpo-
rzàdkowanie, oraz zasady wyposa˝enia ich w nie-
zb´dny sprz´t i Êrodki.

Rozdzia∏ 2

S∏u˝ba w obronie cywilnej

Art. 141. Obowiàzek s∏u˝by w obronie cywilnej po-
lega na:

1) odbywaniu w czasie pokoju:

a) zasadniczej s∏u˝by lub szkolenia poborowych,

b) çwiczeƒ,

2) pe∏nieniu w czasie wojny czynnej s∏u˝by.

Art. 142. 1. Obowiàzkowi s∏u˝by w obronie cywilnej
podlegajà:

1) poborowi uznani za zdolnych do s∏u˝by wojskowej,
przeznaczeni do odbycia:

a) zasadniczej s∏u˝by w oddzia∏ach obrony cywil-
nej, je˝eli nie korzystajà z odroczenia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej,

b) szkolenia poborowych w tych oddzia∏ach,

2) przeznaczeni do tej s∏u˝by:

a) ̋ o∏nierze rezerwy nieprzewidziani do s∏u˝by woj-
skowej albo do s∏u˝by w jednostkach zmilitary-
zowanych,

b) m´˝czyêni niepodlegajàcy obowiàzkowi s∏u˝by
wojskowej, do koƒca roku kalendarzowego,
w którym koƒczà szeÊçdziesiàt lat ˝ycia,

c)137) kobiety poczàwszy od 1 stycznia roku, w któ-
rym koƒczà osiemnaÊcie lat ̋ ycia, do koƒca roku
kalendarzowego, w którym koƒczà pi´çdziesiàt
lat ˝ycia.

2. Obowiàzkowi odbycia szkolenia poborowych
w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej138)

mogà byç równie˝ poddani przedpoborowi uznani za
zdolnych do s∏u˝by wojskowej, którzy zg∏osili si´
ochotniczo do tego szkolenia.

3. Obowiàzkowi s∏u˝by w obronie cywilnej nie pod-
legajà:

1) osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów139),

2) kobiety w cià˝y i w okresie szeÊciu miesi´cy po od-
byciu porodu,

3) osoby sprawujàce opiek´ nad dzieçmi do lat oÊmiu,

4) osoby sprawujàce opiek´ nad dzieçmi od lat oÊmiu
do szesnastu lub nad osobami wspólnie zamiesz-
ka∏ymi, zaliczonymi do I grupy inwalidów64) albo
ob∏o˝nie chorymi, je˝eli opieki tej nie mo˝na po-
wierzyç innej osobie.

Art. 143. 1. Poborowych przeznacza i powo∏uje do
zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej wojskowy ko-
mendant uzupe∏nieƒ.

2. Osoby, o których mowa w art. 142 ust.1 pkt 2,
przeznacza do s∏u˝by w obronie cywilnej komendant
formacji obrony cywilnej lub kierownik jednostki orga-
nizacyjnej, o której mowa w art. 139 ust. 3, a na stano-
wisko komendanta formacji — pracodawca54) albo
wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po zasi´gni´ciu,
w uzasadnionych przypadkach, opinii lekarza publicz-
nego zak∏adu opieki zdrowotnej.

3. Powo∏anie do zasadniczej s∏u˝by w obronie cy-
wilnej nast´puje za pomocà karty powo∏ania do tej
s∏u˝by.

4. Przeznaczenie do s∏u˝by w obronie cywilnej
osób, o których mowa w ust. 2, nast´puje w drodze
nadania przydzia∏u organizacyjno-mobilizacyjnego do
s∏u˝by w okreÊlonej:

1) formacji obrony cywilnej lub

2) jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 139
ust. 3.
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5.140) Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, kategorie ˝o∏nierzy rezerwy, których
przeznaczenie do s∏u˝by w obronie cywilnej wymaga
zgody wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ,
z uwzgl´dnieniem celu powo∏ania do s∏u˝by w obronie
cywilnej oraz zadaƒ, jakie majà tam wykonywaç.

Art. 144. 1. Poborowi powo∏ani do zasadniczej s∏u˝-
by w obronie cywilnej sà obowiàzani zg∏osiç si´ do tej
s∏u˝by w terminie i miejscu okreÊlonych w karcie po-
wo∏ania.

2. Dniem powo∏ania do zasadniczej s∏u˝by w obro-
nie cywilnej jest okreÊlony w karcie powo∏ania dzieƒ
stawienia si´ do tej s∏u˝by.

3. Osoby wymienione w art. 142 ust.1 pkt 2 sà obo-
wiàzane zg∏aszaç si´ do s∏u˝by w terminie i miejscu
okreÊlonych w karcie przydzia∏u do s∏u˝by w formacji
obrony cywilnej albo w wezwaniu komendanta oddzia-
∏u lub kierownika jednostki organizacyjnej, o której mo-
wa w art. 139 ust. 3; przepis art. 61 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 145. 1. Zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej
poborowi odbywajà w jednym, nieprzerwanym okre-
sie przez osiemnaÊcie miesi´cy.

2. Zasadnicza s∏u˝ba w obronie cywilnej mo˝e byç
odbywana tak˝e w kilku okresach w ciàgu trzech lat,
w ∏àcznym wymiarze osiemnastu miesi´cy. Podzia∏
s∏u˝by na okresy ustala Szef Obrony Cywilnej Kraju.

3. Poborowi z dniem stawienia si´ do zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej otrzymujà bez szczególnego
nadania tytu∏ ratownika141). Nadanie tytu∏u starszego
ratownika141) nast´puje w drodze mianowania.

4. Junacy142) odbywajà zasadniczà s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej w formie skoszarowanej lub nieskoszaro-
wanej w oddzia∏ach obrony cywilnej i przechodzà szko-
lenie praktyczne w zakresie przygotowania obrony cy-
wilnej. Form´ odbywania s∏u˝by okreÊla organ, który
tworzy oddzia∏ obrony cywilnej w ramach formacji
obrony cywilnej.

5. W zakresie zwalniania ratowników141) z zasadni-
czej s∏u˝by w obronie cywilnej przed jej odbyciem sto-
suje si´ zasady okreÊlone w art. 87 ust. 2—6 oraz zasa-
dy i tryb okreÊlone w art. 88.

Art. 146. 1. Szkolenie poborowych w obronie cywil-
nej polega na odbywaniu w jednostkach organizacyj-
nych obrony cywilnej138) w okresie trzech lat:

1) zaj´ç szkoleniowych organizowanych w czasie wol-
nym od pracy,

2) przeszkolenia na obozie szkoleniowym przez okres
do trzydziestu dni.

2. ¸àczny czas szkolenia poborowych w jednost-
kach organizacyjnych obrony cywilnej138) nie mo˝e
przekraczaç szeÊçdziesi´ciu dni w roku, w tym dwu-
dziestu dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Do czasu szkolenia poborowych nie wlicza si´
udzia∏u w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych i zagro˝eƒ
Êrodowiska oraz usuwaniu ich skutków. Zaj´cia szkole-
niowe w okresie zwalczania kl´sk ̋ ywio∏owych i zagro-
˝eƒ Êrodowiska oraz usuwania ich skutków mogà byç
prowadzone w czasie pracy.

4. Szkoleniem poborowych w obronie cywilnej
mogà byç obj´te równie˝ kobiety uznane za zdolne do
s∏u˝by wojskowej. Powo∏anie kobiet do odbywania
tego szkolenia mo˝e nastàpiç do koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym koƒczà dwadzieÊcia cztery lata ˝y-
cia.

Art. 147. 1. Szef Obrony Cywilnej Kraju mo˝e skró-
ciç czas trwania zasadniczej s∏u˝by lub szkolenia pobo-
rowych w obronie cywilnej.

2. Poborowych, którzy odbyli zasadniczà s∏u˝b´ lub
szkolenie poborowych w obronie cywilnej, wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ przenosi do rezerwy.

Art. 148. 1. åwiczenia odbywa si´ w jednostkach
organizacyjnych obrony cywilnej143) lub w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 3,
w czasie wolnym od pracy w wymiarze do pi´tnastu
dni w roku, w tym nie wi´cej ni˝ pi´ç dni ustawowo
wolnych od pracy.

2. Osoby przeznaczone do pe∏nienia funkcji instruk-
torskich i kierowniczych, niezale˝nie od çwiczeƒ okre-
Êlonych w ust.1, mogà byç wzywane raz na trzy lata do
odbycia çwiczeƒ trwajàcych w sposób ciàg∏y do pi´t-
nastu dni.

3. ¸àczny czas trwania çwiczeƒ w obronie cywilnej
przez ca∏y okres podlegania obowiàzkowi s∏u˝by
w obronie cywilnej nie mo˝e przekraczaç okresów
ustalonych w art. 103.

4. Do czasu trwania çwiczeƒ w obronie cywilnej nie
wlicza si´ okresów udzia∏u w zwalczaniu kl´sk ̋ ywio∏o-
wych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz usuwaniu ich skut-
ków. W okresie zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych i zagro-
˝eƒ Êrodowiska lub usuwania ich skutków çwiczenia
mogà byç prowadzone w czasie pracy.

5. W przypadkach gdy wymaga tego koniecznoÊç
zapewnienia obrony Paƒstwa, Rada Ministrów w dro-
dze rozporzàdzenia mo˝e przed∏u˝yç czas trwania çwi-
czeƒ, o których mowa w ust.1, o okres nieprzekraczajà-
cy ∏àcznie pi´tnastu dni oraz zarzàdziç przeprowadze-
nie tych çwiczeƒ w czasie pracy.
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Art. 149. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny osoby powo∏ane i przeznaczone do s∏u˝by
w obronie cywilnej sà obowiàzane do pe∏nienia czyn-
nej s∏u˝by przez czas i w zakresie wynikajàcym z wyko-
nywania zadaƒ.

2.144) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, jednostki organizacyjne obrony cywilnej,
w których w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny czynna s∏u˝ba jest pe∏niona bezterminowo, bioràc
pod uwag´ jednostki, do których zadaƒ nale˝y wykry-
wanie zagro˝eƒ, alarmowanie i prowadzenie akcji ra-
tunkowych.

3. Osoby pe∏niàce czynnà s∏u˝b´ w obronie cywil-
nej mogà byç skoszarowane na zarzàdzenie organu
tworzàcego jednostk´ organizacyjnà obrony cywil-
nej143).

Art. 150. Osoby odbywajàce s∏u˝b´ w obronie cy-
wilnej sà zobowiàzane do wykonywania poleceƒ prze-
∏o˝onych w sprawach zwiàzanych z pe∏nieniem tej
s∏u˝by i wykonywaniem zadaƒ obrony cywilnej.

Art. 151. Do ratowników141) odbywajàcych zasad-
niczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 65.

Art. 152. 1. Osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej za wzorowà s∏u˝b´ oraz za osiàgni´cia
w wykonywaniu zadaƒ obrony cywilnej mogà byç
udzielane nast´pujàce wyró˝nienia:

1) pochwa∏a,

2) pismo pochwalne,

3) krótkoterminowy urlop,

4) nagroda rzeczowa lub pieni´˝na,

5) dyplom uznania,

6) nadanie wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki wzorowe-
go ratownika141),

7) wpisanie nazwiska i zas∏ug do kroniki oddzia∏u jed-
nostki organizacyjnej obrony cywilnej143),

8) wpisanie nazwiska i zas∏ug do „Honorowej Ksi´gi
Obrony Cywilnej”.

2. Wyró˝nieƒ, o których mowa w ust.1 pkt 3, 4 i 6,
udziela si´ wy∏àcznie ratownikom141) odbywajàcym za-
sadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej.

3. Wyró˝nieniem jest tak˝e wczeÊniejsze skreÊlenie
poprzednio wymierzonej kary dyscyplinarnej.

4. Szef Obrony Cywilnej Kraju mo˝e wprowadziç
równie˝ inne rodzaje wyró˝nieƒ.

Art. 153. Osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obronie
cywilnej niezale˝nie od udzielanych wyró˝nieƒ mogà

byç nadawane ordery lub odznaczenia oraz odznaka
„Za Zas∏ugi dla Obrony Cywilnej” — w przypadkach
i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 154. 1. Osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej za naruszenie obowiàzków wynikajàcych
z tej s∏u˝by mogà byç wymierzane nast´pujàce kary
dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrze˝eniem,

4) wykonywanie czynnoÊci porzàdkowych poza kolej-
noÊcià,

5) zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania przez
czas okreÊlony,

6) pozbawienie wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki wzo-
rowego ratownika141) lub tytu∏u starszego ratowni-
ka141),

7) zmniejszenie lub pozbawienie urlopu.

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3—7, wymie-
rza si´ wy∏àcznie ratownikom141) odbywajàcym zasad-
niczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej.

3. Nie mo˝na karaç dyscyplinarnie po up∏ywie sze-
Êciu miesi´cy od pope∏nienia przewinienia.

Art. 155. 1. Wymierzonà kar´ dyscyplinarnà uchyla
si´ w razie:

1) ujawnienia nowych okolicznoÊci, które wskazujà, ̋ e
brak by∏o podstaw do ukarania,

2) ukarania wbrew przepisom ustawy albo przepisom
wydanym na jej podstawie.

2. Uprawnionymi do uchylania kar dyscyplinar-
nych sà prze∏o˝ony, który kar´ wymierzy∏, i jego prze-
∏o˝eni.

3. Szef Obrony Cywilnej Kraju mo˝e uchyliç ka˝dà
kar´ dyscyplinarnà wymierzonà osobie odbywajàcej
s∏u˝b´ w obronie cywilnej.

Art. 156. Do czasu trwania zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej nie zalicza si´ okresu, na który ra-
townik141) samowolnie opuÊci∏ jednostk´ organizacyj-
nà obrony cywilnej138) lub wyznaczone miejsce przeby-
wania albo przez który samowolnie poza nimi pozosta-
wa∏. Jednak˝e okres ten mo˝na zaliczyç do czasu trwa-
nia zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej, je˝eli w póê-
niejszym okresie ratownik141) wyró˝ni∏ si´ wzorowà
s∏u˝bà i kara dyscyplinarna za to przewinienie zosta∏a
skreÊlona w drodze wyró˝nienia.

Art. 157. Do osób odbywajàcych s∏u˝b´ w obronie
cywilnej stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 64.

Art. 158. 1. Osoby odbywajàce s∏u˝b´ w obronie cy-
wilnej sà obowiàzane do noszenia w czasie odbywania
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tej s∏u˝by oznak i umundurowania, je˝eli zosta∏y usta-
nowione dla tych osób.

2.145) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór i kolor umundurowania osób odbywajà-
cych s∏u˝b´ w obronie cywilnej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaje s∏u˝by oraz sk∏adniki umundu-
rowania.

Art. 159. 1. Osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej mogà byç przyznane, na zasadach okreÊlo-
nych przez Rad´ Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
zakwaterowanie i bezp∏atne wy˝ywienie lub równo-
wa˝niki pieni´˝ne oraz zwrot kosztów przejazdu.

2. Ratownikom141) w czasie odbywania zasadniczej
s∏u˝by:

1) przys∏uguje umundurowanie lub równowa˝nik pie-
ni´˝ny i uposa˝enie w wysokoÊci i na zasadach
przewidzianych dla szeregowych odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,

2) udziela si´ urlopów w wymiarze i na zasadach prze-
widzianych dla ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej.

3. Ratownicy141) mogà otrzymywaç równie˝ inne
nale˝noÊci pieni´˝ne okreÊlone przez Rad´ Ministrów
w drodze rozporzàdzenia.

Art. 160. 1. Do pracowników odbywajàcych prze-
szkolenie na obozie szkoleniowym lub çwiczenia
w obronie cywilnej stosuje si´ odpowiednio zasady
wynagradzania ˝o∏nierzy rezerwy odbywajàcych çwi-
czenia wojskowe.

2. Osoby pe∏niàce czynnà s∏u˝b´ w razie mobiliza-
cji i w czasie wojny otrzymujà wynagrodzenie okreÊlo-
ne przez Rad´ Ministrów w drodze rozporzàdzenia; do
cz∏onków rodzin pozostajàcych na utrzymaniu tych
osób stosuje si´ odpowiednio przepis art. 135 ust. 2.

Art. 161. 1. Osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej, które zachorowa∏y lub dozna∏y uszczerb-
ku na zdrowiu podczas lub w zwiàzku z odbywaniem tej
s∏u˝by albo w bezpoÊredniej drodze do miejsca jej od-
bywania lub w drodze powrotnej, przys∏uguje prawo
do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej.

2. Ministrowie w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych146) oraz w∏aÊciwy do spraw zdrowia32) okreÊlajà,
w drodze rozporzàdzenia, zasady korzystania ze Êwiad-
czeƒ przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich
udzielania.

Art. 162. 1. Osobie odbywajàcej s∏u˝b´ w obronie
cywilnej, która dozna∏a uszczerbku na zdrowiu wskutek
wypadku pozostajàcego w zwiàzku z odbywaniem tej

s∏u˝by, a w razie Êmierci tej osoby — cz∏onkom rodzi-
ny, przys∏ugujà, z zastrze˝eniem ust. 4—6, Êwiadczenia
na zasadach i w trybie przewidzianych dla pracowni-
ków w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. Post´powanie
w sprawie ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku
przeprowadza i odszkodowanie wyp∏aca pracodaw-
ca26), organ administracji rzàdowej1) lub inny organ,
któremu jednostka organizacyjna obrony cywilnej143)

jest podporzàdkowana, albo jednostka organizacyjna,
o której mowa w art. 139 ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wypad-
ków w drodze do miejsca lub z miejsca pe∏nienia s∏u˝-
by, z tym ˝e prawo do Êwiadczeƒ ustala i Êwiadczenia
wyp∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Od decyzji pracodawcy26) lub organu wymienio-
nego w ust. 1 i 2 w sprawie odszkodowania przys∏ugu-
je odwo∏anie na zasadach i w trybie przewidzianych dla
pracowników w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

4. Ratownikowi141) odbywajàcemu zasadniczà s∏u˝-
b´ w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej138), któ-
ry dozna∏ uszczerbku na zdrowiu w czasie odbywania
tej s∏u˝by, a w razie Êmierci ratownika141) — cz∏onkom
rodziny, przys∏ugujà Êwiadczenia odszkodowawcze
i rentowe oraz nale˝noÊci poÊmiertne, na zasadach
przewidzianych w odr´bnych przepisach dla ˝o∏nierzy
odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.

5. Rada Ministrów w drodze rozporzàdzenia okre-
Êla:

1) w∏aÊciwoÊç organów i tryb ustalania:

a) okolicznoÊci i przyczyn wypadku, któremu uleg∏
ratownik141),

b) zwiàzku choroby ratownika141) ze szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej,

2) w∏aÊciwoÊç organów do orzekania o uszczerbku na
zdrowiu ratownika141) oraz do przyznawania i wy-
p∏acania Êwiadczeƒ odszkodowawczych oraz na-
le˝noÊci poÊmiertnych, o których mowa w ust. 4.

6. Od decyzji organu w∏aÊciwego w sprawach
Êwiadczeƒ odszkodowawczych, o których mowa
w ust. 4, przys∏uguje zainteresowanemu odwo∏anie do
okr´gowego sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
w terminie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu
przed sàdami pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

7. Okres odbywania zasadniczej s∏u˝by w obronie
cywilnej jest okresem równorz´dnym z okresem za-
trudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin147).
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Art. 163. Do odpowiedzialnoÊci materialnej ratow-
ników141) za szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wykony-
waniem obowiàzków wynikajàcych z odbywania za-
sadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej stosuje si´ odpo-
wiednio zasady okreÊlone dla ̋ o∏nierzy w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej, z tym ˝e w razie odmowy dobrowolne-
go uiszczenia odszkodowania spraw´ rozpoznaje sàd
powszechny.

Art. 164. 1. W zakresie uprawnieƒ poborowych od-
bywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej
i cz∏onków ich rodzin stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 69 pkt 2148), art. 118, 119 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
art. 120—122, 124—126, 128—132 i 136.

2. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
przyznaç osobom odbywajàcym s∏u˝b´ w obronie cy-
wilnej oraz cz∏onkom ich rodzin inne uprawnienia
oprócz przewidzianych w art. 159—162, okreÊlajàc za-
sady i warunki korzystania z nich.

Art. 165.149) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owà organizacj´ i sposób odbywania s∏u˝-
by w obronie cywilnej, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci zasady i tryb powo∏ywania i przeznaczania
do s∏u˝by oraz zwalniania ze s∏u˝by, wzory kart po-
wo∏ania do zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej
oraz karty przydzia∏u do formacji obrony cywilnej,
zasady i tryb udzielania wyró˝nieƒ i wymierzania
kar dyscyplinarnych oraz uprawnienia prze∏o˝o-
nych w tym zakresie, zasady wykonywania i skre-
Êlania kar,

2) wzór odznaki wzorowego ratownika, z uwzgl´dnie-
niem tak˝e wzoru legitymacji do odznaki,

3) wzory oznak oraz sposób noszenia tych oznak
i umundurowania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
mi´dzynarodowe i krajowe oznaki obrony cywil-
nej,

4) normy umundurowania przys∏ugujàcego osobom
odbywajàcym s∏u˝b´ w obronie cywilnej, uwzgl´d-
niajàc potrzeby poszczególnych specjalistycznych
formacji,

5) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych wysokoÊç równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za umundurowanie ratow-
ników, z uwzgl´dnieniem zasad jego wyp∏acania
oraz organów w∏aÊciwych w tym zakresie.

Rozdzia∏ 3

Przysposobienie obronne m∏odzie˝y szkolnej

Art. 166. 1. M∏odzie˝ ucz´szczajàca do szkó∏ ogól-
nokszta∏càcych i zawodowych podlega obowiàzkowi
odbywania przysposobienia obronnego.

2. Przysposobienie obronne jest obowiàzkowym
przedmiotem nauki obj´tym programem nauczania
szko∏y.

3.150) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje szkó∏,
których uczniowie podlegajà obowiàzkowi odbywania
przysposobienia obronnego oraz organizacj´ jego od-
bywania, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci organizowa-
nia obozów specjalistycznych.

Art. 167.151) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, podsta-
wy programowe przysposobienia obronnego dla szkó∏
ponadgimnazjalnych. Podstawy programowe powin-
ny zawieraç opis celów kszta∏cenia, treÊci nauczania
i osiàgni´ç uczniów i powinny byç dostosowane do po-
szczególnych rodzajów szkó∏.

Rozdzia∏ 4

Powszechna samoobrona ludnoÊci

Art. 168. 1. Osoby posiadajàce obywatelstwo pol-
skie, zdolne ze wzgl´du na stan zdrowia, podlegajà
obowiàzkowi szkolenia ludnoÊci w zakresie powszech-
nej samoobrony.

2. Szkolenie ludnoÊci w zakresie powszechnej sa-
moobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony
przed Êrodkami masowego ra˝enia oraz innymi dzia∏a-
niami nieprzyjaciela.

3. Szkolenie ludnoÊci w zakresie powszechnej sa-
moobrony przeprowadza si´ w formie zaj´ç podstawo-
wych lub çwiczeƒ praktycznych.

4. åwiczenia praktyczne mogà polegaç równie˝ na
udziale w zwalczaniu kl´sk ̋ ywio∏owych i zagro˝eƒ Êro-
dowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Art. 169. 1. Obowiàzkowi szkolenia nie podlegajà:

1) osoby, które ukoƒczy∏y szeÊçdziesiàt lat ˝ycia,

2) osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidów152) oraz
inne osoby niezdolne ze wzgl´du na stan zdrowia
do udzia∏u w zorganizowanych zaj´ciach,

3) kobiety w cià˝y oraz w okresie szeÊciu miesi´cy po
odbyciu porodu,
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4) osoby sprawujàce opiek´ nad dzieçmi do lat oÊmiu,

5) osoby sprawujàce opiek´ nad dzieçmi od lat oÊmiu
do szesnastu lub nad osobami wspólnie zamiesz-
ka∏ymi, zaliczonymi do I grupy inwalidów64) albo
ob∏o˝nie chorymi, je˝eli opieki tej nie mo˝na po-
wierzyç innej osobie,

6) osoby pobierajàce nauk´ lub odbywajàce studia
w szko∏ach wszystkich typów,

7) osoby odbywajàce zasadniczà s∏u˝b´ lub szkolenie
poborowych w obronie cywilnej oraz s∏u˝b´ za-
st´pczà,

8) ̋ o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz funkcjo-
nariusze Urz´du Ochrony Paƒstwa, Policji, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej i Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

2. Od obowiàzku odbywania szkolenia mogà byç
zwolnieni:

1) ˝o∏nierze rezerwy posiadajàcy karty mobilizacyjne
do jednostek Si∏ Zbrojnych,

2) osoby posiadajàce karty przydzia∏u do jednostek
zmilitaryzowanych,

3) osoby posiadajàce karty przydzia∏u do s∏u˝by
w obronie cywilnej.

3. Zwolnienie od obowiàzku szkolenia w formie
çwiczeƒ praktycznych polegajàcych na udziale w zwal-
czaniu kl´sk ˝ywio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz
usuwaniu ich skutków nie dotyczy osób, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 6 i 7.

Art. 170. 1. Osobom wykonujàcym obowiàzek szko-
lenia ludnoÊci w zakresie powszechnej samoobrony,
które zachorowa∏y lub dozna∏y uszczerbku na zdrowiu
podczas lub w zwiàzku z wykonywaniem tego obo-
wiàzku albo w bezpoÊredniej drodze do miejsca jego
wykonywania lub w drodze powrotnej, przys∏uguje
prawo do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej.

2. Ministrowie w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych146) oraz w∏aÊciwy do spraw zdrowia32) okreÊlajà,
w drodze rozporzàdzenia, zasady korzystania ze Êwiad-
czeƒ przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich
udzielania.

3. Osobom, które dozna∏y uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku powsta∏ego podczas lub w zwiàzku
z wykonywaniem obowiàzku szkolenia ludnoÊci w za-
kresie powszechnej samoobrony albo w bezpoÊredniej
drodze do miejsca wykonywania tego obowiàzku lub
w drodze powrotnej, oraz cz∏onkom rodzin osób zmar-
∏ych wskutek takiego wypadku przys∏ugujà Êwiadcze-
nia na zasadach i w trybie przewidzianym dla pracow-
ników w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, z tym ˝e prawo
do Êwiadczeƒ ustala i Êwiadczenia wyp∏aca Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 171. 1. Rada Ministrów okreÊla w drodze roz-
porzàdzenia organizacj´, zasady i wymiar szkolenia
ludnoÊci w zakresie powszechnej samoobrony, zasady
i tryb zwalniania od obowiàzku szkolenia oraz w∏aÊci-
woÊç organów w tych sprawach.

2. åwiczenia praktyczne w zakresie powszechnej
samoobrony zarzàdza Rada Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊlajàc ka˝dorazowo kategorie osób
zobowiàzane do udzia∏u w tych çwiczeniach, obszar, na
którym b´dà one przeprowadzane, oraz ich zakres.

Art. 172. 1. Osoby posiadajàce obywatelstwo pol-
skie mogà byç zobowiàzane do zaopatrzenia si´
w sprz´t ochrony indywidualnej oraz w inne artyku∏y
i przedmioty niezb´dne w razie zagro˝enia.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wpro-
wadziç Rada Ministrów w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êlajàc równoczeÊnie zasady i warunki zaopatrzenia.

Art. 173. 1. W ramach przygotowania do samo-
obrony osoby posiadajàce obywatelstwo polskie mo-
gà byç zobowiàzane do:

1) przygotowania ochrony budynku lub lokalu miesz-
kalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego,

2) zabezpieczenia w∏asnych êróde∏ wody pitnej i Êrod-
ków spo˝ywczych przed zanieczyszczeniem lub
ska˝eniem,

3) utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz
przydzielonego sprz´tu i Êrodków ochrony,

4) utrzymywania i konserwacji domowych pomiesz-
czeƒ ochronnych,

5) wykonywania innych przedsi´wzi´ç majàcych na
celu ochron´ w∏asnego ̋ ycia, zdrowia i mienia oraz
udzielania pomocy poszkodowanym.

2.153) Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 nak∏adajà wój-
towie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

3. Rada Ministrów okreÊla w drodze rozporzàdzenia
zasady i tryb post´powania w sprawach, o których mo-
wa w ust. 2.

DZIA¸ V

S∏u˝ba w jednostkach zmil itaryzowanych

Art. 174. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny Rada Ministrów mo˝e objàç militaryzacjà
jednostki organizacyjne, które wykonujà zadania szcze-
gólnie wa˝ne dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒ-
stwa, a tak˝e jednostki organizacyjne specjalnie two-
rzone do wykonywania takich zadaƒ.

2.154) Rada Ministrów, na wniosek ministrów i wo-
jewodów po uprzednim zaopiniowaniu przez Ministra
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Obrony Narodowej, ustala istniejàce i specjalnie two-
rzone jednostki organizacyjne, które przewiduje si´ ob-
jàç militaryzacjà (jednostki przewidziane do militaryza-
cji) oraz jednostki organizacyjne stanowiàce baz´ for-
mowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzo-
wanych, a tak˝e limity osób, które przewiduje si´ po-
wo∏aç do s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych.

3.155) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, kategorie zadaƒ uzasadniajàcych militaryzacj´
oraz tryb ustalania jednostek organizacyjnych i limitów
osób, o których mowa w ust. 2, a tak˝e wzór wniosku
o obj´cie poszczególnych jednostek organizacyjnych
przygotowaniami do militaryzacji. Rozporzàdzenie
uwzgl´dni w szczególnoÊci potrzeby zwiàzane z rozwi-
ni´ciem systemu obronnoÊci i funkcjonowaniem jego
elementów w warunkach zewn´trznego zagro˝enia
paƒstwa i w czasie wojny, w tym mobilizacyjne i wo-
jenne potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zapewnienia wsparcia wojskom sojuszniczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyszczególnie-
niem we wzorze wniosku przeznaczenia tych jedno-
stek, ich siedzib, organów, o których mowa w art. 187
ust. 3, oraz organów, wed∏ug których ustaleƒ b´dà
przygotowywane poszczególne jednostki, jak równie˝
specyfikacji przewidywanych wydatków z tym zwiàza-
nych.

Art. 175. 1. Osobom, które przewiduje si´ powo∏aç
do s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych, mogà byç
nadawane w czasie pokoju przydzia∏y organizacyjno-
-mobilizacyjne do tych jednostek. Przydzia∏y nadaje si´
równie˝ po obj´ciu militaryzacjà ustalonych jednostek
organizacyjnych.

2. W czasie pokoju przydzia∏y organizacyjno-mobi-
lizacyjne mogà byç nadawane m´˝czyznom, którzy nie
ukoƒczyli szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia, i kobietom, które
nie ukoƒczy∏y pi´çdziesi´ciu lat ˝ycia. Po obj´ciu mili-
taryzacjà ustalonych jednostek organizacyjnych przy-
dzia∏y do tych jednostek nadaje si´ równie˝ osobom,
które nie osiàgn´∏y wieku okreÊlonego w odpowied-
nich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

3. W stosunku do osób niezatrudnionych w istnie-
jàcych jednostkach przewidzianych do militaryzacji al-
bo w jednostkach organizacyjnych stanowiàcych baz´
formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilita-
ryzowanych nadanie przydzia∏u organizacyjno-mobili-
zacyjnego do tych jednostek mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
za zgodà tych osób.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
okreÊlaç kategorie osób zatrudnionych w jednostkach
zmilitaryzowanych, którym nie nadaje si´ przydzia∏ów
organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek.

5. Przydzia∏y organizacyjno-mobilizacyjne nadajà:

1) kierownicy istniejàcych jednostek przewidzianych
do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych

stanowiàcych baz´ formowania specjalnie tworzo-
nych jednostek przewidzianych do militaryzacji,
a tak˝e kierownicy jednostek zmilitaryzowanych —
osobom zatrudnionym w tych jednostkach, w for-
mie zbiorowej listy imiennej, z tym ˝e osobom b´-
dàcym ˝o∏nierzami rezerwy przydzia∏y nadaje si´
w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzu-
pe∏nieƒ, w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce pobytu
sta∏ego (zamieszkania) osoby, której ma byç nada-
ny przydzia∏,

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

6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i tryb post´powania w sprawach zwiàza-
nych z nadawaniem przydzia∏ów organizacyjno-mobi-
lizacyjnych.

Art. 176. 1. Osoby, którym nadano przydzia∏y orga-
nizacyjno-mobilizacyjne, sà obowiàzane do odbywa-
nia çwiczeƒ w jednostkach przewidzianych do military-
zacji w czasie wolnym od pracy w wymiarze do pi´tna-
stu dni w roku, w tym nie wi´cej ni˝ pi´ç dni ustawowo
wolnych od pracy, z zastrze˝eniem przepisu ust. 2.
Przepisy art. 148 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, jednostki przewidziane do militaryzacji, do których
osoby posiadajàce przydzia∏y organizacyjno-mobiliza-
cyjne mogà byç powo∏ywane do odbywania çwiczeƒ
w wymiarze przewidzianym w art. 104.

3.156) Rada Ministrów okreÊli corocznie, w drodze
rozporzàdzenia, liczb´ osób powo∏ywanych w roku ka-
lendarzowym do odbycia çwiczeƒ w jednostkach prze-
widzianych do militaryzacji, z uwzgl´dnieniem potrze-
by zapewnienia realizacji zadaƒ przewidzianych dla
tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.

4. Przeprowadzenie çwiczeƒ w jednostkach przewi-
dzianych do militaryzacji zarzàdza Prezes Rady Mini-
strów.

5. Powo∏anie do odbycia çwiczeƒ w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji nast´puje:

1) w stosunku do osób zatrudnionych w istniejàcych
jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz
jednostkach stanowiàcych baz´ formowania spe-
cjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do
militaryzacji — w formie zbiorowych list imiennych
sporzàdzanych przez kierowników tych jednostek,

2) w stosunku do pozosta∏ych osób — w formie we-
zwania wystawionego przez wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce pobytu sta∏ego tych osób, na wniosek kierow-
nika jednostki przewidzianej do militaryzacji.
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6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i tryb post´powania w sprawach zwiàza-
nych z powo∏ywaniem do odbycia çwiczeƒ w jednost-
kach przewidzianych do militaryzacji.

Art. 177. 1. Do osób odbywajàcych çwiczenia w jed-
nostkach przewidzianych do militaryzacji stosuje si´
ogólnie obowiàzujàce przepisy prawa pracy oraz prze-
pisy szczególne, je˝eli obowiàzujà w tych jednostkach,
w zakresie i na zasadach okreÊlonych przez Rad´ Mini-
strów w drodze rozporzàdzenia.

2. Osobom odbywajàcym çwiczenia w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji, niezatrudnionym
w tych jednostkach, przys∏ugujà uprawnienia ̋ o∏nierzy
rezerwy odbywajàcych çwiczenia wojskowe.

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady wynagradzania osób odbywajàcych çwi-
czenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

Art. 178.157) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) zadania zwiàzane z przygotowaniem jednostek or-
ganizacyjnych przewidzianych do obj´cia ich mili-
taryzacjà oraz organy zobowiàzane do realizacji
tych zadaƒ, z uwzgl´dnieniem zakresu przedsi´-
wzi´ç, trybu ich wykonania, terminów gotowoÊci
do dzia∏ania, zabezpieczenia potrzeb, zapewnienia
Êrodków finansowych,

2) zasady wyposa˝ania jednostek przewidzianych do
militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w Êrod-
ki transportowe, maszyny i urzàdzenia oraz
w sprz´t wojskowy, z uwzgl´dnieniem êróde∏ ich
pochodzenia,

3) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przy-
gotowania jednostek organizacyjnych przewidzia-
nych do obj´cia ich militaryzacjà oraz organy w∏a-
Êciwe w tych sprawach, z uwzgl´dnieniem przed-
miotu kontroli i podmiotów obj´tych kontrolà.

Art. 179. 1. Z dniem obj´cia militaryzacjà ustalo-
nych jednostek organizacyjnych jednostki te stajà si´
jednostkami zmilitaryzowanymi, a osoby, którym
nadano przydzia∏y organizacyjno-mobilizacyjne do
tych jednostek, sà osobami pe∏niàcymi s∏u˝b´ w jedno-
stce zmilitaryzowanej.

2. Po obj´ciu militaryzacjà ustalonych jednostek or-
ganizacyjnych do s∏u˝by w tych jednostkach mogà byç
powo∏ywane, w drodze nadania przydzia∏ów organiza-
cyjno-mobilizacyjnych, równie˝ inne osoby ni˝ okre-
Êlone w ust.1, je˝eli posiadajà kwalifikacje przydatne
do tej s∏u˝by.

Art. 180. 1. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej
zwalnia ze s∏u˝by w tej jednostce:

1) osoby, które osiàgn´∏y wiek okreÊlony w odpo-
wiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym,

2) osoby, które utraci∏y zdolnoÊç do wykonywania za-
wodu.

2. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej mo˝e
zwolniç ze s∏u˝by w tej jednostce inne osoby ni˝ okre-
Êlone w ust.1, je˝eli wykonujà one czynnoÊci niezwià-
zane bezpoÊrednio z przedmiotem dzia∏ania tej jed-
nostki.

3. Osoby zwolnione ze s∏u˝by w jednostce zmilita-
ryzowanej oraz osoby, które nie zosta∏y powo∏ane do
tej s∏u˝by, pozostajà pracownikami jednostki zmilitary-
zowanej.

Art. 181. 1. Osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostce zmi-
litaryzowanej nie mogà rozwiàzaç stosunku pracy z tà
jednostkà.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy z osobà pe∏niàcà
s∏u˝b´ w jednostce zmilitaryzowanej mo˝e nastàpiç
tylko po uprzednim zwolnieniu tej osoby ze s∏u˝by.

Art. 182. 1. Dotychczasowy stosunek pracy osób
pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach zmilitaryzowanych
ulega zawieszeniu z dniem powo∏ania ich do tej s∏u˝by;
jednoczeÊnie powstaje z mocy prawa stosunek s∏u˝bo-
wy militaryzacji, uregulowany przepisami niniejszego
dzia∏u.

2. Do osób pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach zmili-
taryzowanych stosuje si´ ogólnie obowiàzujàce prze-
pisy prawa pracy oraz przepisy szczególne, je˝eli obo-
wiàzujà w tych jednostkach, ze zmianami i uzupe∏nie-
niami wynikajàcymi z przepisów niniejszego dzia∏u.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊla zakres i zasady stosowania ogólnie obowià-
zujàcych przepisów prawa pracy i przepisów szcze-
gólnych w jednostkach zmilitaryzowanych,

2) mo˝e okreÊlaç szczegó∏owe zasady pe∏nienia s∏u˝-
by w jednostkach zmilitaryzowanych oraz prawa
i obowiàzki osób pe∏niàcych t´ s∏u˝b´,

3) mo˝e przyznaç osobom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jed-
nostkach zmilitaryzowanych oraz cz∏onkom ich ro-
dzin szczególne uprawnienia lub ulgi, okreÊlajàc
zasady i warunki korzystania z nich.

4. Stosunek s∏u˝bowy militaryzacji, o którym mowa
w ust. 1, oraz jego skutki prawne wygasajà z mocy pra-
wa z dniem zwolnienia ze s∏u˝by w jednostce zmilitary-
zowanej.

5. Okres pe∏nienia s∏u˝by w jednostce zmilitaryzo-
wanej wlicza si´ do okresu zatrudnienia w zakresie
wszystkich uprawnieƒ wynikajàcych ze stosunku pra-
cy.

Art. 183. 1. Osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostce zmi-
litaryzowanej sà obowiàzane do wykonywania poleceƒ
prze∏o˝onych, wydanych w sprawach s∏u˝bowych.

2. Osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostce zmilitaryzo-
wanej mogà byç wyznaczane przez kierownika jednost-
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ki na inne stanowiska pracy, ni˝ zajmowa∏y w dniu po-
wo∏ania do tej s∏u˝by.

3. Wyznaczenie na ni˝sze stanowisko pracy mo˝e
nastàpiç tylko:

1) w razie naruszenia dyscypliny s∏u˝by w jednostce
zmilitaryzowanej,

2) ze wzgl´du na potrzeby organizacyjne jednostki
zmilitaryzowanej,

3) na wniosek osoby zainteresowanej.

4. Osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostce zmilitaryzo-
wanej mogà byç przenoszone do innej jednostki. Prze-
niesienie nast´puje w drodze nadania przydzia∏u orga-
nizacyjno-mobilizacyjnego.

5. Je˝eli przeniesienie, o którym mowa w ust. 4,
mia∏oby nastàpiç do jednostki zmilitaryzowanej majà-
cej siedzib´ w innej miejscowoÊci, przepisu ust. 4 nie
stosuje si´ do:

1) kobiet w cià˝y i w okresie szeÊciu miesi´cy po od-
byciu porodu,

2) osób zaliczonych do jednej z grup inwalidów139),

3) osób sprawujàcych opiek´ nad dzieçmi do lat szes-
nastu albo nad osobami wspólnie zamieszka∏ymi,
zaliczonymi do I grupy inwalidów64) lub ob∏o˝nie
chorymi, je˝eli opieki tej nie mo˝na powierzyç in-
nej osobie.

Art. 184. 1. Wynagrodzenie osób pe∏niàcych s∏u˝b´
w jednostce zmilitaryzowanej nie mo˝e byç ni˝sze od
otrzymywanego w dniu powo∏ania do tej s∏u˝by.

2. W wypadkach, o których mowa w art. 177 ust. 2
i 3, wynagrodzenie osoby wyznaczonej na inne stano-
wisko pracy lub przeniesionej do innej jednostki zmili-
taryzowanej nie mo˝e byç ni˝sze od dotychczas otrzy-
mywanego.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êla zasady wynagradzania osób pe∏niàcych s∏u˝b´
w jednostkach zmilitaryzowanych.

Art. 185. 1. S∏u˝ba w jednostkach zmilitaryzowa-
nych jest wykonywana w wymiarze i rozk∏adzie czasu
okreÊlonym w ogólnie obowiàzujàcych przepisach pra-
wa pracy.

2. Minister (wojewoda), któremu podlega jednost-
ka zmilitaryzowana, mo˝e ustalaç inny ni˝ okreÊlony
w ust.1 wymiar i rozk∏ad czasu s∏u˝by, z zachowaniem
prawa do wypoczynku.

3. Czas s∏u˝by ustalony przez w∏aÊciwe organy na
podstawie ust. 2 nie mo˝e naruszaç ogólnie obowiàzu-
jàcych przepisów prawa pracy dotyczàcych ochrony
pracy kobiet i zatrudniania m∏odocianych, a tak˝e do-
tyczàcych czasu pracy pracowników zatrudnionych
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych
dla zdrowia oraz pracowników zaliczonych do której-
kolwiek z grup inwalidów139).

Art. 186. 1. Osoby odbywajàce çwiczenia w jed-
nostkach przewidzianych do militaryzacji i pe∏niàce
s∏u˝b´ w jednostkach zmilitaryzowanych sà obowiàza-
ne do noszenia w czasie çwiczeƒ albo s∏u˝by umundu-
rowania i oznak, je˝eli umundurowanie i oznaki zosta-
∏y ustanowione dla jednostki organizacyjnej, w której
sà odbywane çwiczenia lub jest pe∏niona s∏u˝ba.

2. Osoby odbywajàce çwiczenia w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji i pe∏niàcych s∏u˝b´
w jednostkach zmilitaryzowanych sà obowiàzane do
noszenia, w czasie çwiczeƒ albo s∏u˝by, uzbrojenia i in-
nego wyposa˝enia specjalnego przewidzianego w od-
r´bnych przepisach dla jednostek organizacyjnych,
w których sà odbywane çwiczenia lub jest pe∏niona
s∏u˝ba.

Art. 187. 1. Kierownikiem jednostki przewidzianej
do militaryzacji jest kierownik jednostki organizacyj-
nej, którà przewiduje si´ objàç militaryzacjà, albo kie-
rownik jednostki organizacyjnej stanowiàcej baz´ for-
mowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzo-
wanej.

2. Kierownikiem jednostki zmilitaryzowanej jest
kierownik jednostki organizacyjnej obj´tej militaryza-
cjà.

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji w spra-
wach przygotowania ich obj´cia militaryzacjà podlega-
jà w∏aÊciwym ministrom (wojewodom) zgodnie z ogól-
nie obowiàzujàcymi przepisami.

4. Jednostki zmilitaryzowane podlegajà ministrom
w∏aÊciwym ze wzgl´du na przedmiot ich dzia∏ania albo
w∏aÊciwym miejscowo wojewodom, zgodnie z ogólnie
obowiàzujàcymi przepisami.

5. Jednostki zmilitaryzowane wykonujà zadania
ustalone przez organy, którym podlegajà.

Art. 188. 1. Rada Ministrów mo˝e przydzieliç jed-
nostki zmilitaryzowane ministrom (wojewodom) in-
nym ni˝ okreÊleni w art. 187 ust. 3 i 4 albo organom
obrony cywilnej.

2. Rada Ministrów mo˝e przydzieliç jednostki zmili-
taryzowane do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, jednost-
ka zmilitaryzowana podlega organowi wojskowemu
okreÊlonemu przez Ministra Obrony Narodowej5).

4.158) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania
w sprawach, o których mowa w ust. 1—3, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci potrzeb organizacyjnych Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury do-
wodzenia tymi Si∏ami Zbrojnymi w czasie pokoju i na
wypadek wojny.
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DZIA¸ VI

S∏u˝ba zast´pcza

Art. 189. 1. Poborowi przeznaczeni do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, zasadniczej s∏u˝by w obronie cywil-
nej lub przeszkolenia wojskowego, którzy nie korzysta-
jà z odroczenia s∏u˝by wojskowej, mogà, ze wzgl´du na
przekonania religijne albo wyznawane zasady moral-
ne, wyst´powaç do powiatowej29) komisji poborowej
z pisemnymi wnioskami o skierowanie ich do odbycia
s∏u˝by zast´pczej.

2. S∏u˝ba zast´pcza polega na wykonywaniu w cza-
sie pokoju prac na rzecz ochrony Êrodowiska, s∏u˝by
zdrowia, opieki spo∏ecznej, gospodarki wodnej, ochro-
ny przeciwpo˝arowej, budownictwa mieszkaniowego,
∏àcznoÊci oraz innych zak∏adów u˝ytecznoÊci publicznej.

3. W ramach s∏u˝by zast´pczej poborowi mogà wy-
konywaç prac´ na korzyÊç paƒstwowych jednostek or-
ganizacyjnych oraz przedsi´biorców2), w których Skarb
Paƒstwa posiada co najmniej 50% udzia∏ów.

4. Poborowi mogà na w∏asnà proÊb´ wykonywaç
prac´ na rzecz jednostek organizacyjnych koÊcio∏ów
i innych zwiàzków wyznaniowych o uregulowanej sy-
tuacji prawnej, samorzàdu terytorialnego i fundacji.

5.159) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy ustala,
w drodze decyzji administracyjnych, pracodawców,
u których poborowi mogà odbywaç s∏u˝b´ zast´pczà,
oraz okreÊla stanowiska pracy, na których b´dà odby-
waç t´ s∏u˝b´.

6.160)  Czas trwania s∏u˝by zast´pczej wynosi dwa-
dzieÊcia jeden miesi´cy, a dla absolwentów szkó∏ wy˝-
szych — dziewi´ç miesi´cy.

Art. 190. 1. Poborowy mo˝e z∏o˝yç wniosek, o któ-
rym mowa w art. 189 ust. 1, bezpoÊrednio w dniu sta-
wienia si´ przed powiatowà29) komisjà poborowà albo
najpóêniej w dniu dor´czenia mu karty powo∏ania do
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojsko-
wego — za poÊrednictwem wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ. Wniosek wymaga uzasadnienia.

2. Do czasu podj´cia przez komisj´ poborowà osta-
tecznego orzeczenia w sprawie wniosku, o którym mo-
wa w art. 189 ust. 1, poborowy nie podlega powo∏aniu
do s∏u˝by.

Art. 191. 1.161) Poborowych, których wnioski zosta-
∏y rozpatrzone pozytywnie, kieruje do odbycia s∏u˝by

zast´pczej dyrektor wojewódzkiego urz´du pracy, w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamiesz-
kania) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa
miesiàce. Przepis art. 46 ust. 3, a w stosunku do pobo-
rowych b´dàcych absolwentami szkó∏ wy˝szych prze-
pis art. 93 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2.162) Poborowych kieruje si´ do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej w miar´ mo˝liwoÊci do pracodawcy majàcego
siedzib´ w pobli˝u ich miejsca pobytu sta∏ego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad
dwa miesiàce.

3. Skierowanie nast´puje za pomocà karty skiero-
wania do s∏u˝by zast´pczej.

4.163) Dyrektor wojewódzkiego urz´du pracy zawie-
ra ze wskazanymi przez ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy pracodawcami umowy o wykonywanie pracy
przez poborowych skierowanych do odbycia u nich
s∏u˝by zast´pczej.  

5.164) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór umowy i wzór karty
skierowania do s∏u˝by zast´pczej; we wzorze umowy
powinno byç wyszczególnione miejsce i stanowisko
pracy poborowego oraz przyczyny rozwiàzania umo-
wy. Wzór karty skierowania do s∏u˝by zast´pczej powi-
nien zawieraç termin i miejsce stawienia si´ do pe∏nie-
nia tej s∏u˝by, a tak˝e pouczenie o skutkach uchylania
si´ od obowiàzku s∏u˝by zast´pczej, o post´powaniu
w przypadku utraty karty skierowania oraz o post´po-
waniu w razie niemo˝noÊci stawienia si´ poborowego
do s∏u˝by zast´pczej z przyczyn zdrowotnych.

6. Dniem skierowania do s∏u˝by zast´pczej jest
okreÊlony w karcie skierowania dzieƒ stawienia si´ do
tej s∏u˝by.

7. Poborowi, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zani stawiç si´ do odbycia s∏u˝by zast´pczej w terminie
i miejscu okreÊlonych w karcie skierowania. Przepis
art. 61 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

8.165) Pracodawca, u którego ma byç odbywana
s∏u˝ba zast´pcza, jest obowiàzany przyjàç poborowe-
go i zapewniç mu warunki wykonywania wskazanego
rodzaju pracy.

Art. 192. 1. Nadzór nad odbywaniem s∏u˝by zast´p-
czej sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw pracy58).

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy58), w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej5), mo˝e skra-
caç czas trwania s∏u˝by zast´pczej.
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———————
159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
160) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 26.
161) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 ustawy z dnia

10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bez-
robociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 43,
poz. 165), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 kwietnia
1994 r., i przez art. 1 pkt 31 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 26.

———————
162) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 26.
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 26.
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
165) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 26.



3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy58) mo˝e
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zawieszaç
poborowym odbywanie s∏u˝by zast´pczej.

Art. 193. 1.166) Poborowym odbywajàcym s∏u˝b´
zast´pczà od pracodawcy, u którego odbywajà s∏u˝b´,
przys∏uguje:

1)167) bezp∏atne ca∏odzienne wy˝ywienie lub równo-
wa˝nik pieni´˝ny, przyznawane na warunkach
i w trybie okreÊlonym przez Rad´ Ministrów, w dro-
dze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci
wyboru przez poborowego formy Êwiadczenia oraz
przypadków, w których wy˝ywienie lub równowa˝-
nik nie przys∏ugujà, a tak˝e wskazaniem terminu je-
go p∏atnoÊci,

2)167) bezp∏atne zakwaterowanie, przyznawane na wa-
runkach i w trybie okreÊlonym przez Rad´ Mini-
strów, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
sytuacji, w których poborowy czasowo odbywa
s∏u˝b´ zast´pczà w miejscowoÊci poza siedzibà
pracodawcy,

3) Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajà-
cej stawce uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stop-
nia wojskowego ˝o∏nierza odbywajàcego zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà w stopniu wojskowym szere-
gowego,

4) bezp∏atnie odzie˝ i obuwie ochronne, odzie˝ i obu-
wie robocze oraz sprz´t ochrony osobistej, przy-
znawane stosownie do norm obowiàzujàcych u da-
nego pracodawcy,

5)168) równowa˝nik pieni´˝ny za ubranie, przyznawa-
ny na warunkach i w trybie okreÊlonym przez Rad´
Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnie-
niem przypadków, w których równowa˝nik ten nie
przys∏uguje, oraz wskazaniem terminu jego p∏atno-
Êci,

6) prawo do korzystania z urzàdzeƒ socjalnych, na za-
sadach okreÊlonych dla pracowników zatrudnio-
nych przez tego pracodawc´.  

2. WysokoÊç równowa˝ników pieni´˝nych za wy˝y-
wienie i za ubranie oraz Êwiadczenia pieni´˝nego,
o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 5, okreÊla minister
w∏aÊciwy do spraw pracy58) w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych169),
w drodze rozporzàdzenia.

3.170) Do poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´p-
czà stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 69.

3.171) Do poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 69 i 69b.

4.172) Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, przyznaç poborowym odbywajàcym s∏u˝b´ za-
st´pczà inne Êwiadczenia, poza okreÊlonymi w ust. 1,
w szczególnoÊci takie, jakie posiadajà pracownicy za-
trudnieni na podstawie przepisów prawa pracy.

5. Poborowym odbywajàcym s∏u˝b´ zast´pczà
przys∏uguje w ka˝dym roku s∏u˝by urlop wypoczynko-
wy.

6.173) Równowa˝nik pieni´˝ny za wy˝ywienie nie
przys∏uguje za czas nieusprawiedliwionej nieobecno-
Êci w pracy.

Art. 194. 1.174) Poborowi odbywajàcy s∏u˝b´ za-
st´pczà nie pozostajà w stosunku pracy z pracodawcà,
u którego odbywajà t´ s∏u˝b´.

2. Do poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu pracy
o obowiàzkach pracodawcy26), obowiàzkach pracowni-
ka, nagrodach i wyró˝nieniach, karach za naruszenie
porzàdku i dyscypliny pracy, o odpowiedzialnoÊci ma-
terialnej pracownika, czasie pracy oraz bezpieczeƒ-
stwie i higienie pracy, z tym ˝e za wynagrodzenie pra-
cownika uwa˝a si´ Êwiadczenie pieni´˝ne, o którym
mowa w art. 193 ust. 1 pkt 3.

3. Poborowi odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà nie mo-
gà pe∏niç funkcji kierowniczych i nie mogà byç kiero-
wani na stanowiska samodzielne.

4. Na czas odbywania s∏u˝by zast´pczej ulega za-
wieszeniu cz∏onkostwo poborowych w zwiàzkach za-
wodowych, których byli cz∏onkami w dniu powo∏ania
do tej s∏u˝by. Poborowi odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà
mogà zrzeszaç si´ i braç udzia∏ w dzia∏alnoÊci tylko
zwiàzków zawodowych istniejàcych w zak∏adzie pracy,
w którym odbywajà s∏u˝b´. Poborowi nie mogà pe∏niç
funkcji zwiàzkowych.

5.175) Poborowi odbywajàcy s∏u˝b´ zast´pczà mogà
braç udzia∏ tylko w strajku organizowanym przez zwiàz-
ki zawodowe, których sà cz∏onkami, albo gdy w strajku
uczestniczà wszyscy pracownicy zatrudnieni przez pra-
codawc´, u którego odbywajà s∏u˝b´.

Art. 195. Poborowemu, który wykazuje si´ wyso-
kim zdyscyplinowaniem i dobrymi wynikami w pracy,
pracodawca54) mo˝e w drodze wyró˝nienia przyznaç
premi´ miesi´cznà.
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———————
166) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 26.
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. a) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 6.
168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. a) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 6.
169) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
170) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2002 r. 

———————
171) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 76, który wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

172) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 6.

173) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.

174) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.

175) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.



Art. 196. 1. Poborowego, który odby∏ s∏u˝b´ zast´p-
czà, przenosi si´ do rezerwy.

2. W sprawach zwalniania ze s∏u˝by zast´pczej
przed jej odbyciem stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 87 ust. 2—5 oraz art. 88 i 89.

3. Poborowego, który nie odby∏ s∏u˝by zast´pczej
w pe∏nym wymiarze, kieruje si´ do odbycia pozosta∏e-
go okresu tej s∏u˝by po ustaniu przyczyn zwolnienia,
je˝eli jest zdolny do s∏u˝by wojskowej i nie zachodzà
okolicznoÊci uwzgl´dniane przy udzielaniu odroczenia
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, albo przenosi si´ do re-
zerwy.

4. Okresu nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w za-
k∏adzie pracy nie zalicza si´ do czasu trwania s∏u˝by za-
st´pczej. Pracodawca54) mo˝e jednak zaliczyç do okre-
su odbywania tej s∏u˝by nieusprawiedliwionà nieobec-
noÊç w wymiarze do trzech dni w roku, je˝eli poboro-
wy wykaza∏ si´ nast´pnie wysokim zdyscyplinowa-
niem i dobrymi wynikami w pracy.

Art. 197. 1.176) Poborowemu, który dozna∏
uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej
lub wypadku pozostajàcego w zwiàzku z odbywaniem
s∏u˝by zast´pczej, a w razie jego Êmierci cz∏onkom ro-
dziny, przys∏ugujà Êwiadczenia na zasadach i w trybie
przewidzianych dla pracowników w przepisach
o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych; post´powanie w sprawie ustalenia
okolicznoÊci i przyczyn wypadku przeprowadza i od-
szkodowanie wyp∏aca pracodawca, u którego poboro-
wy odbywa∏ s∏u˝b´ zast´pczà.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wypad-
ków w drodze do miejsca lub z miejsca odbywania
s∏u˝by, z tym ̋ e prawo do Êwiadczeƒ ustala i Êwiadcze-
nia wyp∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. W razie inwalidztwa177) lub Êmierci poborowego
spowodowanych przyczynami innymi ni˝ wypadek lub
choroba, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏ugujà
Êwiadczenia przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin147) na zasadach
i w trybie okreÊlonych dla pracowników, z zastrze˝e-
niem przepisów ust. 4 i 5.

4. W razie inwalidztwa177) lub Êmierci poborowego
z przyczyn okreÊlonych w ust. 3, przy ustalaniu prawa
do renty inwalidzkiej178) lub rodzinnej oraz zasi∏ku po-
grzebowego nie stosuje si´ warunku posiadania wy-
maganego okresu zatrudnienia.

5. Podstaw´ wymiaru Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1—3, stanowi przeci´tne wynagrodzenie otrzy-
mane przez pracowników wykonujàcych takà samà lub
podobnà prac´, w ostatnim miesiàcu, w którym pobo-
rowy odbywa∏ s∏u˝b´. W razie gdyby poborowy przed

powo∏aniem go do s∏u˝by zast´pczej uzyskiwa∏ wyna-
grodzenie z tytu∏u zatrudnienia, za podstaw´ wymiaru
Êwiadczeƒ przyjmuje si´, je˝eli jest korzystniejsze, to
wynagrodzenie, obliczone wed∏ug zasad okreÊlonych
w przepisach wymienionych w ust. 3.

6.179) Obowiàzki pracodawcy przewidziane w prze-
pisach wymienionych w ust. 3 cià˝à na pracodawcy,
u którego poborowy odbywa∏ s∏u˝b´ zast´pczà.

7. W razie Êmierci poborowego odbywajàcego
s∏u˝b´ zast´pczà, cz∏onkom jego rodziny przys∏ugujà:

1) odprawa poÊmiertna na zasadach przewidzianych
w Kodeksie pracy,

2) zasi∏ek pogrzebowy na zasadach okreÊlonych
w przepisach, o których mowa w ust. 3; zasi∏ek
przyznaje i wyp∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.

Art. 198. 1. Okres odbywania s∏u˝by zast´pczej jest
okresem równorz´dnym z okresem zatrudnienia w ro-
zumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pra-
cowników i ich rodzin147).

2. W zakresie uprawnieƒ osób odbywajàcych s∏u˝-
b´ zast´pczà i cz∏onków ich rodzin stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 118—122, 125—132 i 136.

Art. 199.180) 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i warunki kierowania poborowych
do s∏u˝by zast´pczej oraz zawierania umów z praco-
dawcami, warunki przyznawania i wysokoÊç premii
miesi´cznych, warunki udzielania i wysokoÊç urlopów
wypoczynkowych i z tytu∏u honorowego krwiodaw-
stwa, warunki i tryb zawieszania s∏u˝by zast´pczej oraz
zwalniania z tej s∏u˝by, a tak˝e kierowania do odbycia
pozosta∏ego okresu tej s∏u˝by oraz w∏aÊciwoÊç orga-
nów w sprawach zwiàzanych ze s∏u˝bà zast´pczà.

2. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç w szcze-
gólnoÊci potrzeb´ wspó∏dzia∏ania organów administra-
cji rzàdowej i organów samorzàdu terytorialnego w za-
kresie kierowania poborowych do s∏u˝by zast´pczej i jej
pe∏nienia oraz zwalniania z tej s∏u˝by, okreÊlaç przypad-
ki usprawiedliwiajàce niestawienie si´ poborowego do
s∏u˝by w wyznaczonym terminie, wymieniaç sytuacje,
w których poborowemu nie przys∏uguje premia mie-
si´czna, a tak˝e wskazywaç przypadki, w których pobo-
rowemu mo˝na zawiesiç odbywanie s∏u˝by zast´pczej.

DZIA¸ VII

Âwiadczenia na rzecz obrony

Rozdzia∏ 1

Âwiadczenia osobiste w czasie pokoju

Art. 200. 1.181) Na osoby posiadajàce obywatelstwo
polskie, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie, a nie przekroczy∏y
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———————
176) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 26.
177) Obecnie: ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci do pra-

cy, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa
w przypisie 64.

178) Obecnie: renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, stosownie
do art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w przypisie 64.

———————
179) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 34 lit. b)

ustawy, o której mowa w przypisie 26.
180) W brzemieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
181) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 3 jako pierwsza.



szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia, mo˝e byç na∏o˝ony obowià-
zek Êwiadczeƒ osobistych, polegajàcych na wykony-
waniu ró˝nego rodzaju prac doraênych na rzecz przy-
gotowania obrony Paƒstwa oraz zwalczania kl´sk ˝y-
wio∏owych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i li-
kwidacji ich skutków.

2. Obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych mo˝e obejmo-
waç równie˝ obowiàzek u˝ycia posiadanych narz´dzi
prostych, a w stosunku do osób wykonujàcych Êwiad-
czenia polegajàce na dor´czaniu dokumentów powo∏a-
nia do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz wezwaƒ do wy-
konania Êwiadczeƒ, zwanych dalej „kurierami” — tak-
˝e posiadanych Êrodków transportowych.

3. Obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych mo˝e byç na-
∏o˝ony w zwiàzku z çwiczeniami wojskowymi, çwicze-
niami w obronie cywilnej oraz çwiczeniami praktyczny-
mi w zakresie powszechnej samoobrony, a tak˝e w ce-
lu dostarczenia i obs∏ugi przedmiotów Êwiadczeƒ rze-
czowych, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W stosunku do kurierów obowiàzek Êwiadczeƒ
osobistych mo˝e byç na∏o˝ony tylko w celu sprawdze-
nia gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych.

Art. 201. 1. Czas wykonywania Êwiadczeƒ osobi-
stych nie mo˝e przekraczaç jednorazowo dwunastu go-
dzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczajà-
cych i obs∏ugujàcych przedmioty Êwiadczeƒ rzeczo-
wych — czterdziestu oÊmiu godzin.

2. Na∏o˝enie obowiàzku wykonania Êwiadczenia
osobistego mo˝e nastàpiç najwy˝ej trzy razy w roku.

3. Do czasu wykonywania Êwiadczeƒ osobistych,
o których mowa w ust. 1, wlicza si´:

1) czas dojazdu do miejsca wykonywania Êwiadczenia
osobistego i powrotu do miejsca pobytu sta∏ego
lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa mie-
siàce, nie wi´cej jednak ni˝ ∏àcznie dwie godziny,

2) czas przeznaczony na wypoczynek, nie wi´cej jed-
nak ni˝ osiem godzin, je˝eli Êwiadczenie jest wyko-
nywane d∏u˝ej ni˝ dwanaÊcie godzin.

Art. 202. 1. Obowiàzek wykonania Êwiadczenia
osobistego nak∏ada wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta) na wniosek wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
lub w∏aÊciwego organu obrony cywilnej.

2. Decyzj´ o na∏o˝eniu obowiàzku wykonania
Êwiadczenia osobistego dor´cza si´ osobie zobowiàza-
nej i wnioskodawcy na piÊmie wraz z uzasadnieniem,
na czternaÊcie dni przed terminem stawienia si´ do wy-
konania Êwiadczenia.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie zobowiàzanej i wnioskodawcy odwo∏anie do
wojewody, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia decy-
zji. Decyzja ta mo˝e byç zmieniona przez wojewod´
równie˝ z urz´du, je˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem
przepisów prawa.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci w terminie w niej okre-
Êlonym.

5. Osoba, na którà na∏o˝ono obowiàzek wykonania
Êwiadczenia osobistego, jest obowiàzana stawiç si´ do
wykonania tego Êwiadczenia w terminie i miejscu
wskazanym w decyzji.

6. Przepisy art. 60 i 61 stosuje si´ odpowiednio.

7. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do kurierów.

Art. 203. 1. Decyzj´ o przeznaczeniu osoby do funk-
cji kuriera wydaje wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta), na wniosek wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dor´cza si´ oso-
bie przeznaczonej oraz wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie przeznaczonej i wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ odwo∏anie do wojewody, w terminie czter-
nastu dni od dnia dor´czenia decyzji. Decyzja ta mo˝e
byç zmieniona przez wojewod´ równie˝ z urz´du, je˝e-
li zosta∏a wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4. Kurier, wobec którego wydano ostatecznà decy-
zj´ o przeznaczeniu go do tej funkcji, mo˝e byç — na
wniosek wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — wzy-
wany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
do wykonania Êwiadczenia osobistego polegajàcego
na dor´czeniu dokumentów, o których mowa w art. 200
ust. 2.

5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e zobo-
wiàzywaç do wykonania Êwiadczenia okreÊlonego
w ust. 4 w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

6. Od wezwania, o którym mowa w ust. 4, odwo∏a-
nie nie przys∏uguje.

7. Kurier, o którym mowa w ust. 4, jest obowiàzany
stawiç si´ do wykonania Êwiadczenia osobistego w ter-
minie i miejscu wskazanym w wezwaniu.

8. Przepisy art. 60 i 61 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 204. 1. Za wykonanie Êwiadczenia osobistego
przys∏uguje rycza∏t godzinowy w wysokoÊci 1/178 kwo-
ty najni˝szego wynagrodzenia pracowników za pe∏ny
miesi´czny wymiar czasu pracy, okreÊlonego przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw pracy58) na podstawie Ko-
deksu pracy, za ka˝dà godzin´ czasu, o którym mowa
w art. 201 ust. 1 i 3, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Je˝eli Êwiadczenie osobiste jest wykonywane
przez pracownika w czasie pracy i pracodawca26) nie
wyp∏aci∏ wynagrodzenia za czas pracy opuszczony
z powodu Êwiadczenia osobistego, osobie wykonujà-
cej Êwiadczenie przys∏uguje za opuszczony czas pracy
nale˝noÊç pieni´˝na — zamiast rycza∏tu, o którym mo-
wa w ust. 1, w wysokoÊci odpowiadajàcej utraconemu

Dziennik Ustaw Nr 21 — 1305 — Poz. 205 



wynagrodzeniu za prac´. Nale˝noÊç t´ wyp∏aca si´ na
podstawie zaÊwiadczenia pracodawcy26).

3. Je˝eli Êwiadczenie osobiste jest wykonywane
przez pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego,
osobie wykonujàcej Êwiadczenie przys∏uguje za czas
wykonywania Êwiadczenia, równy Êredniemu dzienne-
mu wymiarowi czasu pracy, nale˝noÊç pieni´˝na, za-
miast rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1, obliczona we-
d∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy. Nale˝noÊç t´ wyp∏aca
si´ na podstawie zaÊwiadczenia pracodawcy26).

4. Rycza∏t i nale˝noÊç, o których mowa w ust. 1—3,
wyp∏aca jednostka organizacyjna, na której rzecz jest
wykonywane Êwiadczenie osobiste.

5. Osobom wykonujàcym Êwiadczenia osobiste
przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie, na zasadach okre-
Êlonych przez Rad´ Ministrów w drodze rozporzàdze-
nia.

6. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania
Êwiadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu
sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa
miesiàce ponosi jednostka organizacyjna, na której
rzecz jest wykonywane Êwiadczenie.

Art. 205. 1. Pracodawca26) jest obowiàzany zwolniç
(usprawiedliwiç nieobecnoÊç w pracy) pracownika na
czas niezb´dny do wykonywania Êwiadczenia osobiste-
go, okreÊlony w decyzji, o której mowa w art. 202 ust. 1.

2. Czas zwolnienia od pracy (nieobecnoÊci w pracy)
z powodu wykonywania Êwiadczenia osobistego wli-
cza si´ do okresu pracy wymaganego do nabycia lub
zachowania uprawnieƒ pracowniczych.

Art. 206. 1. Osobom wykonujàcym Êwiadczenia
osobiste, które zachorowa∏y lub dozna∏y uszczerbku na
zdrowiu podczas lub w zwiàzku z wykonywaniem tych
Êwiadczeƒ albo w bezpoÊredniej drodze do miejsca ich
wykonywania lub w drodze powrotnej, przys∏uguje
prawo do bezp∏atnego korzystania ze Êwiadczeƒ pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej.

2. Ministrowie Obrony Narodowej5) oraz w∏aÊciwy
do spraw zdrowia32) okreÊlajà, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady korzystania ze Êwiadczeƒ przewidzianych
w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielania.

3. Osobom, które dozna∏y uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku powsta∏ego podczas lub w zwiàzku
z wykonywaniem Êwiadczeƒ osobistych albo w bezpo-
Êredniej drodze do miejsca wykonywania tych Êwiad-
czeƒ lub w drodze powrotnej, oraz cz∏onkom rodzin
osób zmar∏ych wskutek takiego wypadku przys∏ugujà
Êwiadczenia na zasadach i w trybie przewidzianym dla
pracowników w przepisach o Êwiadczeniach z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z tym ˝e
prawo do Êwiadczeƒ ustala i Êwiadczenia wyp∏aca Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 207. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb planowania i nak∏adania obowiàzku

Êwiadczeƒ osobistych oraz ich wykonywania, zadania
i w∏aÊciwoÊç organów w tych sprawach, kategorie
osób zwolnionych z tego obowiàzku, a tak˝e tryb wy-
p∏acania rycza∏tu i nale˝noÊci pieni´˝nych za wykona-
nie Êwiadczeƒ osobistych.

Rozdzia∏ 2

Âwiadczenia rzeczowe w czasie pokoju

Art. 208. 1.182) Na urz´dy i instytucje paƒstwowe
oraz przedsi´biorców2) i inne jednostki organizacyjne,
a tak˝e osoby fizyczne mo˝e byç na∏o˝ony obowiàzek
Êwiadczeƒ rzeczowych, polegajàcych na oddaniu do
u˝ywania posiadanych nieruchomoÊci i rzeczy rucho-
mych na cele przygotowania obrony Paƒstwa.

2.183) Âwiadczenia rzeczowe mogà byç wykonywa-
ne na rzecz Si∏ Zbrojnych, jednostki organizacyjnej
obrony cywilnej143) oraz paƒstwowych jednostek orga-
nizacyjnych wykonujàcych zadania dla potrzeb obrony
Paƒstwa a tak˝e zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, nad-
zwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich skut-
ków.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do zakwaterowa-
nia przejÊciowego Si∏ Zbrojnych.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, nieruchomoÊci i rzeczy ruchome, które nie mogà
byç przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych.

5.184) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, dla wykonania niezb´dnych Êwiadczeƒ rzeczo-
wych:

1) rodzaj i liczb´ nieruchomoÊci, które mogà byç
w tym celu w u˝ytkowaniu w danym roku kalenda-
rzowym,

2) rodzaj i liczb´ rzeczy ruchomych, jakie w danym ro-
ku kalendarzowym mogà byç w tym celu pobrane,

uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby zwiàzane
z prowadzeniem poboru, przeprowadzaniem çwiczeƒ
wojskowych, w tym organizowanych z zastosowa-
niem natychmiastowego stawiennictwa ˝o∏nierzy re-
zerwy i sprawdzaniem gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏
Zbrojnych.

Art. 209. 1. Czas wykonywania Êwiadczeƒ rzeczo-
wych nie mo˝e przekraczaç jednorazowo w przypadku
pobrania przedmiotu Êwiadczenia:

1) w celu sprawdzenia gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏
Zbrojnych — czterdziestu oÊmiu godzin,

2) w zwiàzku z çwiczeniami wojskowymi — siedmiu
dni,
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3) w zwiàzku z çwiczeniami w obronie cywilnej lub
çwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej
samoobrony — dwudziestu czterech godzin.

2. Na∏o˝enie obowiàzku Êwiadczenia rzeczowego
mo˝e nastàpiç najwy˝ej trzy razy w roku, z tym ˝e
w wymiarze okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 — tylko jeden
raz.

3. Do czasu wykonywania Êwiadczeƒ rzeczowych,
o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ czas niezb´dny do
dostarczenia przedmiotu Êwiadczenia do wskazanego
miejsca oraz jego powrotu do miejsca postoju (prze-
chowywania), nie wi´cej jednak ni˝ dwie godziny.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy u˝ywania nieruchomoÊci udost´pnianych na czas
przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych oraz
poboru.

5.185) Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz
w art. 210 i 211, nie stosuje si´ do u˝ywania nierucho-
moÊci i rzeczy ruchomych udost´pnionych w celu
zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro-
˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich skutków.

Art. 210. 1. Decyzj´ o przeznaczeniu nieruchomoÊci
lub rzeczy ruchomej na cele Êwiadczeƒ rzeczowych wy-
daje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ lub w∏aÊciwego
organu obrony cywilnej.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dor´cza si´ po-
siadaczowi nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej oraz
wnioskodawcy na piÊmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przys∏uguje
posiadaczowi nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej oraz
wnioskodawcy odwo∏anie do wojewody, w terminie
czternastu dni od dnia dor´czenia decyzji. Decyzja ta
mo˝e byç zmieniona przez wojewod´ równie˝ z urz´-
du, je˝eli zosta∏a wydana z naruszeniem przepisów
prawa.

Art. 211. 1. Posiadacz nieruchomoÊci lub rzeczy ru-
chomej, wobec którego wydano ostatecznà decyzj´
o przeznaczeniu nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej na
cele Êwiadczeƒ rzeczowych, mo˝e byç, na wniosek
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ lub w∏aÊciwego
organu obrony cywilnej, wezwany przez wójta lub bur-
mistrza (prezydenta miasta) do wykonania tego Êwiad-
czenia.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´
na czternaÊcie dni przed terminem wykonania Êwiad-
czenia, z wyjàtkiem przypadków, w których wykonanie
Êwiadczenia nast´puje w celu sprawdzenia gotowoÊci
mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych.

3. Od wezwania, o którym mowa w ust. 1, odwo∏a-
nie nie przys∏uguje.

4. Wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci w terminie
w nim okreÊlonym.

5. Posiadacz, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany oddaç do u˝ywania przedmiot Êwiadczenia w ter-
minie i miejscu wskazanym w wezwaniu.

6. Przepisy art. 60 i 61 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 212. 1. Posiadacze nieruchomoÊci i rzeczy ru-
chomych, wobec których wydano ostatecznà decyzj´
o przeznaczeniu tych nieruchomoÊci i rzeczy rucho-
mych na cele Êwiadczeƒ rzeczowych, sà obowiàzani in-
formowaç wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
o rozporzàdzeniu tà nieruchomoÊcià lub rzeczà rucho-
mà.

2. Terenowe organy administracji rzàdowej oraz or-
gany samorzàdu terytorialnego sà obowiàzane, na ˝à-
danie wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ lub w∏a-
Êciwych organów obrony cywilnej, informowaç je, we-
d∏ug posiadanych ewidencji, o stanie nieruchomoÊci
i rzeczy ruchomych mogàcych byç przedmiotem
Êwiadczeƒ rzeczowych.

Art. 213. 1. Posiadacz przedmiotu Êwiadczenia we-
zwany do wykonania Êwiadczenia jest obowiàzany od-
daç go do u˝ywania w stanie przydatnym do u˝ytku
wraz z dotyczàcymi go dokumentami.

2. Bioràcy przedmiot Êwiadczenia jest obowiàzany
u˝ywaç go w sposób odpowiadajàcy jego w∏aÊciwo-
Êciom i przeznaczeniu. Bioràcy ponosi zwyk∏e koszty
i inne ci´˝ary zwiàzane z utrzymaniem przedmiotu
Êwiadczenia, a poczynione przez niego wydatki lub na-
k∏ady na przedmiot Êwiadczenia nie podlegajà zwroto-
wi.

3. Bioràcy przedmiot Êwiadczenia jest odpowie-
dzialny za jego utrat´ lub uszkodzenia oraz za szkody
wynik∏e z u˝ywania go w sposób sprzeczny z jego w∏a-
ÊciwoÊciami lub przeznaczeniem.

4. Bioràcy jest obowiàzany zwróciç posiadaczowi
przedmiot Êwiadczenia w stanie niepogorszonym. Bio-
ràcy nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zu˝ycie przed-
miotu Êwiadczenia b´dàce nast´pstwem prawid∏owe-
go u˝ywania.

5. Bioràcy przedmiot Êwiadczenia jest odpowie-
dzialny za szkody wynik∏e z niezwrócenia go w termi-
nie oraz z tytu∏u napraw wykonywanych po tym termi-
nie wskutek uszkodzeƒ powsta∏ych w czasie u˝ywania
go przez bioràcego.

6. Roszczenia posiadacza przeciwko bioràcemu,
o których mowa w ust. 3—5, przedawniajà si´ z up∏y-
wem roku od dnia zwrotu przedmiotu Êwiadczenia.

Art. 214. 1. Za u˝ywanie przedmiotu Êwiadczenia
rzeczowego przys∏uguje jego posiadaczowi rycza∏t
w wysokoÊci odpowiadajàcej szkodzie poniesionej
wskutek jego dostarczenia oraz stawce jego amortyza-
cji.
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2. Rycza∏t za u˝ywanie przedmiotu Êwiadczenia rze-
czowego wyp∏aca jednostka organizacyjna, na której
rzecz Êwiadczenie zosta∏o wykonane.

Art. 215. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb planowania oraz nak∏a-
dania obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczowych i ich wy-
konywania,

2) tryb ̋ àdania i sk∏adania informacji, o których mowa
w art. 212,

3) tryb dochodzenia roszczeƒ, o których mowa
w art. 213, z dopuszczeniem drogi post´powania
sàdowego,

4) rycza∏ty za u˝ywanie poszczególnych rodzajów
przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych.

Rozdzia∏ 3

Âwiadczenia w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny

Art. 216. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny osoby podlegajàce obowiàzkowi Êwiadczeƒ
osobistych (art. 200 ust. 1) mogà byç w ka˝dym czasie
powo∏ane do wykonania w ramach tego obowiàzku
ró˝nego rodzaju prac doraênych na rzecz Si∏ Zbrojnych,
obrony cywilnej lub paƒstwowych jednostek organiza-
cyjnych wykonujàcych zadania dla potrzeb obrony
Paƒstwa. 

2. Czas wykonywania Êwiadczeƒ osobistych nie
mo˝e przekraczaç jednorazowo siedmiu dni.

Art. 217. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny urz´dy i instytucje paƒstwowe, przedsi´bior-
cy2) i inne jednostki organizacyjne, organizacje spo-
∏eczne oraz osoby fizyczne mogà byç zobowiàzane do
wykonania Êwiadczeƒ rzeczowych, polegajàcych na
oddaniu posiadanych nieruchomoÊci i rzeczy rucho-
mych do u˝ywania przez Si∏y Zbrojne, jednostki orga-
nizacyjne obrony cywilnej143) lub paƒstwowe jednost-
ki organizacyjne wykonujàce zadania dla potrzeb obro-
ny Paƒstwa.

2. Przedmioty Êwiadczeƒ rzeczowych podlegajà
zwrotowi po ustaniu potrzeby ich u˝ywania.

Art. 218. Dobra kulturalne obj´te ochronà specjal-
nà w rozumieniu Konwencji Haskiej z dnia 14 maja
1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212) nie mogà
byç przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych. Dobra kultu-
ralne korzystajàce w rozumieniu tej konwencji z ochro-
ny ogólnej mogà byç przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczo-
wych jedynie za zgodà w∏aÊciwego organu s∏u˝by kon-
serwatorskiej.

Art. 219. 1. Obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych i rze-
czowych nak∏ada wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta).

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, kategorie osób zwolnionych od obowiàzku Êwiad-
czeƒ osobistych, nieruchomoÊci i rzeczy ruchome, któ-
re nie mogà byç przedmiotami Êwiadczeƒ rzeczowych,
zasady i tryb nak∏adania obowiàzku Êwiadczeƒ osobi-
stych i rzeczowych oraz ich wykonywania, obowiàzki
i uprawnienia u˝ytkowników przedmiotów Êwiadczeƒ
rzeczowych oraz uprawnienia osób wykonujàcych
Êwiadczenia osobiste, zasady i tryb odp∏atnoÊci za u˝y-
wanie przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych oraz usta-
lania i wyp∏acania odszkodowaƒ za szkody w nich po-
wsta∏e.

Art. 220. Osobom obowiàzanym do wykonywania
Êwiadczeƒ osobistych i cz∏onkom ich rodzin przys∏ugu-
jà uprawnienia okreÊlone w art. 206.

Rozdzia∏ 4

Âwiadczenia szczególne

Art. 221. 1. Terenowe organy administracji rzàdo-
wej, instytucje paƒstwowe, organy samorzàdu teryto-
rialnego oraz przedsi´biorcy2) i inne jednostki organi-
zacyjne mogà byç zobowiàzane do odp∏atnego:

1) dostosowania posiadanych nieruchomoÊci i rzeczy
ruchomych do potrzeb obrony Paƒstwa, w sposób
niezmieniajàcy ich w∏aÊciwoÊci i przeznaczenia,

2) przystosowania budowanych (przebudowywanych
i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz
wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obro-
ny Paƒstwa, w sposób niezmieniajàcy ich w∏aÊci-
woÊci i przeznaczenia,

3) gromadzenia, przechowywania i konserwacji
przedmiotów niezb´dnych do wykonania czynno-
Êci, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Terenowe organy administracji rzàdowej, insty-
tucje paƒstwowe, organy samorzàdu terytorialnego
oraz przedsi´biorcy2) i inne jednostki organizacyjne
mogà byç zobowiàzane do odp∏atnego wykonania za-
daƒ mobilizacyjnych na rzecz Si∏ Zbrojnych.

3. Obowiàzki i zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
sà finansowane z bud˝etu paƒstwa.

Art. 222. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊla organy w∏aÊciwe do nak∏adania obowiàz-
ków i zadaƒ, o których mowa w art. 221 ust. 1 i 2.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjne-
go.

3. Wykonanie obowiàzku lub zadania nast´puje na
podstawie umowy zawartej z wykonawcà przez w∏aÊci-
wy organ.

Art. 223. 1. (skreÊlony).186)

Dziennik Ustaw Nr 21 — 1308 — Poz. 205 

———————
186) Przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w przypisie 6.



2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i tryb nak∏adania i wykonywania obowiàz-
ków i zadaƒ, o których mowa w art. 221 ust. 1 i 2, zasa-
dy odp∏atnoÊci za ich wykonanie oraz zasady przepro-
wadzania przez w∏aÊciwe organy kontroli ich wykony-
wania.

DZIA¸ VIII

Przepisy karne, przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Przepisy karne

Art. 224. Kto wbrew obowiàzkom wynikajàcym
z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1) nie zg∏asza si´ do rejestracji albo nie stawia si´
przed komisjà lekarskà lub komisjà poborowà
w okreÊlonym terminie i miejscu albo nie przedsta-
wia dokumentów, których przedstawienie zosta∏o
nakazane,

2) nie zg∏asza si´ w celu uregulowania stosunku do
powszechnego obowiàzku obrony,

3)187) nie zg∏asza si´ w okreÊlonym terminie i miejscu
na wezwanie w∏aÊciwych organów w sprawach do-
tyczàcych powszechnego obowiàzku obrony oraz
odmawia poddania si´ badaniom lekarskim,

3a)188) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu
sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce pracownika o je-
go zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach
i zajmowanym stanowisku,

3b)188) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu
sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce studenta (ucznia)
o przyj´ciu go do szko∏y, skreÊleniu z listy studen-
tów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu
w nauce oraz o ukoƒczeniu przez niego studiów
(nauki), 

4) nie dope∏nia w okreÊlonym terminie wojskowego
obowiàzku meldunkowego,

5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia
dowódcy jednostki wojskowej,

6) opuszcza terytorium Paƒstwa lub przebywa za gra-
nicà bez zezwolenia organów wojskowych,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
Êci189).

Art. 225. 1. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny:

1) b´dàc ̋ o∏nierzem rezerwy nie zg∏asza si´ w okreÊlo-
nym terminie i miejscu na çwiczenia wojskowe
trwajàce do dwudziestu czterech godzin,

2) b´dàc przeznaczony do szkolenia poborowych lub
çwiczeƒ w obronie cywilnej nie zg∏asza si´ w okre-
Êlonym terminie i miejscu do tej s∏u˝by,

3) posiadajàc przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny
do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie
zg∏asza si´ w okreÊlonym terminie i miejscu do od-
bycia çwiczeƒ w tej jednostce,

podlega karze aresztu do 30 dni190) albo karze grzyw-
ny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) uporczywie uchyla si´ od wykonywania poleceƒ
s∏u˝bowych w czasie odbywania szkolenia poboro-
wych lub çwiczeƒ w obronie cywilnej albo w czasie
odbywania çwiczeƒ w jednostkach przewidzianych
do militaryzacji,

2) w czasie odbywania çwiczeƒ w jednostce przewi-
dzianej do militaryzacji samowolnie opuszcza wy-
znaczone miejsce przebywania.

Art. 226. Kto uporczywie uchyla si´ od wykonania
obowiàzków w zakresie powszechnej samoobrony lud-
noÊci, 

podlega karze grzywny.

Art. 227. 1. Kto wbrew obowiàzkom wynikajàcym
z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1) uchyla si´ od wykonania obowiàzku Êwiadczenia
osobistego lub rzeczowego,

2) nie zawiadamia w∏aÊciwego organu o rozporzàdze-
niu nieruchomoÊcià lub rzeczà ruchomà przezna-
czonà na cele Êwiadczeƒ rzeczowych,

podlega karze aresztu do 30 dni190) albo karze grzyw-
ny.

2. Tej samej karze podlega, kto umyÊlnie utrudnia
lub uniemo˝liwia wykonanie Êwiadczenia osobistego
lub rzeczowego.

Art. 228. Kto w celu trwa∏ego uchylenia si´ od obo-
wiàzku s∏u˝by wojskowej albo innej s∏u˝by przewidzia-
nej w ustawie dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w art. 224,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2189).
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pisie 26.
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wy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ, ustawy — Ko-
deks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113,
poz. 717), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.



Art. 229—235. (utraci∏y moc).191)

Art. 236. Kto b´dàc przeznaczony do szkolenia po-
borowych lub çwiczeƒ w obronie cywilnej uchyla si´
od ich odbywania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku189).

Art. 237. (utraci∏ moc).191)

Art. 238. (utraci∏ moc).191)

Art. 239. Obywatel polski, który — w celu uchylenia
si´ od obowiàzku s∏u˝by wojskowej lub innej s∏u˝by
przewidzianej w ustawie — w czasie mobilizacji lub
wojny przebywajàc czasowo za granicà nie zg∏asza nie-
zw∏ocznie swego adresu w najbli˝szym polskim urz´-
dzie konsularnym (przedstawicielstwie dyplomatycz-
nym) lub nie spe∏nia wydanych przez ten urzàd (przed-
stawicielstwo) nakazów dotyczàcych wykonania obo-
wiàzku s∏u˝by,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 240. Kto w czasie mobilizacji lub wojny b´dàc
powo∏any do czynnej s∏u˝by wojskowej nie zg∏asza si´
do tej s∏u˝by w okreÊlonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie
krótszy od lat 2.

Art. 241. 1.192) Kto w czasie mobilizacji lub wojny
w celu trwa∏ego uchylenia si´ od obowiàzku s∏u˝by
wojskowej:

1) nie zg∏asza si´ do rejestracji albo nie stawia si´
przed komisjà lekarskà lub komisjà poborowà
w okreÊlonym terminie i miejscu albo nie przedsta-
wia dokumentów, których przedstawienie zosta∏o
nakazane,

2) nie zg∏asza si´ w celu uregulowania stosunku do
powszechnego obowiàzku obrony,

3) nie zg∏asza si´ w okreÊlonym terminie i miejscu na
wezwanie w∏aÊciwych organów w sprawach doty-
czàcych powszechnego obowiàzku obrony,

4) nie dope∏nia w okreÊlonym terminie wojskowego
obowiàzku meldunkowego,

5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia
dowódcy jednostki wojskowej,

6) opuszcza terytorium Paƒstwa lub przebywa za gra-
nicà bez zezwolenia organów wojskowych,

7) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spo-
wodowa∏ u niego, uszkodzenie cia∏a lub rozstrój
zdrowia,

8) wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ,

9) b´dàc powo∏any do czynnej s∏u˝by wojskowej nie
zg∏asza si´ do tej s∏u˝by w okreÊlonym terminie
i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krót-
szy od lat 5. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji
lub wojny powoduje u innej osoby uszkodzenie cia∏a
lub rozstrój zdrowia albo wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy
organ w celu uzyskania dla niej zwolnienia od obowiàz-
ku s∏u˝by wojskowej lub odroczenia tej s∏u˝by.

Art. 242.192) 1. Kto, w czasie mobilizacji lub wojny,
wbrew obowiàzkom wynikajàcym z ustawy lub przepi-
sów wydanych na jej podstawie:

1) uchyla si´ od wykonania obowiàzku Êwiadczenia
osobistego lub rzeczowego,

2) nie zawiadamia w∏aÊciwego organu o rozporzàdze-
niu nieruchomoÊcià lub rzeczà ruchomà przezna-
czonà na cele Êwiadczeƒ rzeczowych,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji
lub wojny utrudnia lub uniemo˝liwia wykonanie
Êwiadczenia osobistego lub rzeczowego. 

Art. 243. 1. W sprawach o czyny okreÊlone
w art. 224—242, je˝eli czyn polega na nieuczynieniu za-
doÊç obowiàzkowi stawienia si´ do s∏u˝by lub zg∏osze-
nia do w∏aÊciwego organu, przedawnienie Êcigania
i wyrokowania biegnie od chwili uczynienia zadoÊç te-
mu obowiàzkowi lub od chwili, w której na sprawcy
obowiàzek przesta∏ cià˝yç.

2. Przedawnienie Êcigania i wyrokowania w spra-
wach o czyny okreÊlone w art. 228 oraz 237193)—241
nie biegnie w czasie samowolnego przebywania
sprawcy za granicà.

Art. 244. 1. W czasie mobilizacji lub wojny osoby
pe∏niàce s∏u˝b´ w obronie cywilnej lub w jednostkach
zmilitaryzowanych albo do niej powo∏ane ponoszà od-
powiedzialnoÊç karnà za przest´pstwa pope∏nione
w zwiàzku z tà s∏u˝bà, wed∏ug przepisów odnoszàcych
si´ do ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej.

2. Sprawy o przest´pstwa okreÊlone w ust. 1 nale-
˝à do w∏aÊciwoÊci sàdów wojskowych.

3. W rozumieniu przepisów karnych w czasie mobi-
lizacji lub wojny:

1) niezg∏oszenie si´ do s∏u˝by w obronie cywilnej lub
w jednostkach zmilitaryzowanych w okreÊlonym
terminie i miejscu jest równoznaczne z niezg∏osze-
niem si´ do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej,

2) obowiàzek s∏u˝by w obronie cywilnej i w jednost-
kach zmilitaryzowanych jest równoznaczny z obo-
wiàzkiem s∏u˝by wojskowej,
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3) s∏u˝ba w obronie cywilnej i w jednostkach zmilita-
ryzowanych jest równoznaczna z czynnà s∏u˝bà
wojskowà,

4) niewykonanie lub odmowa wykonania polecenia
prze∏o˝onego, wydanego w sprawach s∏u˝bowych
osobie pe∏niàcej s∏u˝b´ w obronie cywilnej lub
w jednostce zmilitaryzowanej, jest równoznaczna
z niewykonaniem lub odmowà wykonania rozkazu.

Art. 245. Sprawy o przest´pstwa okreÊlone
w art. 230194) oraz 237193)—241 nale˝à do w∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 246. Przewidzianym w ustawie obowiàzkom
s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by
w jednostkach zmilitaryzowanych oraz Êwiadczeƒ oso-
bistych nie podlegajà osoby pe∏niàce s∏u˝b´ wojskowà
z mocy szczególnego obowiàzku okreÊlonego w prze-
pisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Art. 247. 1. W czasie obowiàzywania stanu wojen-
nego stosuje si´ w zakresie obowiàzku s∏u˝by wojsko-
wej, s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by w jednostkach
zmilitaryzowanych oraz Êwiadczeƒ na rzecz obrony
przepisy obowiàzujàce w czasie wojny, je˝eli Prezydent
wprowadzajàc stan wojenny nie postanowi inaczej.

2. W czasie obowiàzywania stanu wyjàtkowego
stosuje si´ w zakresie obowiàzku s∏u˝by w jednostkach

zmilitaryzowanych oraz w zakresie Êwiadczeƒ na rzecz
obrony przepisy obowiàzujàce w czasie wojny, je˝eli
organ wprowadzajàcy stan wyjàtkowy nie postanowi
inaczej.

Art. 248. (skreÊlony).195)

Art. 249. 1. Tracà moc wszelkie dotychczasowe
przepisy dotyczàce przedmiotów unormowanych
w ustawie.

2. W szczególnoÊci tracà moc:

1) ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym
obowiàzku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20,
poz. 108),

2) ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o terenowej obronie
przeciwlotniczej (Dz. U. Nr 14, poz. 109),

3) dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o dostarczaniu
Êrodków transportowych dla potrzeb obrony Paƒ-
stwa (Dz. U. z 1953 r. Nr 34, poz. 142 i z 1956 r. Nr 58,
poz. 270),

4) rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 paêdziernika 1934 r. o Êwiadczeniach osobistych
(Dz. U. z 1939 r. Nr 55, poz. 354),

5) ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach
w s∏u˝bie obrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 29, poz. 195
z póêniejszymi zmianami),

6) ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym
obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczowych (Dz. U. Nr 30,
poz. 200).
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ko druga.




