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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 28. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2002 r. ustawę o zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz.
984 i 985) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Obrony Narodowej może zarządzić, w drodze rozporządzenia,

przeniesienie określonej części poborowych, w tym również absolwentów szkół

wyższych, do rezerwy, przed ukończeniem wieku określonego w ust. 1 i 3, z

uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących

uzupełnień. Rozporządzenie w szczególności powinno określić grupę lub grupy

poborowych podlegających przeniesieniu do rezerwy oraz termin tego

przeniesienia.”;

2) w art. 82:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasadnicza służba wojskowa może być odbywana także w kilku okresach w
ciągu trzech lat.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, podział
zasadniczej służby wojskowej na okresy oraz warunki umożliwiające
przeznaczenie poborowych do zasadniczej służby wojskowej odbywanej w
kilku okresach, uwzględniając jednostki wojskowe, w których żołnierze
mogą odbywać tę służbę, potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczące uzupełnień oraz proces szkolenia żołnierzy i gotowość bojową.”;

3) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. Ilekroć w ustawie jest mowa o „absolwentach szkół wyższych”, rozumie
się przez to poborowych, którzy złożyli egzaminy wymagane planem
studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzyskali uprawnienia do
otrzymania dyplomu.”;

4) w art. 92 w ust. 1 wyrazy „art. 95 i 96” zastępuje się wyrazami „art. 93a i 95”;
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5) w art. 93:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w
jednostkach wojskowych w wymiarze do trzech miesięcy.

2. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego  nie później
niż w ciągu osiemnastu miesięcy, licząc od dnia, w którym stali się
absolwentami szkół wyższych.”,

b) skreśla się ust. 5 i 6;

6) po art. 93 dodaje się art. 93a-93e w brzmieniu:

„Art. 93a. 1.Studenci będący poborowymi, którzy zaliczyli drugi rok studiów
wyższych  zawodowych lub trzeci rok jednolitych studiów magisterskich
lub równorzędnych, mogą odbywać przeszkolenie wojskowe w czasie
tych studiów.

2. Przeszkolenie wojskowe studentów odbywa się w jednostkach
wojskowych.

3. Czas trwania przeszkolenia wojskowego studentów wynosi do sześciu
tygodni.

4. Przeszkolenie wojskowe studentów odbywa się w jednym
nieprzerwanym  okresie.

Art. 93b. 1. Student może być powołany do odbycia przeszkolenia wojskowego, o
którym mowa w art. 93a ust. 1, jeżeli są spełnione łącznie następujące
warunki:

1) odbycie przez studenta przysposobienia obronnego, o którym mowa
w art. 166a ust. 1, i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 166a
ust. 3,

2) złożenie przez studenta, nie później niż w terminie jednego miesiąca
od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w pkt 1,
udokumentowanego wniosku do właściwego wojskowego
komendanta uzupełnień o powołanie go do odbycia tego
przeszkolenia,

3) przeznaczenie studenta przez wojskowego komendanta uzupełnień
do odbycia przeszkolenia wojskowego,

4)  potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Studentom, którzy zgłoszą się do pełnienia służby w charakterze
kandydatów na żołnierzy zawodowych, określonej w odrębnych
przepisach, przysługuje pierwszeństwo odbycia przeszkolenia
wojskowego, o którym mowa w art. 93a ust. 1, przed innymi studentami.

Art. 93c. Przeszkolenie wojskowe, o którym mowa w art. 92 ust. 1 i art. 93a ust. 1,
kończy się egzaminem.

Art. 93d. Koszty związane z odbywaniem przeszkolenia wojskowego przez
absolwentów szkół wyższych i studentów pokrywa się z budżetu
Ministerstwa Obrony Narodowej.
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Art. 93e. Studentów, którzy złożyli wnioski o powołanie ich na przeszkolenie
wojskowe odbywane w czasie studiów oraz odbyli i zdali egzamin z
przysposobienia obronnego studentów, o którym mowa w art. 166a ust. 1,
ale nie zostali powołani do odbycia tego przeszkolenia w terminie do dnia,
w którym stali się absolwentami szkół wyższych, przenosi  się do rezerwy z
dniem, w którym stali się absolwentami szkół wyższych.”;

7) w art. 94 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Studentów, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 93b ust. 1  pkt 2, i nie

rozpoczęli przeszkolenia wojskowego z przyczyn wymienionych w art. 87 ust. 2

pkt 3, 6 lub 7 przenosi się do rezerwy z dniem, w którym stali się absolwentami.”;

8) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb

pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów

wojskowych, uwzględniając fakt pokrywania tych kosztów z części budżetu

państwa właściwej dla ministra, któremu podlega szkoła, w ramach której

funkcjonuje studium.”;

9) skreśla się art. 96;

10) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

„Art. 97a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przeznaczania studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia
przeszkolenia wojskowego, sposób powoływania na to przeszkolenie,
rodzaje oraz sposób jego odbywania i zwalniania z niego. W
rozporządzeniu należy w szczególności określić sposób i tryb
postępowania organów wojskowych w zakresie wcielania do jednostek
wojskowych w celu odbycia przeszkolenia wojskowego, wyznaczania i
zwalniania żołnierzy odbywających to przeszkolenie ze stanowisk
służbowych.”;

11) w art. 98:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 92 ust. 1 i art. 95 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 92 ust. 1,

art. 93a ust. 1 i art. 95 ust. 1”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poborowi, którzy nie zostali skierowani do odbycia służby zastępczej,
podlegają powołaniu do odbycia przeszkolenia wojskowego na zasadach
ogólnych.”;

12) w Dziale IV tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
„Przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów”;

13) po art. 166 dodaje się art. 166a w brzmieniu:

„Art. 166a. 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyższych
zawodowych lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych
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mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w pierwszym
semestrze drugiego roku studiów zawodowych lub drugim semestrze
drugiego roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

2. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki,
objętym planem studiów, prowadzonym w systemie samokształcenia i
konsultacji.

3. Przysposobienie obronne kończy się egzaminem. Fakt zdania egzaminu
odnotowuje się w indeksie studenta.

4. Konsultacje i egzaminy prowadzą szkoły wyższe.

5. Szkoły wyższe są obowiązane zapewnić studentom i studentkom
warunki do odbycia przysposobienia obronnego w uczelni lub innej
szkole wyższej, w której jest realizowany program przysposobienia
obronnego.

6. Władze szkół wyższych mogą zawierać porozumienia dotyczące
wspólnej organizacji przysposobienia obronnego.

7. Za zgodą rektorów w procesie realizacji przysposobienia obronnego
mogą uczestniczyć organizacje i stowarzyszenia o charakterze
proobronnym.

8. Studenci i studentki pobierający naukę w szkołach wyższych za granicą
mogą, w wybranych uczelniach w kraju prowadzących przysposobienie
obronne, zdawać egzamin z zakresu wiedzy objętej przysposobieniem
obronnym na zasadach określonych dla studentów szkół wyższych w
kraju.

9. Materiały dotyczące przysposobienia obronnego studentów i studentek
przygotowuje Minister Obrony Narodowej. Pozostałe koszty związane z
realizacją przysposobienia obronnego są pokrywane w ramach dotacji na
działalność dydaktyczną z budżetów właściwych ministrów.

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister
właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, określą, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania
przysposobienia obronnego studentów i studentek, a w szczególności
program przysposobienia obronnego, zasady prowadzenia konsultacji w
zakresie tego przysposobienia oraz skład komisji egzaminacyjnej, tryb i
terminy przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz
zakres wiedzy objętej egzaminem.”;

13) skreśla się art. 167.

Art. 2.
W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz.U. z 2002 r.  Nr 76, poz.
693) w art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpośrednio po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawodowej służby
wojskowej lub do służby kandydackiej albo odbyły przeszkolenie wojskowe w czasie
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studiów lub zostały zwolnione z tego przeszkolenia przed odbyciem ustalonego okresu
służby.”.

Art. 3.

Przepisy art. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i pkt 11-13 oraz art. 2 mają zastosowanie do studentów i
studentek, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2002/2003.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 8 i
10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek BOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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