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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 34. posiedzeniu w dniu 13 listopada 2002 r. ustawę o zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

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 13 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

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, Nr 113, poz.
984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) art. 54a otrzymuje brzmienie:

�Art. 54a. 1.Organy wojskowe wyposażają żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
oraz osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych
przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cywilny
personel medyczno-sanitarny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej,
personel organizacji �Polski Czerwony Krzyż� i innych ochotniczych
organizacji pomocy, osoby cywilne wykonujące czynności
duszpasterskie oraz inne osoby określone prawem międzynarodowym -
w karty i tabliczki tożsamości.

2. Karty tożsamości, o których mowa w ust. 1, wydawane żołnierzom w
czynnej służbie wojskowej wyjeżdżającym w celach służbowych za
granicę stanowią również dowód tożsamości, o którym mowa w art. III
ust. 2 lit. a Umowy między Państwami - Stronami Traktatu
Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych,
sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr
21, poz. 257).

3. Żołnierzom, o których mowa w ust. 2, wydaje się również indywidualny
lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.

4. W kartach tożsamości, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się
odpowiednio:

1) nazwisko i imię (imiona) posiadacza karty,

2) datę urodzenia posiadacza karty,

3) stopień wojskowy i oznaczenie książeczki wojskowej posiadacza
karty,

4) numer PESEL posiadacza karty,

5) rodzaj służby (status) posiadacza karty,

6) grupę krwi posiadacza karty,

7) fotografię i podpis posiadacza karty,
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8) suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wystawiającego kartę,

9) nazwę państwa wystawiającego kartę,

10) serię i numer karty,

11) elementy zabezpieczające kartę.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych osobom, o których
mowa w ust. 1, organy wojskowe właściwe do ich wydawania i
ewidencjonowania, tryb ich ewidencjonowania, doręczania
i postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty, z uwzględnieniem
przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek tożsamości przez
osoby, o których mowa w ust. 1, a także wzór rozkazu wyjazdu.�.

Art. 2.
W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z
1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz.
770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85,
poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184) wprowadza się
następujące zmiany:

1) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

�Art. 41a. 1. Organy wojskowe wyposażają żołnierzy zawodowych w karty i
tabliczki tożsamości.

2. Karty tożsamości, o których mowa w ust. 1, wydawane żołnierzom
zawodowym wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę stanowią
również dowód tożsamości, o którym mowa w art. III ust. 2 lit. a
Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego
dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19
czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).

3. Żołnierzom, o których mowa w ust. 2, wydaje się również indywidualny
lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.

4. W kartach tożsamości, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) nazwisko i imię (imiona) posiadacza karty,

2) datę urodzenia posiadacza karty,

3) stopień wojskowy i oznaczenie legitymacji służbowej (wojskowego
dokumentu osobistego) posiadacza karty,

4) numer PESEL posiadacza karty,

5) rodzaj służby posiadacza karty,

6) grupę krwi posiadacza karty,

7) fotografię i podpis posiadacza karty,

8) suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wystawiającego kartę,

9) nazwę państwa wystawiającego kartę,
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10) serię i numer karty,

11) elementy zabezpieczające kartę.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom
zawodowym, organy wojskowe właściwe do ich wydawania
i ewidencjonowania, tryb ich ewidencjonowania, doręczania i
postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty, z uwzględnieniem
przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek tożsamości przez
żołnierzy zawodowych, a także wzór rozkazu wyjazdu.�;

2)  w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�3. Do kandydatów na żołnierzy zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy
art. 41a, 44, 46-48, 51, 65 i 67-73.�.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Marek Borowski
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