
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

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

(druk nr 265)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 28.
1. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej doręcza się poborowemu i wojskowemu

komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.
2. Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje poborowemu i wojskowemu

komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez
wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem
przepisów prawa.

3. Członkom powiatowej komisji lekarskiej przysługuje prawo wnoszenia do wojewódzkiej
komisji lekarskiej sprzeciwów od orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej w terminie
czternastu dni od dnia wydania orzeczenia.

[4. Ostateczne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej może być w każdym
czasie zmienione przez powiatową komisję lekarską z urzędu albo na wniosek
poborowego lub wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli w stanie zdrowia
poborowego nastąpiły istotne zmiany.]

<4. Ostateczne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalające kategorię
zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B może być zmienione przez
powiatową komisję lekarską z urzędu albo na pisemny wniosek poborowego lub
wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli stan zdrowia poborowego uległ istotnej
zmianie.>

<4a. O wszczęciu z urzędu postępowania, o którym mowa w ust. 4, zawiadamia się
wojskowego komendanta uzupełnień oraz poborowego.

4b. Wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B
poborowy składa za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. Do
wniosku poborowy dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w stanie
zdrowia poborowego, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego
kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4c. Do powiatowej komisji lekarskiej nie kieruje się osób, wobec których wydano
ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej D
lub E.

4d. Wobec osób, dla których ustalono kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej
D lub E, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej wszczyna z urzędu
postępowanie w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
jeżeli ostateczne orzeczenie o stopniu zdolności tych osób do czynnej służby
wojskowej zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. O wszczęciu tego
postępowania powiadamia się wojskowego komendanta uzupełnień oraz
poborowego.>

5.  Ostateczne orzeczenia komisji lekarskich są wiążące dla wojskowych komendantów
uzupełnień.

Art. 29.
1. Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby

wojskowej:
1) poborowych w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska;
2) żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;
3) żołnierzy rezerwy.

1a.  Niezależnie od orzekania, o którym mowa w ust. 1, wojskowe komisje lekarskie orzekają
również o:

1) zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
2) zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach

służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji
zdrowotnych;

3) potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, kieruje z urzędu lub na wniosek tych osób do

wojskowej komisji lekarskiej wojskowy komendant uzupełnień, a osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej.

<2a. O skierowaniu poborowego lub żołnierza rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej
wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku skierowania żołnierza czynnej
służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, informuje przewodniczącego tej
komisji i przesyła w załączeniu posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu
zdrowia osoby skierowanej.>

3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez
wojskowe komisje lekarskie realizują placówki medyczne wybrane przez Ministra
Obrony Narodowej.

<3a. W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec
której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej
służby wojskowej D albo E.

3b. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doręcza się na piśmie wraz z
uzasadnieniem odpowiednio poborowemu, żołnierzowi rezerwy lub żołnierzowi
czynnej służby wojskowej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień w
przypadku poborowego i żołnierza rezerwy albo dowódcy jednostki wojskowej w
przypadku żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.
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3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie odpowiednio
poborowemu, żołnierzowi rezerwy lub żołnierzowi czynnej służby wojskowej oraz
wojskowemu komendantowi uzupełnień w przypadku poborowego i żołnierza
rezerwy albo dowódcy jednostki wojskowej w przypadku żołnierza pełniącego
czynną służbę wojskową, do wojskowej komisji lekarskiej będącej organem
wyższego stopnia.

3d. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej informuje wojskowego komendanta
uzupełnień o niestawieniu się poborowego albo żołnierza rezerwy, a o niestawieniu
się żołnierza czynnej służby wojskowej dowódcę jednostki wojskowej.

3e. Ostateczne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest wiążące dla wojskowych
komendantów uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych.>

4. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

5.  Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 3, może nastąpić wyłącznie w przypadku istnienia uzupełnieniowych potrzeb Sił
Zbrojnych.

6.  (uchylony).
7. Do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób, o których mowa w ust. 1

pkt 1, przez wojskowe komisje lekarskie przepisy art. 26 ust. 1a-1c stosuje się
odpowiednio.

8. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie oraz określa ich siedziby,

zasięg działania, a także właściwość, z uwzględnieniem w szczególności podziału
terytorialnego państwa;

2) określi tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje
specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie,
uwzględniając równe traktowanie placówek medycznych.

Art. 32a.
[1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na potrzeby przeprowadzenia poboru:

1) zapewnia lokal dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji
lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz
przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz z
wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej;

2) może zatrudnić, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy zlecenia,
nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do
ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych poborowym
zgłaszającym się do poboru oraz osobę do prowadzenia zajęć z poborowymi w
lokalu, w którym jest przeprowadzany pobór;

3) zapewnia porządek w lokalu, w którym jest przeprowadzany pobór, oraz
bezpieczeństwo pracy organów, o których mowa w pkt 1, a także odpowiada za
zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych
organów.]
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<1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na potrzeby przeprowadzenia
poboru w szczególności:

1) zapewnia lokal dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej
komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem
oraz przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz
z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej
poborowych;

2) może zatrudnić, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy
zlecenia, nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem
danych do ewidencji wojskowej poborowych i wydawaniem wojskowych
dokumentów osobistych poborowym zgłaszającym się do poboru oraz osobę do
prowadzenia zajęć z poborowymi w lokalu, w którym jest przeprowadzany
pobór;

3) zapewnia porządek w lokalu, w którym jest przeprowadzany pobór, oraz
bezpieczeństwo pracy organów, o których mowa w pkt 1, a także odpowiada za
zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych
organów;

4) przekazuje wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) dotacje celowe,
otrzymane z budżetu państwa, na zadania określone w art. 32 ust. 5a.>

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie według stawek
przewidzianych dla referentów z wykształceniem średnim, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonującym prace związane z wprowadzaniem
danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych
poborowym zgłaszającym się do poboru, wojskowy komendant uzupełnień wydaje
pisemne upoważnienie do wykonywania tych prac na zasadach określonych w przepisach
o ochronie danych osobowych. Czynności te są wykonywane pod nadzorem wojskowego
komendanta uzupełnień.

Art. 33.
[1.  Poborowi stawiają się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),

powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze
względu na miejsce ich pobytu stałego. Poborowi zameldowani na pobyt czasowy
trwający ponad dwa miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień,
właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

2. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru zmienili
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, zgłaszają się
do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do poboru.

3. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego również do dwóch miesięcy, stawiają
się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.]
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<1. Poborowi stawiają się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień,
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Poborowi zameldowani na
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym
komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

2. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia poboru do dnia jego rozpoczęcia
zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i
termin stawienia się do poboru.

3. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.>

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do ochotników.

[Art. 34.
Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawili się do poboru do końca roku
kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia cztery lata życia, są obowiązani zgłosić się
do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na ich miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące w celu uregulowania
stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia
sześćdziesięciu lat życia.]

<Art. 34.
Mężczyźni, którzy nie stawili się do poboru do końca roku kalendarzowego, w którym
ukończyli dwadzieścia cztery lata życia, są obowiązani zgłosić się do wojskowego
komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu
uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do
czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.>

Art. 39.
1.  Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego

udokumentowany wniosek ze względu na:
[1) wybór na posła - na czas pełnienia mandatu;
2) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej;]
<1) wybór na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora – na czas

pełnienia mandatu;
2) kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej lub Parlamentu Europejskiego – do dnia ogłoszenia wyników
wyborów;>

3) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z
nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za
całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył
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siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny
bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej
opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z
prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem
ust. 4;

4) pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej
nauki;

5) pobieranie nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki;
[6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w

szkole ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki;]
<6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej – na czas pobierania tej nauki;>
7) kształcenie w celu zdobycia kwalifikacji przydatnych w wojsku na podstawie

umowy zawartej z wojskowym komendantem uzupełnień, o której mowa w art. 132a
ust. 3, albo skierowania określonego w art. 132b ust. 2 - na czas tego kształcenia.

2. Odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym
alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji
czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i
związków wyznaniowych mających osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki.

2a.  (uchylony).
3.  Odroczenia zasadniczej służby wojskowej można udzielić również ze względu na ważne

sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem
trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu
odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z
powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego
przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej.

[4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się nie więcej niż trzy razy,
każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.]

<4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na okres
określony w decyzji, o której mowa w art. 39a ust. 1.>

5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i w ust. 3, udziela się tylko jeden raz na okres
od trzech do dwunastu miesięcy.

[6.  Skreślenie z listy studentów, słuchaczy lub uczniów albo wydalenie ze szkoły wyższej,
zakładu kształcenia nauczycieli lub szkoły ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008
r. także szkoły ponadpodstawowej, a także niewywiązywanie się poborowego z umowy, o
której mowa w art. 132a ust. 3, lub z obowiązku określonego w skierowaniu wskazanym
w art. 132b ust. 2, powodują utratę udzielonego odroczenia zasadniczej służby wojskowej
z tytułu pobierania nauki.

7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, po
zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi
uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwającego ponad dwa miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i
rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).]

<6. Skreślenie z listy studentów, słuchaczy lub uczniów albo wydalenie ze szkoły
wyższej, zakładu kształcenia nauczycieli lub szkoły ponadgimnazjalnej, a także
niewywiązywanie się poborowego z umowy, o której mowa w art. 132a ust. 3, lub z
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obowiązku określonego w skierowaniu wskazanym w art. 132b ust. 2, powodują
utratę udzielonego odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania
nauki.

7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, po
zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie
czternastu dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia
wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu
stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku szkolnego
(studiów).>

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania
odroczeń zasadniczej służby wojskowej, uwzględniając wymóg, że odroczenia udziela się
poborowym na ich udokumentowany wniosek. Rozporządzenie powinno określać
również dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia.

Art. 39a.
[1. O konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem

rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, orzeka wójt lub burmistrz (prezydent
miasta).]

<1. O konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad
członkiem rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, orzeka na wniosek
poborowego wójt lub burmistrz (prezydent miasta), określając zgodnie z wnioskiem
okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.>

2. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się poborowemu i
wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje poborowemu i
wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewody w terminie czternastu
dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również
z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje powołania poborowego do zasadniczej służby wojskowej.

4. Ostateczne decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, są wiążące dla wojskowych
komendantów uzupełnień.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o konieczności
sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz
dokumenty wymagane w tych sprawach, uwzględniając wymóg, że orzekanie o
konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem
rodziny następuje na uzasadniony wniosek poborowego lub członka jego rodziny.

Art. 44.
1. Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej poborowych uznanych za zdolnych do tej

służby:
[1) obywateli polskich, którzy stale zamieszkują za granicą;
2)  absolwentów szkół oficerskich i szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży

Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy bezpośrednio po zakończeniu
studiów (nauki) podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
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Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej lub
Państwowej Straży Pożarnej;]

<1) obywateli polskich, którzy stale zamieszkują za granicą i którzy nie posiadają
miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) absolwentów szkół i ośrodków szkolenia Policji, Straży Granicznej i Państwowej
Straży Pożarnej, którzy bezpośrednio po zakończeniu studiów (nauki) podjęli
służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży
Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej lub Państwowej Straży
Pożarnej;>

3)  absolwentów szkół wyższych, którzy bezpośrednio po zakończeniu studiów podjęli
służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. (uchylony).
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka wojskowy komendant uzupełnień na

wniosek poborowego. Decyzję wojskowego komendanta uzupełnień doręcza się
poborowemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

4. Od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień przysługuje poborowemu odwołanie do
szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja ta może być zmieniona przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego również
z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

<5. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wygasają z dniem powrotu
poborowego do kraju i zameldowania się na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający
ponad trzy miesiące. Przepis art. 46 ust. 3 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

6. Poborowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wojskowy komendant uzupełnień na
jego wniosek, udokumentowany zaświadczeniem wystawionym przez kierownika
jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej lub Państwowej Straży
Pożarnej, przenosi do rezerwy.>

<Art. 44a.
1. Poborowego i żołnierza rezerwy przed powołaniem do czynnej służby wojskowej

wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w
celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do
odbywania tej służby na stanowiskach, funkcjach wojskowych lub w rodzajach oraz
wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych
predyspozycji.

2. O skierowaniu poborowego lub żołnierza rezerwy do wojskowej pracowni
psychologicznej wojskowy komendant uzupełnień informuje kierownika tej
pracowni.

3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej informuje wojskowego komendanta
uzupełnień o fakcie niestawienia się poborowego lub żołnierza rezerwy do
wojskowej pracowni psychologicznej.
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4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej wydaje psycholog
tej pracowni uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych.

5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej doręcza się na
piśmie odpowiednio poborowemu lub żołnierzowi rezerwy oraz wojskowemu
komendantowi uzupełnień, w zależności od właściwości i procedury postępowania
kwalifikacyjnego.

6. Od orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej przysługuje
odpowiednio poborowemu lub żołnierzowi rezerwy oraz wojskowemu
komendantowi uzupełnień odwołanie do wojskowej pracowni psychologicznej
będącej organem wyższego stopnia.

7. Ostateczne orzeczenia psychologiczne wojskowych pracowni psychologicznych są
wiążące dla wojskowego komendanta uzupełnień.

8. Wydawanie orzeczeń psychologicznych przez wojskowe pracownie psychologiczne
nie narusza uprawnień psychologów tych pracowni i psychologów jednostek
wojskowych do prowadzenia innych badań psychologicznych i wydawania opinii
psychologicznych w stosunku do kierowanych na te badania poborowych, żołnierzy
rezerwy i żołnierzy czynnej służby wojskowej.

9. W celu wydania opinii psychologicznej, o której mowa w ust. 8, na badania
psychologiczne kieruje wojskowy komendant uzupełnień w przypadku poborowych
i żołnierzy rezerwy oraz dowódca jednostki wojskowej w przypadku żołnierzy
czynnej służby wojskowej.

10. Wojskowe pracownie psychologiczne są również właściwe do wydawania orzeczeń
psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby
wojskowej przez osoby, które zgłosiły chęć pełnienia tej służby na zasadach
określonych w art. 5a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892).

11. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi
wojskowe pracownie psychologiczne oraz określa ich siedziby i zasięg działania, z
uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa i różnych
rodzajów oraz wyspecjalizowanych służb Sił Zbrojnych.

12. Minister Obrony Narodowej, uwzględniając stanowiska, funkcje wojskowe lub
rodzaje oraz wyspecjalizowane służby Sił Zbrojnych wymagające szczególnych
predyspozycji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres badań psychologicznych, którym jest obowiązany poddać się poborowy
lub żołnierz rezerwy;

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

3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
4) tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz

wydawania orzeczeń psychologicznych;
5) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi

oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń, z wyjątkiem wzorów orzeczeń
dotyczących badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.>
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Art. 45.
[1.  Poborowych uznanych za zdolnych do czynnej służby wojskowej wojskowy komendant

uzupełnień przeznacza do służby, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, orzeczenie
właściwej komisji lekarskiej, kwalifikacje zawodowe oraz, w miarę możliwości, życzenia
poborowych.

2. Poborowi powinni być powoływani do odbycia czynnej służby wojskowej, w miarę
możliwości, w jednostce wojskowej mającej siedzibę w pobliżu ich miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.]

<1. Poborowych uznanych za zdolnych do czynnej służby wojskowej wojskowy
komendant uzupełnień przeznacza do służby, uwzględniając potrzeby Sił
Zbrojnych, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz stosownie do potrzeb
orzeczenie lub opinię psychologiczną, kwalifikacje zawodowe, a także, w miarę
możliwości, życzenia poborowych.

2. Poborowi powinni być powoływani do odbycia czynnej służby wojskowej, w miarę
możliwości, w jednostce wojskowej mającej siedzibę w pobliżu ich miejsca pobytu
stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.>

2a.  Wojskowy komendant uzupełnień na wniosek poborowego udziela mu informacji o
przewidywanym terminie powołania go do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
przeznaczania poborowych do służby, z uwzględnieniem wymogów niezbędnych do
kierowania poborowych do poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk
oraz kryteriów kierowania poborowych na poszczególne stanowiska i funkcje wojskowe.

Art. 46.
1. Poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w ciągu

osiemnastu miesięcy od dnia stawienia się do poboru albo od dnia zgłoszenia się do
wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do powszechnego
obowiązku obrony w przypadku, o którym mowa w art. 34, przenosi się do rezerwy w
ostatnim dniu tego okresu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 2a i art. 93e.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do poborowych, którzy:
1) nie mogli być powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie, o

którym mowa w ust. 1, z powodu odroczenia tej służby albo złożenia wniosku o
przeznaczenie do odbycia służby zastępczej;

2) z przyczyn niezależnych od organów wojskowych nie mogli być powołani do
odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminie określonym w ust. 1 ze względu
na:

a) odbywanie kary pozbawienia wolności,
b) orzeczenie środka karnego pozbawienia praw publicznych,
c) czasowe przebywanie za granicą,
d) niespełnienie wojskowego obowiązku meldunkowego,
e) niestawienie się na wezwanie organów wojskowych w sprawach dotyczących

powszechnego obowiązku obrony lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub
psychologicznym;

3) zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
4) zostali uznani za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
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5) spełnili obowiązek służby wojskowej w innym kraju, którego równocześnie byli lub
są obywatelami.

3. Poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej z powodu:
1) odroczenia tej służby, z zastrzeżeniem ust. 4, przenosi się do rezerwy w ostatnim

dniu upływu osiemnastu miesięcy następujących po dniu uchylenia lub wygaśnięcia
decyzji o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej albo powzięcia wiadomości
przez wojskowego komendanta uzupełnień o tym wygaśnięciu, a jeżeli odroczenie
zostało udzielone ze względu na pobieranie nauki, w przypadku skreślenia z listy
uczniów lub studentów albo wydalenia ze szkoły wyższej, zakładu kształcenia
nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także szkoły
ponadpodstawowej, po dniu otrzymania zawiadomienia przez wojskowego
komendanta uzupełnień o tym skreśleniu lub wydaleniu;

2) złożenia wniosku o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej przenosi się do
rezerwy w ostatnim dniu upływu trzydziestu sześciu miesięcy, a w przypadku
absolwentów szkół wyższych osiemnastu miesięcy, następujących po dniu
przeznaczenia do służby zastępczej, jeżeli poborowy nie został skierowany do
odbycia tej służby, albo w ostatnim dniu upływu okresu osiemnastu miesięcy
następującego po dniu uchylenia przeznaczenia do służby zastępczej;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub orzeczenia środka karnego pozbawienia
praw publicznych przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu osiemnastu
miesięcy następujących po dniu otrzymania zawiadomienia przez wojskowego
komendanta uzupełnień o odbyciu kary lub zakończenia obowiązywania środka
karnego;

4) czasowego przebywania za granicą albo niespełnienia wojskowego obowiązku
meldunkowego, niestawienia się na wezwanie organów wojskowych w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony lub niepoddania się badaniom
lekarskim lub psychologicznym przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu
osiemnastu miesięcy następujących po dniu otrzymania zawiadomienia przez
wojskowego komendanta uzupełnień o powrocie z zagranicy albo spełnienia
wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku stawienia się na wezwanie
organów wojskowych w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony
lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym;

5) uznania za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej przenosi się do
rezerwy w ostatnim dniu upływu osiemnastu miesięcy następujących po dniu, w
którym orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej zdolność do czynnej służby
wojskowej stało się ostateczne;

6) uznania za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju przenosi się
do rezerwy z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiej;

7) spełnienia obowiązku służby wojskowej w innym kraju, którego równocześnie byli
lub są obywatelami, przenosi się do rezerwy z dniem otrzymania
udokumentowanego zawiadomienia przez wojskowego komendanta uzupełnień o
spełnieniu obowiązku służby wojskowej w innym kraju.

[4. Poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej z powodu
odroczenia tej służby, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, przenosi się do rezerwy po
uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji przyznającej po raz trzeci to odroczenie.]

<4. Poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej z powodu
odroczenia tej służby, w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, przenosi
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się do rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy
tych odroczeń.>

<4a. Poborowych przeznaczonych do służby zastępczej, którym odroczono odbycie tej
służby z przyczyn określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej lub zwolnionych ze służby zastępczej
przed jej odbyciem na podstawie art. 31 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przenosi się do
rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy tych
odroczeń lub zwolnień.

4b. Termin przeniesienia do rezerwy określony w art. 46 ust. 3 pkt 2 nie ma
zastosowania do poborowych przeznaczonych do służby zastępczej, którzy nie mogli
być skierowani do odbycia tej służby lub jej nie rozpoczęli z powodu odroczenia tej
służby, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o służbie zastępczej, lub z przyczyn niezależnych od marszałka
województwa, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 lit. a-e i pkt 3 i 4.

4c. W stosunku do poborowych, o których mowa w ust. 4b, ponowne określenie okresu
trzydziestu sześciu miesięcy, a w przypadku absolwentów szkół wyższych
osiemnastu miesięcy, w którym podlegają skierowaniu do odbycia służby zastępczej,
mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3-6.

4d. Poborowych, którym przerwano odbywanie służby zastępczej z przyczyn
rozwiązania umowy z podmiotem o wykonywanie pracy przez poborowego
skierowanego do odbycia tej służby, przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu
upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy, a w przypadku absolwentów
szkół wyższych osiemnastu miesięcy, oczekiwania na skierowanie do odbycia tej
służby, następującego po dniu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
podmiotu lub po ustaniu innych przyczyn, które uzasadniały przerwanie tej służby.

4e. Do okresu, o którym mowa w ust. 4d, wlicza się czas liczony od dnia następującego
po dniu przeznaczenia do służby zastępczej do dnia jej rozpoczęcia, z wyjątkiem
czasu trwania odroczeń lub przyczyn określonych w art. 46 ust. 2 pkt 2-4.>

5.  Poborowych, wobec których przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne do służby w
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do służby i których zamierza się przyjąć
do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, wojskowy komendant uzupełnień, na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Centralnego Biura
Antykorupcyjnego właściwej w sprawach kadr, przenosi do rezerwy.

6. Poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia
wojskowego przenosi do rezerwy wojskowy komendant uzupełnień.

7. Minister Obrony Narodowej może zarządzić, w drodze rozporządzenia, przeniesienie
określonej części poborowych, w tym również absolwentów szkół wyższych, do rezerwy,
przed upływem okresu, w którym podlegają powołaniu do odbycia służby wojskowej,
uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych dotyczące uzupełnień. Rozporządzenie w
szczególności powinno określić grupę lub grupy poborowych podlegających
przeniesieniu do rezerwy oraz termin tego przeniesienia.
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Art. 48.
1. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety,

które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych,
mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru, poczynając od dnia 1 stycznia
roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia - do dnia 31 grudnia roku
kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata. Kobiety te mogą być
uprzednio poddane obowiązkowi stawienia się do rejestracji.

1a. Obowiązek stawienia się do poboru lub rejestracji, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
kobiet będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, trwa do dnia 31
grudnia roku kalendarzowego, w którym kobiety te kończą dwadzieścia osiem lat życia.
W takich przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 5.

2.  Za kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje
zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych,
morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów,
diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz
tłumaczy.

3. W razie wprowadzenia obowiązku stawienia się do poboru kobiet:
1) dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, przesyłają wojskowemu komendantowi

uzupełnień właściwemu ze względu na siedzibę szkoły imienny wykaz kobiet, które
kończą naukę w danym roku kalendarzowym;

[2) wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której
mowa w ust. 1, przesyła wojskowym komendantom uzupełnień właściwym ze względu
na miejsce pobytu stałego kobiet lub miejsce ich czasowego pobytu trwającego
ponad dwa miesiące imienne wykazy kobiet podlegających obowiązkowi stawienia
się do poboru;]

<2) wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o
której mowa w ust. 1, przesyła wojskowym komendantom uzupełnień
właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego kobiet albo miejsce ich
czasowego pobytu trwającego ponad trzy miesiące imienne wykazy kobiet
podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru;>

3) wojskowi komendanci uzupełnień po otrzymaniu wykazów, o których mowa w pkt
2, przesyłają je wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu wezwania
kobiet do poboru.

4. Kobiety, które stawiły się do poboru, zdolne do czynnej służby wojskowej przeznacza się
do tej służby i wydaje im wojskowe dokumenty osobiste.

5.  Kobietom przeznaczonym do czynnej służby wojskowej i pobierającym naukę udziela się
odroczenia tej służby na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą one odpowiednio dwadzieścia cztery lub dwadzieścia
osiem lat życia.

6. Kobiety przeznaczone do czynnej służby wojskowej oraz uznane za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem przeznaczenia do tej
służby, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Kobiety, o których mowa w ust. 5, przenosi się do rezerwy z dniem wygaśnięcia lub
uchylenia decyzji o odroczeniu czynnej służby wojskowej.

8. Do rejestracji i poboru kobiet oraz przeznaczania ich do czynnej służby wojskowej i
odraczania tej służby stosuje się odpowiednio przepisy art. 26-45.
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9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nakłada obowiązki, o których mowa w ust. 1,
wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi oraz określa stanowiska służbowe
lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej, uwzględniając
przepisy w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
oraz potrzeby Sił Zbrojnych.

Art. 49.
1.  Ewidencję wojskową osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz

w związku z potrzebą nadania lub nadaniem pracowniczych przydziałów
mobilizacyjnych także innych osób niepodlegających temu obowiązkowi prowadzą:

1) na szczeblu centralnym - Minister Obrony Narodowej dla terytorium całego państwa;
2) na szczeblu terenowym - wojskowy komendant uzupełnień dla obszaru objętego

terytorialnym zasięgiem działania tego komendanta.
1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
1b. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywających w

jednostkach wojskowych czynną służbę wojskową oraz posiadających przydział
mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tych jednostek prowadzą
również dowódcy tych jednostek.

1c.  Organy prowadzące ewidencję wojskową są obowiązane do wzajemnego przekazywania
danych zgromadzonych w tej ewidencji.

1d.  Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane:
1) dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym - jeżeli wymagają tego ich

zadania;
2) przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;
3) sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii
Wojskowej - jeżeli wymagają tego ich zadania;

4) sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury,
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu - jeżeli
wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie
postępowania;

5) pracodawcom - w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do
powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;

6) osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej;
7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

1e.  Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej podmiotom
wymienionym w ust. 1d następuje nieodpłatnie.

1f.  Podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, są uprawnione również do wglądu w dane
osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej.

2. Organy administracji publicznej obowiązane są do bezpłatnego udostępniania danych
osobowych w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej.
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2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania
danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na informatycznym
nośniku danych lub w drodze teletransmisji dane ze zbiorów Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL", oraz centralnej
ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru Karnego.

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym w zakresie przekazywania
danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, gromadzi się następujące dane:

1) ze zbioru danych osobowych PESEL - określone w art. 44a ust. 2 pkt 1-6, 8-10 i 13-
17 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.);

2) z centralnej ewidencji kierowców - określone w art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z
późn. zm.);

3) z Krajowego Rejestru Karnego - określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 (obejmujące
nazwisko, imiona i numer ewidencyjny PESEL) i pkt 2 (obejmujące stwierdzenie czy
dana osoba figuruje lub nie figuruje w Rejestrze) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.).

2c.  W ewidencji wojskowej mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane:
1) imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe, oraz nazwiska i imiona

poprzednie;
2) data i miejsce urodzenia;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
5) stan cywilny i rodzinny, w tym imiona i nazwisko oraz data urodzenia małżonka i

dzieci;
6) obywatelstwo;
7) płeć;
8) seria i numer dowodu osobistego;
[9) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące oraz

adres do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny;]
<9) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

oraz adres do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny;>
10) dotyczące wykształcenia i zawodu wyuczonego;
11) dotyczące nauki, w tym miejsce jej pobierania, oraz posiadane kwalifikacje

zawodowe, w tym uprawnienia do wykonywania zawodów lub czynności;
12) dotyczące zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ich

miejsce, rodzaj i okres oraz zajmowane stanowisko;
13) dotyczące zdolności do czynnej służby wojskowej;
<13a) dotyczące szkodliwego używania alkoholu lub używania środków

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
13b) dotyczące orzeczeń lub opinii psychologicznych;>
14) stopień wojskowy, specjalność wojskowa, klasa kwalifikacyjna, korpus osobowy i

grupa osobowa;
15) przeznaczenie do czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych;
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16) przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział
organizacyjno-mobilizacyjny albo reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej
służby wojskowej;

17) przebieg czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych albo zastępczych;
18) cechy wojskowego dokumentu osobistego, karty mobilizacyjnej lub karty przydziału

oraz karty i tabliczki tożsamości;
19) dotyczące prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach o

wykroczenia;
20) o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o osadzeniu w zakładzie karnym lub

areszcie śledczym lub o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z
tych zakładów lub aresztu;

21) informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
22) data zgonu, numer aktu zgonu oraz oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który

sporządził akt zgonu.
2d.  Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej może

odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą te dane.
2e.  Osoby podlegające ewidencji wojskowej są obowiązane do udzielania informacji

organom prowadzącym tę ewidencję w zakresie danych dotyczących tych osób i
przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

3.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
ewidencji wojskowej, szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w
ewidencji wojskowej, dokumenty stanowiące ewidencję wojskową i dokumenty będące
podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji oraz okres prowadzenia ewidencji
wojskowej i przechowywania danych zgromadzonych w tej ewidencji, uwzględniając w
szczególności kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania
powszechnego obowiązku obrony oraz zakres danych, o których mowa w ust. 2c,
gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej. Rozporządzenie powinno
zapewniać prawidłowe spełnianie przez obywateli polskich powszechnego obowiązku
obrony oraz niezbędną ochronę danych osobowych i informacji niejawnych
gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, z
uwzględnieniem przypadków, kiedy następuje potrzeba odtworzenia ewidencji
wojskowej oraz miejsca odtworzenia tej ewidencji.

Art. 50.
[1. Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem 14 dni,

wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące pracownika, o
jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

2. Rektorzy szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, dyrektorzy zakładów kształcenia
nauczycieli, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również
dyrektorzy szkół ponadpodstawowych są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed
upływem czternastu dni od dnia zaistnienia zdarzenia, wojskowych komendantów
uzupełnień właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwającego ponad dwa miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły,
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przewidywanym czasie studiów (nauki), powtarzaniu roku lub semestru studiów (nauki),
skreśleniu z listy studentów (uczniów) lub wydaleniu ze szkoły wyższej albo wyższej szkoły
zawodowej oraz o uzyskaniu statusu absolwenta szkoły wyższej lub wyższej szkoły
zawodowej albo o ukończeniu przez niego nauki w szkole.]

<1. Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem czternastu
dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce
pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i
zajmowanym stanowisku.

2. Rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed
upływem czternastu dni od dnia zaistnienia zdarzenia, wojskowych komendantów
uzupełnień właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go
do szkoły, przewidywanym czasie studiów (nauki), powtarzaniu roku lub semestru
studiów (nauki), skreśleniu z listy studentów (uczniów) lub wydaleniu ze szkoły
wyższej oraz o uzyskaniu statusu absolwenta szkoły wyższej albo o ukończeniu
przez niego nauki w szkole.>

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą tylko określonych osób
podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

4. Pracodawcy, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne są obowiązane wydawać
zaświadczenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony na żądanie osób
zainteresowanych i właściwych organów wojskowych.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres obowiązków i tryb
postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, uwzględniając pisemną formę
zawiadomień i dane, jakie powinny zawierać zawiadomienia.

Art. 52.
[1. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego

stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku
w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim.]

<1. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do
osobistego stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących
tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się
badaniom lekarskim i psychologicznym.>

2. Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy
wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie,
zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego,
ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). Rekompensatę wypłaca organ
wzywający na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców.

[3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów
przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania)
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lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Koszty te organ wzywający
zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad
określonych w przepisach o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu
sądowym.]

<3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot
kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Koszty te
organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby
wezwanej, według zasad określonych w przepisach o należnościach świadków,
biegłych i stron w postępowaniu sądowym.>

4. Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego
spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, przepisów ust.
2 i 3 nie stosuje się.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których
osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego
stawienia się na wezwanie organów wojskowych, tryb wzywania, organy wojskowe
właściwe w tych sprawach oraz wzór wezwania, uwzględniając przypadki, w których
miejsce stawienia się osoby wezwanej jest inne niż siedziba organu wzywającego.

Art. 53.
[1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełniania

wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub
burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca
pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu.]

<1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do
spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu
wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom
wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia
i zawodu, a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz
powrotu z tego wyjazdu.>

2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do poboru - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym

kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub

szkolenia poborowych w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia
doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby

- są obowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu
wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą.

[3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast):
1) dokonują zameldowania osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

2) zawiadamiają wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast) właściwych ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące osób
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podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach zgłoszonych przy
spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego.

3a. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano
pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także poborowi, którym wydano karty powołania,
mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:

1) zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa
miesiące;

2) wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące
i powrocie z tego pobytu;

3) adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt
czasowy trwający ponad dwa miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]

<3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast):
1) dokonują zameldowania osób podlegających obowiązkowi czynnej służby

wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu
stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2) zawiadamiają wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów lub
burmistrzów (prezydentów miast) właściwych ze względu na poprzednie miejsce
pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej o
zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego.

3a. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym
nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także poborowi, którym wydano
karty powołania, mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta
uzupełnień o:

1) zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące;

2) wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące i powrocie z tego pobytu;

3) adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.>

4. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie
określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki
wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do
rezerwy.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zakres spełniania obowiązków, o
których mowa w ust. 1-3a, oraz organy właściwe w tych sprawach, uwzględniając
wymóg okazania dokumentów potwierdzających zgłaszane zmiany.

Art. 61.
1. Powołani do czynnej służby wojskowej są obowiązani stawić się do tej służby w

określonym terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z
chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu.

[2. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na



- 20 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 2
miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.]

<2. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy
ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień,
zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do wskazanej jednostki
wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>

Art. 63a.
1. Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej dowódca jednostki wojskowej może nadawać

klasy kwalifikacyjne odpowiadające poziomowi ich wyszkolenia wojskowego i
specjalistycznego, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną
funkcją wojskową, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Klasę kwalifikacyjną nadaje się żołnierzom w czynnej służbie wojskowej po zdaniu
egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dowódcę jednostki wojskowej.

3. Ustala się cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych: trzecią, drugą, pierwszą i mistrzowską.
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób

nadawania klasy kwalifikacyjnej, tryb jej nadawania, potwierdzania, podwyższania i
utraty, sposób przeprowadzania i zdawania egzaminu oraz zakres wiedzy i umiejętności
sprawdzanych w czasie egzaminu, a także właściwość dowódców jednostek wojskowych
i składy komisji egzaminacyjnych, uwzględniając specyfikę służby oraz fakt, że nadanie
klasy kwalifikacyjnej następuje rozkazem dowódcy jednostki wojskowej.

<Art. 63b.
1. Przełożony dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy, o których mowa w art.

38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1242), może poddać żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom koniecznym
do ustalenia zawartości alkoholu, środka odurzającego, substancji psychotropowej
lub środka zastępczego w organizmie tego żołnierza, w tym zabiegowi pobrania
krwi, w przypadkach:

1) zagrażających życiu lub zdrowiu żołnierza lub innych osób;
2) zapobieżenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia

dyscyplinarnego;
3) niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych w razie

uzasadnionego podejrzenia, że żołnierz znajduje się pod wpływem alkoholu,
środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego;

4) osadzenia nietrzeźwego żołnierza w izbie zatrzymań.
2. Badania laboratoryjne i zabiegi niezbędne do ich wykonania przeprowadzane w

ramach badań, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego pracowników służby zdrowia i z zachowaniem wskazań
wiedzy lekarskiej.
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3. Żołnierz czynnej służby wojskowej jest obowiązany poddać się badaniom, o których
mowa w ust. 1, oraz zabiegom niezbędnym do wykonania podstawowych badań
laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W razie odmowy poddania się przez żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom,
o których mowa w ust. 1, lub braku możliwości ich przeprowadzenia, przełożony
dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy przeprowadza lub zleca
przeprowadzenie Żandarmerii Wojskowej innych dowodów na okoliczność istnienia
uzasadnionego podejrzenia, że zaistniały przyczyny niedopuszczenia tego żołnierza
do wykonywania obowiązków służbowych lub do osadzenia tego żołnierza w izbie
zatrzymań. Z przeprowadzonego badania albo odmowy lub braku  możliwości jego
przeprowadzenia sporządza się protokół, w którym utrwala się również inne
czynności oraz dowody w tej sprawie.

5. O potrzebie przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie
informuje się ustnie żołnierza czynnej służby wojskowej oraz stwierdza ten fakt w
rozkazie dziennym. Wyciąg z rozkazu dziennego doręcza się żołnierzowi
niezwłocznie oraz poucza się go o prawie, terminie i trybie wniesienia zażalenia.

6. W razie poddania żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom, o których mowa w
ust. 1, żołnierzowi temu przysługuje prawo złożenia zażalenia do bezpośredniego
przełożonego osoby lub organu, o których mowa w ust. 1, w terminie siedmiu dni od
dnia zapoznania go z wynikami badań.

7. Koszty związane z badaniami, o których mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

8. Do zamówień na przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres i sposób dokonywania
badań na zawartość alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych, uwzględniając sposób dokumentowania tych badań
zapewniający ochronę danych osobowych żołnierzy oraz mając na względzie
zachowanie wskazań wiedzy lekarskiej.>

Art. 72.
[1. Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej służby

przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca
pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.]

<1. Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej
służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do
miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.>

2. Za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego pociągiem osobowym lub pospiesznym w klasie drugiej albo
autobusowego w komunikacji zwykłej lub pospiesznej, a w przypadku braku takiego
środka - koszty przejazdu najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego.

3. Zwrotu kosztów przejazdu dokonują dowódcy jednostek wojskowych na podstawie
udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, z
zastrzeżeniem ust. 4.
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4. Wojskowy komendant uzupełnień, na udokumentowany wniosek osoby powołanej do
czynnej służby wojskowej, uzasadniony jej trudną sytuacją materialną, może dokonać, za
pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia kosztów przejazdu
związanych ze stawieniem się do tej służby, w wysokości i według zasad określonych w
ust. 2 i 5.

5. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego
przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się
miejsce odbywania czynnej służby wojskowej.

6. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart
mobilizacyjnych i kart powołania są bezpłatne.

Art. 76.
1. Stopień szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby:

1) powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej - z dniem stawienia się do
tej służby;

2) przeznaczone do zajęć wojskowych studentów - z dniem zaliczenia do stanu
osobowego studium wojskowego;

3) przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej - z dniem przeniesienia do
rezerwy.

2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.
3.  Na stopnie wojskowe szeregowych i podoficerów mianuje Minister Obrony Narodowej

lub organy wojskowe, którymi są: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca
rodzaju Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, terenowe organy administracji wojskowej oraz inni dowódcy
jednostek wojskowych, co najmniej od szczebla pułku (równorzędni).

4. Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i
admirałów mianuje Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

5. Na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Minister Obrony Narodowej.
6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianuje na

stopień wojskowy Marszałka Polski oficera posiadającego stopień wojskowy generała
(admirała) za wyjątkowe zasługi dla Sił Zbrojnych.

7. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na wyższy stopień wojskowy mianuje:
1) w przypadku stopnia wojskowego podporucznika - w drodze postanowienia

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych;
2) w przypadku stopni wojskowych generałów i admirałów - w drodze postanowienia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych;

3)  w pozostałych przypadkach - odpowiednio w drodze decyzji lub rozkazu Minister
Obrony Narodowej lub Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także organy wojskowe,
którymi są: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił
Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu
Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu
Warszawa, terenowe organy administracji wojskowej oraz inni dowódcy jednostek
wojskowych, oddziałów lub pododdziałów.
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[8.  Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą mianować na wyższy stopień wojskowy również:

1) osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają
obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli mianowanie to jest uznaniem ich zasług z
tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa lub misjach pokojowych;

2) byłych żołnierzy zawodowych, którzy:
a) działając jako wolontariusze w stowarzyszeniu skupiającym byłych żołnierzy

zawodowych, wykonują świadczenia o charakterze obronnym, edukacyjno-
wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

b) są zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających
osobowość prawną, wykonując zadania związane z obronnością państwa

- jeżeli mianowanie to jest uznaniem ich zasług z tytułu wykonywania działalności
związanej z obronnością państwa.

8a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2, mianowanie może nastąpić tylko w
ramach danego korpusu kadry zawodowej Sił Zbrojnych.]

<8. Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie pokoju mogą mianować na wyższy
stopień wojskowy również osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu
zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy:

1) w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa
polskiego;

2) w uznaniu ich szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i
demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami
państwa;

4) w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności
państwa, w tym tych, którzy:

a) działają lub działali w organizacjach pozarządowych, wykonujących
działania o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w
zakresie bezpieczeństwa publicznego,

b) są zatrudnieni lub byli zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w
podmiotach posiadających osobowość prawną,

c) posiadają nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział
organizacyjno-mobilizacyjny;

5) jeżeli posiadają nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im
takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową;

6) w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, pomimo nieodbycia
ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód
lub wykształcenie przydatne na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

8a. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy może nastąpić:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, tylko jeden raz w stosunku do:

a) osób posiadających stopnie wojskowe szeregowych lub podoficerów – na
pierwszy stopień oficerski (podporucznika),



- 24 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) osób posiadających stopnie oficerskie – na kolejne stopnie oficerskie do
stopnia pułkownika włącznie;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 3, tylko jeden raz w ramach
danego korpusu kadry zawodowej Sił Zbrojnych;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 4, tylko w ramach danego korpusu
kadry zawodowej Sił Zbrojnych, jeżeli od poprzedniego mianowania upłynęły
co najmniej trzy lata;

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 5, jeżeli w posiadanym stopniu
wojskowym pełnili okresową służbę wojskową lub odbyli odpowiednią liczbę
dni ćwiczeń wojskowych;

5) w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 6, jeżeli posiadają nadany
przydział mobilizacyjny przez okres co najmniej roku lub byli zamustrowani na
statku żeglugi morskiej przewidzianym na potrzeby mobilizacyjne i od
poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej trzy lata.>

9. Warunkiem mianowania żołnierza na pierwszy stopień wojskowy w czasie pokoju jest:
1) w korpusie podoficerów - posiadanie przez niego wykształcenia co najmniej na

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdanie egzaminu na podoficera;
2) w korpusie oficerskim - posiadanie przez niego wykształcenia wyższego i zdanie

egzaminu na oficera.
10. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być mianowani w czasie pokoju na kolejny

wyższy stopień wojskowy, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) uzyskają pozytywne wyniki w szkoleniu wojskowym;
2) otrzymali pozytywną opinię służbową;
3) są zdyscyplinowani;
4) ukończyli kurs lub szkolenie wojskowe wymagane dla stopnia wojskowego, na który

mają być mianowani.
[11. Żołnierze rezerwy mogą być mianowani w czasie pokoju na kolejny wyższy stopień

wojskowy, jeżeli posiadają nadany przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział
mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im
takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową, a w
przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, pomimo nieodbycia tych ćwiczeń
lub służby, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie przydatne na stanowisku służbowym
w jednostce wojskowej i co najmniej przez okres jednego roku posiadali nadany przydział
mobilizacyjny na to stanowisko lub byli zamustrowani na statku żeglugi morskiej
przewidzianym dla potrzeb mobilizacyjnych.

11a.  Mianowaniu, o którym mowa w ust. 11, mogą podlegać również żołnierze rezerwy
niespełniający warunków określonych w ust. 11, jeżeli mianowanie to jest uznaniem ich
zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa.]

12. Mianowania na wyższy stopień wojskowy nie można dokonać wobec osób skazanych za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, z wyjątkiem przypadku, gdy w czasie wojny
żołnierz zasłużył się męstwem na polu walki.

13. W razie śmierci żołnierza w czynnej służbie wojskowej, mającej związek z tą służbą, za
jego zasługi na rzecz obronności państwa, Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach,
o których mowa w ust. 4, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, może mianować
pośmiertnie tego żołnierza na wyższy stopień wojskowy.
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13a.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb nadawania
stopni wojskowych, o których mowa w ust. 4 i 6, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych.

[14. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki,
tryb i sposób mianowania oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować organy
wojskowe, o których mowa w ust. 3 i 7 pkt 3, uwzględniając w szczególności różne
rodzaje czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1, przebieg służby
wojskowej lub przeznaczenie żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas
wojny, a także potrzeby uzupełnienia stanu osobowego Sił Zbrojnych.]

<14. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie
wojskowe, na które mogą mianować organy wojskowe, o których mowa w ust. 3 i 7
pkt 3, a także wzór wniosku, uwzględniając w szczególności różne rodzaje czynnej
służby wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1, przebieg służby wojskowej lub
przeznaczenie żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny, a
także potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych w zakresie stanu osobowego.>

[15.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób
mianowania na stopnie wojskowe w przypadkach, o których mowa w ust. 8, na które
mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej,
uwzględniając w szczególności zapewnienie sprawnej realizacji celu, o którym mowa w
ust. 8.]

Art. 86.
1. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową mogą pełnić ją nadterminowo przez

okres od jednego do siedmiu lat na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.
1a. Żołnierze, o których mowa w ust. 1, mogą zostać pozostawieni w nadterminowej

zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli takie są potrzeby osobowe jednostki wojskowej, a
żołnierze ci spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskują pozytywne wyniki w szkoleniu;
2) otrzymali pozytywną opinię służbową;
[3) nie byli karani dyscyplinarnie;]
[4) w dniu rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej nie

przekroczą dwudziestu pięciu lat życia;
5) posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
6) nie byli karani sądownie.]
<4) w dniu rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej nie

przekroczą trzydziestu lat życia;
5) posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły gimnazjalnej lub

podstawowej, jeżeli ukończyli ją do dnia 31 sierpnia 2000 r.;
6) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, umyślnego albo za inne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, za które orzeczono karę pozbawienia wolności (aresztu
wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;>

<7) posiadają kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla stanowisk służbowych
(funkcji), na które mają być wyznaczeni;
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8) odbywali zasadniczą służbę wojskową przez okres co najmniej trzech miesięcy.>
<1b. Nadterminową zasadniczą służbę wojskową mogą pełnić również przez okres do

siedmiu lat żołnierze rezerwy, powołani do tej służby na podstawie dobrowolnego
zgłoszenia, jeżeli takie są potrzeby osobowe jednostki wojskowej, a żołnierze ci
spełniają łącznie następujące warunki:

1) w dniu rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej nie
przekroczą trzydziestu lat życia;

2) posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły gimnazjalnej lub
podstawowej, jeżeli ukończyli ją do dnia 31 sierpnia 2000 r.;

3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, umyślnego albo za inne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, za które orzeczono karę pozbawienia wolności (aresztu
wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

4) posiadają kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla stanowisk służbowych
(funkcji), na które mają być wyznaczeni.>

[2. Żołnierze pozostawieni w zasadniczej służbie wojskowej, stosownie do ust. 1, są
obowiązani do nadterminowego pełnienia jej przez okres, na jaki się zgłosili.]

<2. Żołnierze przyjęci do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej są obowiązani
do jej pełnienia przez okres, na jaki się zgłosili.>

3.  (uchylony).
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania oraz

sposób odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Rozporządzenie
powinno w szczególności określać sposób i tryb postępowania organów wojskowych w
zakresie wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych,
przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, a
także rodzaje i sposób opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do
składania zażaleń w tych sprawach.

Art. 87.
1. Żołnierza, który odbył zasadniczą służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej

przenosi do rezerwy.
2. Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej zwalnia

żołnierza z tej służby w razie:
1) uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby

wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za
trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) konieczności sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
przepis art. 39 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio;

[3) wybrania go do Sejmu;]
<3) wybrania go na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;>
4) zarządzenia w stosunku do niego wykonania kary pozbawienia wolności, w tym

również kary zastępczej.
<2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wojskowy komendant

uzupełnień z urzędu udziela żołnierzom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej
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przed jej odbyciem odroczenia zasadniczej służby wojskowej, określając zarazem
okres jego trwania. Przepis art. 40 ust. 2 stosuje się odpowiednio.>

3. Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, określonych w ust. 2,
wojskowy komendant uzupełnień powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej
służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie odroczenia z innego
tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające
możliwość tego powołania.

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, wojskowy komendant uzupełnień udziela w
przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-6.

<4a. Żołnierza, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, niepowołanego do odbycia pozostałego
okresu zasadniczej służby wojskowej z powodu odroczenia tej służby, w przypadku,
o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do
rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy tych
odroczeń.>

5. Przeniesienie do rezerwy żołnierza zwolnionego przed odbyciem zasadniczej służby
wojskowej, w przypadku uznania tego żołnierza za niezdolnego do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju, należy do dowódcy jednostki wojskowej i następuje z dniem
jego zwolnienia z tej służby.

6. Minister Obrony Narodowej może, w drodze decyzji administracyjnej, na
udokumentowany wniosek żołnierza uzasadniony szczególnie ważnymi względami
osobistymi lub rodzinnymi, złożony drogą służbową, zwolnić go z czynnej służby
wojskowej przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej i przenieść do rezerwy, jeżeli
nie stoją temu na przeszkodzie potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Art. 87a.
1.  Żołnierza, który odbył nadterminową zasadniczą służbę wojskową, dowódca jednostki

wojskowej zwalnia z tej służby i, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
przenosi do rezerwy.

2. Żołnierza odbywającego nadterminową zasadniczą służbę wojskową zwalnia się z tej
służby przed upływem okresu, na który zgłosił się do służby, w razie:

1) uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej
służby wojskowej;

[2) wybrania do Sejmu;]
<2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;>
3) powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
4) uzyskania niedostatecznej oceny w opinii służbowej;
5) skazania na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub orzeczenia środka

karnego pozbawienia praw publicznych;
6) utraty stopnia wojskowego;
7)  prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z nadterminowej

zasadniczej służby wojskowej;
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8) niewyrażenia przez żołnierza zgody na pełnienie służby w innej jednostce
wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, której ewidencją jest
objęty;

9) niewyrażenia przez żołnierza zgody na zmianę stanowiska służbowego, w przypadku
skreślenia w etacie jednostki wojskowej dotychczas zajmowanego stanowiska
służbowego lub w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia o niezdolności do
odbywania służby na dotychczas zajmowanym stanowisku[.]<;>

<10) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.>
3. Zwolnienie żołnierza z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem

okresu, na który zgłosił się do tej służby, może nastąpić:
1) na wniosek żołnierza, uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub

rodzinnymi;
2) w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności (aresztu

wojskowego), jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków służbowych;
3)  (uchylony);
4) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, jeżeli brak jest możliwości

wyznaczenia żołnierza na inne równorzędne lub niższe stanowisko służbowe w tej
samej lub innej jednostce wojskowej.

<3a. Żołnierza zwolnionego z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej w
przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4 i 7-9 i ust. 3 pkt 2 i 4, który został
pozostawiony w tej służbie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, jeżeli odbywał
zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową łącznie
przez okres krótszy niż dziewięć miesięcy, dowódca jednostki wojskowej pozostawia
w zasadniczej służbie wojskowej w celu odbycia pozostałego okresu trwania tej
służby.>

4.  (uchylony).

Art. 88.
[1. O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

orzeka wójt lub burmistrz (prezydent miasta).]
<1. O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem

rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, orzeka na wniosek tego żołnierza
wójt lub burmistrz (prezydent miasta), określając każdorazowo zgodnie z jego
wnioskiem okres sprawowania tej opieki, jednorazowo nie dłuższy jednak niż
dwanaście miesięcy.>

2. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się żołnierzowi i właściwemu
organowi wojskowemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje żołnierzowi oraz
właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni
od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z
urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4. Ostateczne decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, są wiążące dla dowódców
jednostek wojskowych.

5.  W sprawach orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki
nad członkiem rodziny stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 39a ust. 5.
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Art. 92.
1. Absolwenci szkół wyższych są obowiązani, z zastrzeżeniem art. 93a i 95, do odbycia

przeszkolenia wojskowego.
2. Obowiązkowi odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają również absolwenci szkół

wyższych, którzy ukończyli studia za granicą.
<2a. Absolwenci szkół wyższych zamiast przeszkolenia wojskowego mogą odbywać na

własną prośbę zasadniczą służbę wojskową.>
3. Absolwenci szkół wyższych będący żołnierzami rezerwy mogą odbyć przeszkolenie

wojskowe na własną prośbę.
4. Rada Ministrów może nałożyć, w drodze rozporządzenia, obowiązek odbycia

przeszkolenia wojskowego również na absolwentki szkół wyższych posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Przepis art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 93.
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

dwunastu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia przez wojskowego komendanta
uzupełnień o tym, że stali się oni absolwentami szkół wyższych.]

<2. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w
terminie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia przez wojskowego
komendanta uzupełnień o tym, że stali się oni absolwentami szkół wyższych, a w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 2, nie później niż
w terminie dwunastu miesięcy od dnia zawiadomienia wojskowego komendanta
uzupełnień o ustaniu tych okoliczności. Przepisy art. 46 ust. 3 i 4 oraz 5-7 stosuje się
odpowiednio.>

2a.  W ostatnim dniu upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, poborowych niepowołanych
do odbycia przeszkolenia wojskowego przenosi się do rezerwy, o ile nie zostaną oni
wcześniej przeniesieni do rezerwy na podstawie art. 46.

3. W sprawach odroczenia przeszkolenia wojskowego absolwentom szkół wyższych stosuje
się odpowiednio art. 38-43, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego
wniosek, przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu
studiów podjął on naukę na studiach doktoranckich prowadzonych w systemie studiów
dziennych. W takim przypadku poborowego powołuje się do odbycia przeszkolenia
wojskowego nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia uchylenia lub
wygaśnięcia decyzji o odroczeniu. Przepis art. 42 stosuje się odpowiednio.

5. (uchylony).
6. (uchylony).
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Art. 93a.
[1.  Studenci będący poborowymi, drugiego lub trzeciego roku studiów wyższych

zawodowych albo trzeciego lub następnych lat jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych, mogą odbywać przeszkolenie wojskowe w czasie tych studiów.]

<1. Studenci będący poborowymi po zdaniu egzaminu z przysposobienia obronnego, o
którym mowa w art. 166a ust. 3, 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.
<1a. Studenci zamiast przeszkolenia wojskowego mogą odbywać na własną prośbę

zasadniczą służbę wojskową.>
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. 94.
1.  Żołnierzy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe, oraz studentów, którzy odbyli zajęcia

wojskowe określone w art. 95 ust. 1, przenosi do rezerwy odpowiednio dowódca
jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień.

2. W sprawach zwalniania żołnierzy z przeszkolenia wojskowego przed jego odbyciem
stosuje się odpowiednio art. 87, 88 i 90a.

[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.]

<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
2-4, przenosi się do rezerwy z dniem, w którym stali się absolwentami szkół
wyższych.>
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[Art. 95.
1. Studenci wyższych szkół morskich są obowiązani do odbycia zajęć wojskowych w czasie

trwania studiów. Odbycie tych zajęć jest równoznaczne z odbyciem przeszkolenia
wojskowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1.

2. Zajęcia wojskowe są obowiązkowym przedmiotem nauki objętym planem studiów,
prowadzonym w studium wojskowym będącym jednostką organizacyjną wyższej szkoły
morskiej.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej, określa:

1) w drodze rozporządzenia, tryb przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do
odbycia zajęć wojskowych oraz czas i sposób ich odbywania;

2) organizację studium wojskowego;
3) programy zajęć wojskowych.

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.]

<Art. 95.
1. Poborowi będący studentami uczelni morskich są obowiązani do odbycia zajęć

wojskowych w czasie trwania studiów wyższych w tych uczelniach. Odbycie tych
zajęć jest równoznaczne z odbyciem przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w
art. 93 ust. 1.

2. Zajęcia wojskowe są obowiązkowym przedmiotem nauki objętym planem studiów
wyższych, prowadzonym w studium wojskowym będącym jednostką organizacyjną
uczelni morskiej.

3. Zajęcia wojskowe mogą również odbywać, za zgodą rektora uczelni morskiej,
studentki uczelni morskiej, które w wyniku tej zgody ochotniczo stanęły do poboru i
zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej.

4. Studentów i studentki, którzy ukończyli zajęcia wojskowe i zdali egzamin z zajęć
wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy z dniem zdania
tego egzaminu.

5. Koszty związane z utworzeniem i działalnością studium wojskowego, o którym
mowa w ust. 2, pokrywa się z części budżetu państwa właściwej dla ministra, który
nadzoruje uczelnię morską, w ramach której funkcjonuje to studium.

6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przeznaczania studentów i studentek uczelni morskich do odbycia zajęć
wojskowych oraz czas i sposób ich odbywania,

2) organizację studium wojskowego,
3) programy zajęć wojskowych

– mając na względzie w szczególności sposób i tryb postępowania organów
wojskowych i uczelni morskich w zakresie przeznaczania studentów i studentek
uczelni morskich do odbycia zajęć wojskowych, czas trwania zajęć wojskowych,
termin ich rozpoczęcia i zakończenia, przypadki przeniesienia studentów i studentek
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uczelni morskich do innych uczelni morskich oraz wzór opinii wydawanej przez
organ wojskowy po zdaniu egzaminu z zajęć wojskowych.

7. 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, który nadzoruje uczelnię morską, w ramach której
funkcjonuje studium wojskowe.>

Art. 108.
1. Do okresowej służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 1a, powołuje się żołnierzy rezerwy,

a także przenosi się do tej służby żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową,
przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe lub nadterminową zasadniczą służbę
wojskową.

1a. Do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, o których mowa w
art. 100 ust. 2.

1b. Żołnierzy okresowej służby wojskowej można wyznaczać na stanowiska służbowe lub
funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.

1c. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wprowadzenie okresowej
służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa lub
potrzebami Sił Zbrojnych albo potrzebami zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich
skutków. W rozporządzeniu należy określić liczbę osób, które można powołać lub
przenieść do okresowej służby wojskowej po jej wprowadzeniu.

2.  Łączny czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać jednorazowo
dwunastu miesięcy oraz dwudziestu czterech miesięcy przez okres pozostawania
żołnierza w rezerwie.

<2a. W stosunku do żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do okresowej służby
wojskowej w trybie ochotniczym, na ich wniosek, nie stosuje się ograniczeń
dotyczących czasu pełnienia tej służby, o których mowa w ust. 2.>

3. Jeżeli żołnierz podlegający zwolnieniu z okresowej służby wojskowej w związku z
upływem czasu trwania tej służby lub orzeczeniem niezdolności do służby wojskowej jest
niezdolny do pracy z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas trwania
okresowej służby wojskowej przedłuża się na jego prośbę na okres choroby,
nieprzekraczający sześciu miesięcy.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne uprawnienia żołnierzy
odbywających okresową służbę wojskową, z uwzględnieniem możliwości przyznania
tym żołnierzom w okresie pełnienia służby, w zależności od posiadanego stopnia
wojskowego, uprawnień odpowiednio żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą
służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową pełnioną na podstawie kontraktu na
pełnienie służby terminowej.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób odbywania
okresowej służby wojskowej. Rozporządzenie powinno w szczególności określać sposób
i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie wcielania żołnierzy rezerwy do
okresowej służby wojskowej, wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk
służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży
służbowych, a także rodzaje i sposób opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa
żołnierzy do składania zażaleń w tych sprawach.
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Art. 109.
1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny poborowi uznani za zdolnych do służby

wojskowej oraz żołnierze rezerwy niezależnie od ich przeznaczenia mogą być w każdym
czasie powołani do czynnej służby wojskowej.

2. Do czynnej służby wojskowej mogą być powołane również inne osoby, które zgłosiły się
do pełnienia tej służby w drodze zaciągu ochotniczego.

[2a. Zaciąg ochotniczy przeprowadza wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu
na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ochotnika, trwającego
ponad dwa miesiące.]

<2a. Zaciąg ochotniczy przeprowadza wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze
względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ochotnika,
trwającego ponad trzy miesiące.>

2b. Obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą w sprawach zaciągu
ochotniczego zgłaszają się do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

2c. W ramach zaciągu ochotniczego nie powołuje się do czynnej służby wojskowej osób,
które na podstawie odrębnych przepisów nie podlegają obowiązkowi tej służby w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
przeprowadzania zaciągu ochotniczego, z uwzględnieniem sytuacji, w których
przeprowadzany będzie zaciąg, sposobu ogłaszania zaciągu, warunków, jakie muszą
spełniać osoby podejmujące zaciąg, oraz sposobu postępowania z osobami zgłaszającymi
się w ramach zaciągu ochotniczego bezpośrednio do dowódców jednostek wojskowych.

Art. 126.
W okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez
pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy
oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

<Art. 126a.
1. W okresie między dniem doręczenia poborowemu będącemu studentem lub

uczniem, który ochotniczo zgłosił się do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
karty powołania do czynnej służby wojskowej a dniem upływu okresu trzydziestu
dni od dnia jego zwolnienia z tej służby nie można tego studenta lub ucznia skreślić
z listy studentów lub uczniów oraz zwolnić lub wydalić ze szkoły.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, do dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5,
studentowi lub uczniowi udziela się urlopu.

3. W czasie urlopu, o którym mowa w ust. 2, student lub uczeń jest zwolniony z łożenia
wszelkich świadczeń na rzecz danej uczelni lub szkoły wynikających z tytułu
pobierania w niej nauki.

4. Wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia daną uczelnię lub szkołę o zwolnieniu
żołnierza będącego studentem lub uczniem, o którym mowa w ust. 1, z zasadniczej
służby wojskowej.

5. Studenta lub ucznia, który w terminie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z
zasadniczej służby wojskowej zgłosi w szkole, w której pobierał naukę w dniu
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powołania do tej służby, zamiar kontynuowania tej nauki, przywraca się w prawach
studenta lub ucznia i wpisuje na rok lub semestr nauki, który został przerwany z
powodu odbywania zasadniczej służby wojskowej. Niezachowanie tego terminu
powoduje skreślenie tego studenta lub ucznia z listy studentów lub uczniów oraz
jego zwolnienie ze szkoły.>

Art. 127.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje poborowego, któremu doręczono kartę

powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę
służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo - na ich wniosek lub
uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny. Przepis art. 128 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

1a. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje
poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby
wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za
żołnierza samotnego.

[1b. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego
trwającego ponad dwa miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do
zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą
służbę wojskową - w dniu stawienia się do odbycia tej służby.]

<1b. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty
powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza
odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej
służby.>

2. (uchylony).
3. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się osobie, która wniosła

podanie, wraz z uzasadnieniem.
4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która wniosła

podanie, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z
naruszeniem przepisów prawa.

5. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędąca w związku
małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal
mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie
ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego
lokalu lub domu mieszkalnego.

Art. 166a.
[1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyższych zawodowych lub

jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, mogą odbyć na swój wniosek
przysposobienie obronne w pierwszym semestrze drugiego roku studiów zawodowych lub
drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.]
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<1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów, mogą odbyć na swój
wniosek przysposobienie obronne w trakcie drugiego roku studiów.>

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.

Art. 176.
1. Osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, są obowiązane do

odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji w czasie wolnym od
pracy w wymiarze do piętnastu dni w roku, w tym nie więcej niż pięć dni ustawowo
wolnych od pracy, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. Przepisy art. 148 ust. 3-5 stosuje się
odpowiednio.

<1a. Osoby, o których mowa w ust. 1, które mają lub mogą mieć dostęp do informacji
niejawnych, podlegają, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, właściwemu postępowaniu
sprawdzającemu. Poszerzone i specjalne postępowanie sprawdzające przeprowadza
właściwa służba ochrony państwa na pisemny wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, do której nadano przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne.>

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, jednostki przewidziane do
militaryzacji, do których osoby posiadające przydziały organizacyjno-mobilizacyjne
mogą być powoływane do odbywania ćwiczeń w wymiarze przewidzianym w art. 104.
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3. Rada Ministrów określi corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób powoływanych
w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do
militaryzacji, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia realizacji zadań przewidzianych
dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.

4. Przeprowadzenie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji zarządza Prezes
Rady Ministrów.

5. Powołanie do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji następuje:
1) w stosunku do osób zatrudnionych w istniejących jednostkach przewidzianych do

militaryzacji oraz jednostkach stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych
jednostek przewidzianych do militaryzacji - w formie zbiorowych list imiennych
sporządzanych przez kierowników tych jednostek;

2) w stosunku do pozostałych osób - w formie wezwania wystawionego przez
wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu
stałego tych osób, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z
powoływaniem do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz
wzór wezwania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uwzględniając w szczególności sposób
wzywania osób, które przewiduje się powołać do odbycia ćwiczeń w jednostkach
przewidzianych do militaryzacji organizowanych w związku ze zwalczaniem klęsk
żywiołowych lub usuwaniem ich skutków, a także ćwiczeń przeprowadzanych w trybie
natychmiastowego stawiennictwa. Wzór wezwania powinien uwzględniać dane osobowe,
przewidywany czas trwania ćwiczeń oraz termin i miejsce stawienia się, a także
poświadczenie przyjęcia do wiadomości faktu powołania na ćwiczenia.

[Art. 199b.
Obywatelowi polskiemu podlegającemu powszechnemu obowiązkowi obrony może być, z
zastrzeżeniem art. 199c ust. 1 i 2, udzielona zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej
organizacji wojskowej tylko w przypadku, gdy odbył on zasadniczą służbę wojskową lub
przeszkolenie wojskowe albo bez odbycia tej służby został przeniesiony do rezerwy oraz nie
posiada przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub
przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego i wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze
względu na miejsce pobytu stałego obywatela lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa
miesiące nie planuje nadania temu obywatelowi żadnego z tych przydziałów.]

<Art. 199b.
Obywatelowi polskiemu podlegającemu powszechnemu obowiązkowi obrony może być,
z zastrzeżeniem art. 199c ust. 1 i 2, udzielona zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej
organizacji wojskowej, tylko w przypadku gdy odbył on zasadniczą służbę wojskową lub
przeszkolenie wojskowe albo bez odbycia tej służby został przeniesiony do rezerwy oraz
nie posiada przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub
przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego i wojskowy komendant uzupełnień właściwy
ze względu na miejsce pobytu stałego obywatela lub pobytu czasowego trwającego
ponad trzy miesiące nie planuje nadania temu obywatelowi żadnego z tych
przydziałów.>
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Art. 201.
1. Czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo dwunastu

godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty
świadczeń rzeczowych - czterdziestu ośmiu godzin.

2. Nałożenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy
razy w roku.

3. Do czasu wykonywania świadczeń osobistych, o których mowa w ust. 1, wlicza się:
[1) czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca

pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, nie więcej
jednak niż łącznie dwie godziny;]

<1) czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do
miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
nie więcej jednak niż łącznie dwie godziny;>

2) czas przeznaczony na wypoczynek, nie więcej jednak niż osiem godzin, jeżeli
świadczenie jest wykonywane dłużej niż dwanaście godzin.

Art. 204.
1. Za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt godzinowy w wysokości 1/178

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku
poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę czasu, o którym mowa w art.
201 ust. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli świadczenie osobiste jest wykonywane przez pracownika w czasie pracy i
pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za czas pracy opuszczony z powodu
świadczenia osobistego, osobie wykonującej świadczenie przysługuje za opuszczony czas
pracy należność pieniężna - zamiast ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości
odpowiadającej utraconemu wynagrodzeniu za pracę. Należność tę wypłaca się na
podstawie zaświadczenia pracodawcy.

3. Jeżeli świadczenie osobiste jest wykonywane przez pracownika w czasie urlopu
wypoczynkowego, osobie wykonującej świadczenie przysługuje za czas wykonywania
świadczenia, równy średniemu dziennemu wymiarowi czasu pracy, należność pieniężna,
zamiast ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, obliczona według zasad obowiązujących przy
ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Należność tę wypłaca się na
podstawie zaświadczenia pracodawcy.

4. Ryczałt i należność, o których mowa w ust. 1-3, wypłaca jednostka organizacyjna, na
której rzecz jest wykonywane świadczenie osobiste.

5.  Osobom wykonującym świadczenia osobiste przysługuje bezpłatne wyżywienie na
zasadach określonych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub
ryczałt odpowiadający stawkom tego wyżywienia, o ile czas wykonywania świadczenia
osobistego jest dłuższy niż osiem godzin. Do tego czasu nie wlicza się czasu, o którym
mowa w art. 201 ust. 3 pkt 1.

[6. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące ponosi jednostka
organizacyjna, na której rzecz jest wykonywane świadczenie.]
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<6. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do
miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące ponosi
jednostka organizacyjna, na której rzecz jest wykonywane świadczenie.>

Art. 210.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu

nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych
do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek organów i
kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 202 ust. 1.

<1a. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, na cele świadczeń w związku z
użyciem ich w czasie poboru składa odpowiednio do zadań wojewoda lub starosta.>

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy
ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy
ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu,
jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, można zobowiązać posiadaczy nieruchomości lub
rzeczy ruchomych do wykonania tych świadczeń bez odrębnego wezwania.

Art. 215a.
Wojewoda koordynuje na obszarze województwa działalność organów samorządu
terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, w tym:

1) prowadzi zbiorczy wykaz świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na
obszarze województwa;

2) planuje wydatki finansowe związane z nakładaniem obowiązku świadczeń
rzeczowych na obszarze województwa;

3) nadzoruje zadania związane z planowaniem, typowaniem i nakładaniem świadczeń
rzeczowych na obszarze województwa;

4) analizuje potrzeby i możliwości realizacji świadczeń rzeczowych przez organy
gminy na obszarze województwa, a w razie potrzeby wskazuje wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), który może zrealizować zadania nałożenia tych świadczeń;

[5) może wystąpić do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem o
przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z użyciem ich
w czasie poboru.]

Art. 224.
Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:

1)  nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się do poboru przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym
komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,

2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
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3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów
w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania
się badaniom lekarskim,

[3a) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa
miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i
zajmowanym stanowisku,

3b) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa
miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów
(uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego
studiów (nauki),]

<3a) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach
i zajmowanym stanowisku,

3b) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy
studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o
ukończeniu przez niego studiów (nauki),>

4) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,
5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,
6) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów

wojskowych,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892)

Art. 5.
1. Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala

wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie
wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się:
1) żołnierza zawodowego - z urzędu albo na jego wniosek;
2) żołnierza i inną osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej - z

urzędu.
3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych:
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1) gdy nie wykonują zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie
przez trzy miesiące;

2) jeżeli w ich stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie uniemożliwiające lub utrudniające
wykonywanie zadań służbowych;

3) gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby
wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;

4) w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicznościowych badań lekarskich -
jeżeli zaliczeni zostali do określonych grup osobowych;

5) przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami
państwa oraz po powrocie do kraju;

6) jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu
karnym lub w sprawach o wykroczenia;

7) gdy otrzymali ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną.
4. Do wojskowej komisji lekarskiej można skierować z urzędu żołnierza zawodowego

również w innych niż wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił
Zbrojnych, w tym w szczególności:

1) przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe;
2) w związku z przeniesieniem do innego korpusu osobowego albo innej grupy

osobowej;
3) przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej z przyczyn innych niż ze

względu na stan zdrowia;
4) gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej.

5. Do wojskowej komisji lekarskiej kierują:
1) wojskowy komendant uzupełnień - żołnierzy i inne osoby ubiegające się o powołanie

do zawodowej służby wojskowej;
2) dowódca jednostki wojskowej - w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3

pkt 1-4 i 7 oraz ust. 4 pkt 3 i 4, a także, po uzgodnieniu z organem właściwym do
wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe, w przypadkach
wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz w ust. 4 pkt 1 i 2, jak również żołnierzy
nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej
ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

3) sąd, prokurator, komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej oraz
inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwo lub
wykroczenie - w przypadku wymienionym w ust. 3 pkt 6;

4) Minister Obrony Narodowej - wszystkich żołnierzy zawodowych.
6. Ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby

wojskowej:
1) kategoria Z - zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do

pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na
żołnierza zawodowego;

2) kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz
niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
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7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o których
mowa w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania
lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych
rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach
służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby
również obserwacji szpitalnej.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do
zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa;

2) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia
służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na
poszczególnych stanowiskach służbowych wymagających szczególnych
predyspozycji zdrowotnych;

3) właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich;
4) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich żołnierzy zawodowych i osób

ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
5) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej;
6) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami

państwa;
7) sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy wskazać kategorie zdolności do
zawodowej służby wojskowej orzekane w razie stwierdzenia poszczególnych chorób lub
ułomności oraz uwzględnić oznaczenie chorób lub ułomności według paragrafów i
punktów w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w procesie orzeczniczym, a
także określić tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich i tryb postępowania
tych komisji, z uwzględnieniem prowadzenia dodatkowych badań specjalistycznych
wymaganych w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na
poszczególnych stanowiskach służbowych, a także do służby poza granicami państwa,
tryb wydawania orzeczeń i ich zatwierdzania, niezbędne elementy orzeczenia, tryb
rozpatrywania odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń oraz ich uchylania w trybie
nadzoru, niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty mogące stanowić podstawę
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, wzór skierowania do wojskowych komisji
lekarskich, jak również wzory orzeczeń i certyfikatów wydawanych przez te komisje.
Rozporządzenie zapewni, aby do zawodowej służby wojskowej były powoływane i
pełniły ją osoby posiadające stan zdrowia odpowiadający warunkom zawodowej służby
wojskowej.

<Art. 5a.
1. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy

komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu
wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do
pełnienia tej służby.

2. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1, do wojskowej pracowni
psychologicznej wojskowy komendant uzupełnień informuje kierownika tej
pracowni.
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3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej informuje wojskowego komendanta
uzupełnień o fakcie niestawienia się osoby, o której mowa w ust. 1, do wojskowej
pracowni psychologicznej.

4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej wydaje psycholog
tej pracowni uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych.

5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej doręcza się na
piśmie osobie, o której mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.

6. Od orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej przysługuje
osobie, o której mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień
odwołanie do wojskowej pracowni psychologicznej będącej organem wyższego
stopnia.

7. Minister Obrony Narodowej, uwzględniając właściwość wojskowych pracowni
psychologicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych oraz sposób i tryb
wydawania orzeczeń psychologicznych;

2) zakres badań psychologicznych, którym jest poddawana osoba, która zgłosiła
chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej;

3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi

oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń.>

Art. 10.
Do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów zawodowych:
a) powołuje się żołnierza mianowanego na stopień wojskowy podporucznika

(podporucznika marynarki) po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego
magistra (równorzędnego), ukończeniu szkolenia wojskowego i zdaniu
egzaminu na oficera,

b) może być powołany oficer rezerwy posiadający tytuł zawodowy magistra
(równorzędny) i stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia
etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu
do służby;

2) w korpusie podoficerów zawodowych:
a) powołuje się żołnierza mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata),

posiadającego świadectwo dojrzałości, po ukończeniu przez niego nauki w
szkole podoficerskiej,

b) może być powołany podoficer rezerwy posiadający świadectwo dojrzałości i
stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego
stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

[3) w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:
a) żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada

przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę
wojskową,
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b) żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby
wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie
zawodowe

- jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić
zawodową służbę wojskową, i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego
szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy.]

<3) w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:
a) żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada

przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę
wojskową lub pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

b) żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby
wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie
zawodowe

- jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma
pełnić zawodową służbę wojskową.>

[Art. 11.
Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej służby
wojskowej można powołać, w korpusie szeregowych zawodowych, pomimo niespełniania
warunków określonych w art. 10 pkt 3, osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i
posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności, po
mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza).]

<Art. 11.
1. Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej

służby wojskowej można powołać, w korpusie szeregowych zawodowych, pomimo
niespełniania warunków określonych w art. 10 pkt 3, osobę, która ukończyła co
najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne
kwalifikacje lub umiejętności.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, powołaną do zawodowej służby wojskowej, mianuje
się na stopień wojskowy szeregowego (marynarza) z dniem stawienia się do tej
służby, o ile nie posiada stopnia wojskowego.>

Art. 27.
1. Stopniami wojskowymi żołnierzy zawodowych są stopnie ustanowione w ustawie z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nadanie żołnierzowi zawodowemu pierwszego i kolejnych stopni wojskowych następuje

w drodze mianowania.
3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:

1) w korpusie oficerów zawodowych - stopień wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki);

2) w korpusie podoficerów zawodowych - stopień wojskowy kaprala (mata);
[3) w korpusie szeregowych zawodowych - stopień wojskowy starszego szeregowego

(starszego marynarza).]
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<3) w korpusie szeregowych zawodowych - stopień wojskowy szeregowego
(marynarza).>

[Art. 30.
Na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) mianuje się żołnierza
spełniającego warunki określone w art. 10 pkt 3 lub art. 11, w związku z powołaniem do
zawodowej służby wojskowej.]

[Art. 141.
Do żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny stosuje się przepisy ustawy, z
wyłączeniem art. 8-18, art. 26, art. 28-30, art. 32, art. 34 ust. 1, art. 35-47, art. 50a, art. 54,
art. 56, art. 58, art. 60-65, art. 67-74, art. 76, art. 78 ust. 4 i 5, art. 79, art. 80, art. 81 ust. 2, 4
i 5, art. 82-90, art. 94-101, art. 104, art. 111-123, art. 130 i art. 133-137.]

<Art. 141.
Do żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny stosuje się przepisy ustawy, z
wyłączeniem art. 8-18, art. 26, art. 28, art. 29, art. 32, art. 34 ust. 1, art. 35-47, art. 50a,
art. 54, art. 56, art. 58, art. 60-65, art. 67-74, art. 76, art. 78 ust. 4 i 5, art. 79, art. 80, art.
81 ust. 2, 4 i 5, art. 82-90, art. 94-101, art. 104, art. 111-123, art. 130 i art. 133-137.>


