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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony 
Narodowej. 

 

 

(-) Donald Tusk 



 Projekt 

 

 

U S T A W A   

z dnia                                                        

 

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

„2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych 

i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach 

poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu 

terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich 

unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”; 

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do: 

1) pełnienia służby wojskowej, 

2) wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych 

i przydziałów mobilizacyjnych, 

3) świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, 

4) pełnienia służby w obronie cywilnej, 

5) odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, 

6) uczestniczenia w samoobronie ludności, 
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7) odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby 

w jednostkach zmilitaryzowanych, 

8) wykonywania świadczeń na rzecz obrony  

–  na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.”; 

3) w art. 14: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych 

i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz 

ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów 

z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich 

unieszkodliwianiu;”, 

b) w ust. 3: 

− pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  koordynacji rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na 

potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony 

mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia 

ludzkiego;”, 

− po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5c w brzmieniu:  

„5a)  koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów 

osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;  

 5b)  udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w województwie; 

 5c)  koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie 

aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby 

wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);”, 

c) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 – 8 w brzmieniu: 

„5) naboru ochotników do czynnej służby wojskowej; 

6) udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach 

terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień; 
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7) promocji obronności i służby wojskowej; 

8) rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do zawodowej służby 

wojskowej i służby kandydackiej.”; 

4) w art. 26 ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do 

których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.3)), osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolne do pracy 

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.4)), jak również 

osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zaliczonych do osób 

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 14, poz. 92, z późn. zm.5)), można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa 

w ust. 1a, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę 

niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych 

osób do czynnej służby wojskowej.”; 

5) w art. 28 ust. 4d otrzymuje brzmienie: 

„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 osobę, wobec której orzeczona została 

kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej D lub E.”; 

6) w art. 29: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) osób przeniesionych do rezerwy i niebędących żołnierzami rezerwy; 
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 5) innych niż wymienione w pkt 1 – 4 osób, podlegających ze względu na wiek 

obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.”, 

b) w ust. 1a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ustaleniu związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową.”, 

c) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: 

„2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 – 5, do wojskowej komisji lekarskiej 

kieruje – z urzędu lub na wniosek tych osób – wojskowy komendant uzupełnień, 

a osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – dowódca jednostki wojskowej. W celu 

ustalenia zdolności osób do pełnienia służby poza granicami państwa, wojskowy 

komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej kieruje te osoby, z urzędu lub 

na ich wniosek, do wojskowej komisji lekarskiej. 

2a. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3 – 5, do wojskowej 

komisji lekarskiej wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku skierowania do 

wojskowej komisji lekarskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 –  dowódca jednostki 

wojskowej, informuje przewodniczącego tej komisji i przesyła w załączeniu posiadaną 

dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia osoby skierowanej.”, 

d) ust. 3b – 3d otrzymują brzmienie: 

„3b. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doręcza się na piśmie wraz 

z  uzasadnieniem osobie skierowanej do wojskowej komisji lekarskiej oraz organowi, 

który skierował tę osobę do wojskowej komisji lekarskiej.  

3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej osobie skierowanej oraz organowi, 

który skierował tę osobę do wojskowej komisji lekarskiej, przysługuje odwołanie do 

wojskowej komisji lekarskiej będącej organem wyższego stopnia, w terminie czternastu 

dni od dnia doręczenia orzeczenia.  

3d. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej informuje organ, który skierował 

daną osobę do wojskowej komisji lekarskiej, o niestawieniu się tej osoby przed 

wojskową komisją lekarską.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lub 3 – 5, może nastąpić wyłącznie w przypadku występowania 

uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych.”; 

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

„1) kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do 

odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym 

mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz 

służby zastępczej;”; 

8) w art. 32: 

a) ust. 2 – 4 otrzymują brzmienie: 

„2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły 

tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić 

niezwłocznie po ustaniu przeszkody. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, trwa do końca roku kalendarzowego, 

w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. 

4. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, 

do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, 

niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 

osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem 

tego stawienia, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach 

ogólnych.”, 

b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do 

służby zastępczej;”, 

c) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe 

stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.  
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9. W czasie kwalifikacji wojskowej wójt lub burmistrz (prezydent miasta): 

1) prowadzi listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, uwzględniając 

następujące dane osobowe tych osób:  

a) nazwisko,  

b) imię lub imiona,  

c) nazwisko rodowe,  

d) numer ewidencyjny PESEL,  

e) miejsce urodzenia,  

f) serię i numer dowodu osobistego,  

g) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące,  

h) adres do korespondencji;  

2) wypłaca świadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2 i 3.”, 

d) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. W okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 

przeszkolenia wojskowego, w ramach kwalifikacji wojskowej: 

1)  wojskowy komendant uzupełnień może również wykonywać czynności związane 

z udzieleniem odroczeń czynnej służby wojskowej oraz służby w obronie cywilnej; 

2)  wójt lub burmistrz (prezydent miasta) może również wykonywać czynności 

związane z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez 

osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny.”; 

9) w art. 33 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od 

dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły 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 
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(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej.  

3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po 

rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu 

stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do 

kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. 

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów 

art. 21 § 1 pkt 3 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.”; 

10) w art. 42 po ust. 5 dodaje się ust. 6 – 8 w brzmieniu: 

„6. Z dniem upływu okresu trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby 

wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego wygasają decyzje o udzieleniu osobom 

podlegającym obowiązkowi odbywania zasadniczej służby wojskowej odroczenia tej 

służby. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 6, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do 

rezerwy z dniem następującym po dniu, w którym upłynął okres trwania obowiązku 

odbywania zasadniczej służby wojskowej. 

8. Przeniesienie do rezerwy, o którym mowa w ust. 7, następuje z urzędu i nie 

wymaga zgody lub udziału osoby, o której mowa w ust. 6.”; 

11) w art. 44: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2)  absolwentów szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, którzy 

w terminie do trzech miesięcy od dnia zakończenia 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, Policji, Biurze Ochrony Rządu lub 

Straży Granicznej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wojskowy komendant uzupełnień, na 

podstawie otrzymanego od kierownika jednostki organizacyjnej Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Biura Ochrony Rządu lub Straży Granicznej zawiadomienia 

o reklamowaniu z urzędu, przenosi do rezerwy.”; 

12) w art. 46: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 

i niepowołane do jej odbycia w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej 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. 47a ust. 3 i art. 93 ust. 2a.”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 osoba ta nie została skierowana do 

odbycia tej służby, albo w ostatnim dniu upływu okresu osiemnastu miesięcy 

następującego po dniu uchylenia orzeczenia o przeznaczeniu do służby 

zastępczej;”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoby, o których mowa w ust. 6, przenosi się do rezerwy w  ostatnim dniu 

upływu okresu trzydziestu sześciu miesięcy, a w przypadku absolwentów szkół 

wyższych – osiemnastu miesięcy, następujących po dniu uchylenia lub wygaśnięcia 

decyzji o odroczeniu służby zastępczej lub ustania przyczyn niezależnych od marszałka 

województwa, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, uniemożliwiających ich skierowanie 

do służby zastępczej.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Do okresu, o którym mowa w ust. 8, 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 ust. 2 pkt 2 – 4.”; 
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13) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. 1. Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej można powołać 

do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym również w trybie ochotniczym, 

wyłącznie w okresie trwania obowiązku jej odbywania, nie później jednak niż do czasu 

przeniesienia ich do rezerwy na podstawie art. 46. 

2. Osoby podlegające powołaniu, w tym również w trybie ochotniczym, do odbycia 

zasadniczej służby wojskowej, po upływie okresu trwania obowiązku jej odbywania, 

wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy. 

3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, ich przeniesienie do rezerwy 

następuje z dniem następującym po dniu upływu okresu trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, a w przypadku osób 

podlegających poza tym okresem kwalifikacji wojskowej lub zgłoszeniu się do 

wojskowego komendanta uzupełnień w trybie art. 34, z dniem, w którym orzeczenie o ich 

zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne. 

4. Przeniesienie do rezerwy osób, o których mowa w ust. 3, następuje z urzędu i nie 

wymaga zgody lub udziału osoby przenoszonej do rezerwy.”; 

14) w art. 48:  

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W imiennych wykazach kobiet, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie 

danych osobowych osób objętych tymi wykazami, zamieszcza się: 

1) nazwisko;  

2) imię lub imiona;   

3) nazwisko rodowe;  

4) numer ewidencyjny PESEL;  

5) miejsce urodzenia; 

6) serię i numer dowodu osobistego;  

7) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;  

8) adres do korespondencji;  

9) rok i kierunek nauki oraz nazwę i siedzibę szkoły; 
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10) kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, których posiadanie skutkuje 

obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Do kwalifikacji wojskowej stawać również mogą, w terminie określonym 

w ust. 1, kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

 5. Kobiety, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, podlegają obowiązkowi 

czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.”; 

15) w art. 49: 

a) w ust. 2c: 

− pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

„15)  przeznaczenie do czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych 

oraz służby zastępczej lub innych form powszechnego obowiązku obrony; 

 16)  przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział 

mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny albo 

reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;”, 

− pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18)  cechy wojskowego dokumentu osobistego, karty przydziału kryzysowego, 

karty mobilizacyjnej lub karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego 

oraz karty i tabliczki tożsamości;”, 

b) po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 

„2f. Do pozyskiwania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, nie 

wymaga się odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie, a ich 

przekazywanie następuje bezpłatnie w sposób ustalony w porozumieniu zawartym 

między Ministrem Obrony Narodowej i w zakresie zbiorów: 

1) PESEL – z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

2) centralnej ewidencji kierowców – z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej; 

3) Krajowego Rejestru Karnego – z Ministrem Sprawiedliwości.”; 
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16) w art. 53 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:  

„3b. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również 

obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym 

dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania 

o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.”; 

17)  art. 55 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55. 1. Obowiązek służby wojskowej polega na: 

1) odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy i osoby przeniesione do 

rezerwy i niebędące żołnierzami rezerwy, a także ochotników, którzy zgłoszą się do 

ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; 

2) pełnieniu służby przygotowawczej przez osoby przeniesione do rezerwy, w tym 

żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, 

a także ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi 

odbycia zasadniczej służby wojskowej; 

3) pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. 

2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem Sił 

Zbrojnych, obowiązek służby wojskowej polega także na: 

1) odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez osoby podlegające temu 

obowiązkowi; 

2) odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, określa, 

w drodze rozporządzenia, termin rozpoczęcia i okres trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, uwzględniając stopień 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

4. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, obowiązek służby wojskowej 

polega na pełnieniu służby wojskowej przez osoby podlegające kwalifikacji 

wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, oraz żołnierzy 

pozostawionych w czynnej służbie wojskowej, a także przez inne osoby, które zgłoszą 

się do tej służby w ramach zaciągu ochotniczego. 
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5. W ramach obowiązku służby wojskowej osoby podlegające kwalifikacji 

wojskowej – zamiast do zasadniczej służby wojskowej – mogą być przeznaczone do 

odbycia zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej. 

6. Za spełnienie obowiązku służby wojskowej uznaje się również pełnienie, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, służby kandydackiej oraz zawodowej służby wojskowej.”; 

18) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu: 

„Art. 55a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 55 ust. 2, z mocy prawa 

powstaje również obowiązek odbywania zasadniczej służby lub szkolenia w obronie 

cywilnej, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych 

oraz służby zastępczej. 

2. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie 

wojskowe w dniu upływu okresu trwania obowiązku odbywania tej służby oraz 

przeszkolenia, podlegają zwolnieniu z czynnej służby wojskowej i przeniesieniu do 

rezerwy z tym dniem.  

3. Osoby odbywające zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej, służbę 

w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych lub służbę 

zastępczą w dniu upływu okresu trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby 

wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, podlegają zwolnieniu z tych służb z tym 

dniem.  

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, z dniem zwolnienia ze służby, wojskowy 

komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.”; 

19) w art. 56: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych 

można pełnić wyłącznie w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby 

wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, 

terminy kierowania osób, o których mowa w ust. 1, do służby w formacjach 
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uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych i terminy zwalniania z tej służby, 

uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe oraz okresy szkolenia w tych formacjach. 

Rozporządzenie wydaje się corocznie w okresie trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami, którym są 

podporządkowane formacje, o których mowa w ust. 6, określa, w drodze 

rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób, 

o których mowa w ust. 1, do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących 

w skład Sił Zbrojnych, a także przebieg tej służby, zapewniając współdziałanie w tych 

sprawach wojskowego komendanta uzupełnień i komendanta jednostki organizacyjnej 

formacji uzbrojonej niewchodzącej w skład Sił Zbrojnych lub innego właściwego 

w tych sprawach organu, a w zakresie przeznaczania i kierowania do tej służby 

uwzględniając także konieczność uzupełniania Sił Zbrojnych w pierwszej 

kolejności.”; 

20) art. 56a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56a. Osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1, pełniące służbę w formacjach 

uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, określonych na podstawie art. 56 

ust. 6, są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.6)).”; 

21) art. 57 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 57. 1. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę osób, 

które mogą być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej, 

zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach 

uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić odpowiednio 

potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, ze wskazaniem rodzajów czynnej służby 

wojskowej oraz poszczególnych formacji, do których następowałoby powołanie, a także 

możliwość odbywania danego rodzaju służby przez ochotników w ramach limitu osób, 

określonego w tym rozporządzeniu.”; 
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22) w art. 58: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, 

podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat 

życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, 

a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami 

rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby 

wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, 

a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia, tworzą 

zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.”; 

23) art. 59 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej 

ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje: 

1) zasadniczą służbę wojskową; 

2) przeszkolenie wojskowe; 

3) ćwiczenia wojskowe; 

4) służbę przygotowawczą; 

5) okresową służbę wojskową; 

6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”; 

24) w art. 59a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać 

do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego 

na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone 

w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny. 
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2. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych, a w razie potrzeby 

również pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców oraz innym osobom 

niebędącym pracownikami, mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze 

przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, które są określone w etacie 

jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ukończyły sześćdziesiąt lat życia, z wyjątkiem osób zatrudnionych w jednostce 

wojskowej, które wyraziły zgodę na nadanie im tego przydziału;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) posiadają nadany przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny;”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza w  trybie, 

o którym mowa w art. 52. Kartę mobilizacyjną można także doręczyć w czasie ćwiczeń 

wojskowych żołnierzy rezerwy, a w przypadku pracowników zatrudnionych 

w jednostkach wojskowych – w miejscu pracy, a  także w trybie określonym w art. 39 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

25) po art. 59a dodaje się art. 59b w brzmieniu: 

„Art. 59b. 1. Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały 

kryzysowe na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej.  

2. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na 

wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej 

„kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania 

obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do 

wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełniającym warunki do 

jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.  

3. Kontrakt może być również zawarty z żołnierzem czynnej służby wojskowej, 

który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełniającym warunki 

do jego zawarcia, który: 
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1) odbywa zasadniczą służbę wojskową – nie wcześniej niż w ostatnim dniu czasu 

trwania tej służby; 

2) pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5 – nie 

wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tej służby; 

3) odbywa ćwiczenia wojskowe – nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia 

z tych ćwiczeń; 

4) pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką – nie wcześniej niż w dniu, 

w którym decyzja o jego zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stała się ostateczna. 

4. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat z możliwością 

jego ponownego nadania, nie dłużej jednak niż łącznie na okres piętnastu lat. Po upływie 

okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygasa z mocy prawa.  

5. Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, 

działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. 

6. Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału 

kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie 

podaje się uzasadnienia. 

7. Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału 

mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, 

o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe. 

8. Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień doręcza 

w trybie, o którym mowa w art. 52. 

9. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz 

rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. 

10. Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje 

w przypadku: 

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

2) osiągnięcia wieku określonego w art. 58 ust. 4 – odpowiednio do posiadanego stopnia 

wojskowego; 

3) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze 

stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego; 



 17

4) 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; 

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji; 

6) zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary 

dyscyplinarnej usunięcia z tej służby; 

7) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych; 

8) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo aresztu 

wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; 

9) powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej 

w  charakterze kandydata na żołnierza zawodowego; 

10) niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na 

stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w  przypadku rozformowania 

jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; 

11) niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na 

inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej 

stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy. 

11. Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić 

w przypadku: 

1) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej 

pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni 

w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz 

rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;  

2) odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, 

w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie 

i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo aresztu 

wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary; 
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4) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia 

bezpieczeństwa; 

5) w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości 

zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe 

w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu 

zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie 

wojskowej;  

6) wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami 

osobistymi lub rodzinnymi. 

12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych, zapewniając 

współdziałanie wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej 

przy realizacji czynności związanych z nadawaniem i unieważnianiem przydziałów 

kryzysowych oraz udokumentowanie okoliczności powodujących ich nadanie lub 

unieważnienie; 

2) wzór karty przydziału kryzysowego, uwzględniając w szczególności, że karta ta 

powinna zawierać dane dotyczące daty jej wydania, organu wydającego, dane 

osobowe żołnierza rezerwy, w tym stopień wojskowy, imię i nazwisko, dane 

jednostki wojskowej, w tym nazwę, adres, pododdział, przydział kryzysowy oraz 

informacje o sposobie postępowania w razie utraty karty.”; 

26) w art. 60: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dniem powołania do czynnej służby wojskowej jest określony w karcie 

powołania dzień stawienia się do tej służby, a w przypadku ćwiczeń wojskowych 

rotacyjnych dzień stawienia się do tych ćwiczeń w pierwszym dniu ich rozpoczęcia 

w danym roku kalendarzowym.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Do karty powołania na ćwiczenia wojskowe rotacyjne dołącza się,  

jako jej załącznik, wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywane są te 

ćwiczenia. 
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3b. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, ustala corocznie dowódca jednostki 

wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy. Wykaz ten 

może być zmieniany w ciągu roku kalendarzowego za zgodą żołnierza rezerwy.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń 

wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej 

służby wojskowej,  pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do służby 

wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy: 

1) w gminach – do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast); 

2) w powiatach – do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).”, 

d) ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach 

antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub 

ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także 

w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”; 

27) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez 

uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta 

(prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego 

lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego 

komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję 

do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji.”; 

28) w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, którzy w związku 

z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobilizacyjnych mają lub będą 

mieć dostęp do informacji niejawnych, podlegają, na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. 
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Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.7)), właściwemu postępowaniu sprawdzającemu. 

Poszerzone i specjalne postępowanie sprawdzające przeprowadza Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego na pisemny wniosek dowódcy jednostki wojskowej lub wojskowego 

komendanta uzupełnień.”; 

29) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu: 

„Art. 64a. 1. W czasie pokoju dowódca jednostki wojskowej nadaje i unieważnia 

przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone 

w etacie jednostki wojskowej żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, którzy będą 

pełnili służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na stanowiskach 

służbowych lub funkcjach wojskowych innych niż te, które zajmują w czasie pokoju. 

2. W przydziale mobilizacyjnym określa się stanowisko służbowe lub funkcję 

wojskową oraz nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił 

służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

3. Fakt nadania lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego, o którym mowa 

w ust. 1, stwierdza się w rozkazie dziennym.  

4. Z rozkazem, o którym mowa w ust. 3, zapoznaje się żołnierza. 

5. Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową lub odbywającym ćwiczenia 

wojskowe przydziały mobilizacyjne nadaje i unieważnia, na zasadach określonych dla 

żołnierzy rezerwy, wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu 

z dowódcą jednostki wojskowej. 

6. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową lub odbywający ćwiczenia 

wojskowe, którzy posiadali nadane przydziały mobilizacyjne przed powołaniem do tej 

służby, zachowują je do czasu ich unieważnienia przez wojskowego komendanta 

uzupełnień. 

7. Przydział mobilizacyjny wygasa z mocy prawa z dniem zwolnienia żołnierza 

z czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem przydziału mobilizacyjnego nadanego 

żołnierzowi, o którym mowa w ust. 5 lub 6. 

8. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie 

wojskowe albo służbę przygotowawczą można nie nadawać imiennie oznaczonego 

przydziału mobilizacyjnego, jeżeli dla stanowiska służbowego lub funkcji wojskowej, 

którą zajmuje ten żołnierz, dowódca jednostki wojskowej określił taki przydział. 
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9. Wyznaczenie żołnierza w czasie pokoju na stanowisko służbowe lub funkcję 

wojskową, na których również będzie pełnić służbę wojskową w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, jest równoznaczne z nadaniem temu żołnierzowi przydziału 

mobilizacyjnego na to stanowisko lub funkcję. 

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, warunki  

i tryb nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom  

w czynnej służbie wojskowej pełnionej w czasie pokoju oraz właściwość organów 

wojskowych w tych sprawach, uwzględniając niejawny charakter tego zarządzenia.”; 

30) w art. 65 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku kandydowania żołnierza 

w czynnej służbie wojskowej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu 

terytorialnego.”; 

31) art. 69 i 69a otrzymują brzmienie: 

„Art. 69. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie 

wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz żołnierze pełniący służbę przygotowawczą lub 

służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny są objęci obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Art. 69a. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową są objęci obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”; 

32) w art. 69b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie 

wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą 

lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przysługuje 

bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne, inne niż oznaczone 

znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji 

Ministra Obrony Narodowej.”; 

33) art. 70 otrzymuje brzmienie: 



 22

„Art. 70. 1. W czasie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierzom można 

udzielać następujących urlopów: 

1) wypoczynkowego – żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, okresową 

służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny; 

2) dodatkowego – żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową lub służbę 

wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

3) zdrowotnego – żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub pełniącym 

okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą oraz służbę wojskową w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

4) okolicznościowego – żołnierzom w czynnej służbie wojskowej; 

5) nagrodowego – żołnierzom w czynnej służbie wojskowej; 

6) z tytułu honorowego krwiodawstwa – żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę 

wojskową. 

2. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub pełniącym okresową 

służbę wojskową udziela się urlopu na czas trwania ich własnej kampanii wyborczej. 

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, udziela dowódca jednostki wojskowej, 

a urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, udziela również organ właściwy do wyróżniania 

żołnierza. 

4. Dowódca jednostki wojskowej może odwołać żołnierza z urlopu, o którym 

mowa w ust. 1, z ważnych względów służbowych. Żołnierz odwołany z urlopu 

obowiązany jest niezwłocznie stawić się w miejscu odbywania czynnej służby 

wojskowej. 

5. Żołnierzom przebywającym na urlopie, o którym mowa w ust. 1, urlop ten może 

być przedłużony. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki 

udzielania urlopów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, odwołania z urlopu lub 

jego przedłużenia oraz czas trwania tych urlopów. W rozporządzeniu należy uwzględnić 

możliwość zróżnicowania trwania urlopów w zależności od rodzaju czynnej służby 

wojskowej lub charakteru wykonywanych zadań na stanowisku służbowym lub pełnionej 
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funkcji, wyjątkowy charakter odwoływania żołnierzy z urlopu lub jego przedłużania, 

a także konieczność załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.”; 

34) w art. 71 po ust. 3 dodaje się ust. 4 – 6 w brzmieniu: 

„4. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej żołnierzy odbywających ćwiczenia 

wojskowe rotacyjne następuje po upływie ustalonego łącznego czasu ich trwania.  

5. Żołnierza, o którym mowa w ust. 4, uważa się również za zwolnionego z czynnej 

służby wojskowej z chwilą jego odejścia z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych 

rotacyjnych, po zwolnieniu z nich w danym dniu lub po okresie ich odbywania.  

6. Zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej 

stwierdza w rozkazie dziennym oraz w wojskowym dokumencie osobistym tego 

żołnierza z zastrzeżeniem, że w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych 

w wojskowym dokumencie osobistym dokonuje się wpisu o zwolnieniu z czynnej służby 

wojskowej, następującym po upływie ustalonego łącznego czasu trwania tych ćwiczeń.”; 

35) w art. 73b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spełnienie obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia 

wojskowego albo zasadniczej służby lub szkolenia w  obronie cywilnej, służby zastępczej 

lub służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych przez 

osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i  przeniesienie 

ich do rezerwy uznaje się za uregulowanie przez nich stosunku do służby wojskowej.”; 

36) w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby 

powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej – z dniem stawienia się do tej 

służby.”; 

37) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu: 

„Art. 76a. 1. Osobę posiadającą stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej 

lub Straży Granicznej, powołaną na jej wniosek lub za jej zgodą do odbycia ćwiczeń 

wojskowych lub pełnienia służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej lub 

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można mianować na 

stopień wojskowy określony dla stanowiska służbowego, na które została wyznaczona, 
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równorzędny do posiadanego stopnia w odpowiedniej służbie, jeżeli przemawiają za tym 

potrzeby Sił Zbrojnych. 

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, powołaną na jej wniosek lub za jej zgodą do 

odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby przygotowawczej, okresowej służby 

wojskowej lub służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

mianuje się na odpowiedni stopień wojskowy na zasadach określonych dla żołnierzy 

rezerwy w czasie odbywania tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby i spełniających 

warunki do tego mianowania. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, stopnie Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym 

stopniom wojskowym. Rozporządzenie powinno uwzględniać równorzędność 

pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.”; 

38) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. 1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie: 

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

2) uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw 

publicznych albo degradacji; 

3) odmowy złożenia przysięgi wojskowej. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 żołnierz zachowuje stopień wojskowy 

szeregowego (marynarza).”; 

39) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej powołuje się również osoby uznane za 

zdolne do służby wojskowej, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się 

ochotniczo do tej służby.”; 

40) uchyla się art. 84; 

41) uchyla się art. 86; 

42) w art. 87: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Żołnierz – kobieta, odbywający zasadniczą służbę wojskową i zwolniony z 

tej służby z powodu uznania go za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej 

ze względu na ciążę, nie podlega powołaniu do odbycia pozostałego okresu tej służby. 

Z dniem zwolnienia ze służby dowódca jednostki wojskowej przenosi tego żołnierza 

do rezerwy.”; 

43) uchyla się art. 87a; 

44) w art. 90a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szczegółowy tryb postępowania w zakresie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby 

wojskowej przed jej odbyciem, a także przenoszenia do rezerwy tych żołnierzy, 

ustalając terminy, w których następuje zwolnienie ze służby i przeniesienie do 

rezerwy, uwzględniając czynności podlegające wykonaniu przez poszczególne organy 

wojskowe, zróżnicowanie postępowania w zależności od podstaw zwolnienia oraz 

niezbędny okres konieczny do rozliczenia się żołnierza z jednostką wojskową;”; 

45) w dziale III tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 4 

Przeszkolenie wojskowe”; 

46) w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Absolwenci szkół wyższych są obowiązani do odbycia przeszkolenia 

wojskowego.”; 

47) w art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W sprawach odroczenia przeszkolenia wojskowego absolwentom szkół 

wyższych stosuje się odpowiednio art. 38 – 42.”; 

48) uchyla się art. 93a i 93b; 
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49) art. 93c otrzymuje brzmienie: 

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

egzaminem.”; 

50) uchyla się art. 93e; 

51) w art. 94 uchyla się ust. 1; 

52) uchyla się art. 95; 

53) art. 97a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 97a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przeznaczania i powoływania absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia 

wojskowego oraz zwalniania z niego oraz jego przebieg. W rozporządzeniu należy 

w szczególności uwzględnić, aby przy przeznaczaniu i powoływaniu absolwentów szkół 

wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego dążyć do zgodności wykształcenia, 

kierunku studiów lub kwalifikacji zawodowych posiadanych przez absolwentów szkół 

wyższych z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych, a w zakresie przebiegu 

przeszkolenia wojskowego przyjmowanie do jednostek wojskowych w celu odbycia 

przeszkolenia wojskowego i zwalnianie z niego odbywało się sprawnie i z zachowaniem 

indywidualnego charakteru przyjęcia każdego absolwenta, natomiast wyznaczanie 

i zwalnianie żołnierzy ze stanowisk służbowych uwzględniało zróżnicowane 

uwarunkowania służby.”;  

54) po art. 97a dodaje się art. 97b w brzmieniu: 

„Art. 97b. W zakresie podlegania przez absolwentów szkół wyższych obowiązkowi 

odbywania przeszkolenia wojskowego przepis art. 47a stosuje się odpowiednio.”; 

55) w dziale III po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a 

Służba przygotowawcza 

Art. 98a. 1. Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 

lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę 

przygotowawczą. 
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2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. 

3. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na 

podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 

4. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za 

przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność 

fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 

osiemnastu lat i wykształcenie: 

1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 

2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 

3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

Art. 98b. 1. Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych 

i ośrodkach szkolenia. 

2. Szkołami wojskowymi, o których mowa w ust. 1, są uczelnie wojskowe i szkoły 

podoficerskie. 

3. Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu: 

1) oficerów – uczelnie wojskowe; 

2) podoficerów – szkoły podoficerskie; 

3) szeregowych – ośrodki szkolenia. 

4. Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu 

szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach 

wojskowych. 

5. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. 

Art. 98c. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby 

przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: 

1) podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera; 

2) kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera; 

3) elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego. 
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Art. 98d. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi: 

1) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy; 

2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy; 

3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy. 

Art. 98e. 1. Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym 

zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby 

przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca 

jednostki wojskowej przenosi do rezerwy. 

2. Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed 

upływem czasu jej trwania, w przypadku: 

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora; 

3) uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej 

służby wojskowej; 

4) utraty stopnia wojskowego albo degradacji; 

5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; 

6) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu 

wykonywania zawodu żołnierza; 

7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności; 

8) wniosku żołnierza. 

3. Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły 

wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej. 

4. W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy 

przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, 

związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego 

rodzaju czynnej służby wojskowej. 

Art. 98f. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do 

okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 
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Art. 98g. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki, tryb i terminy powoływania do służby przygotowawczej, 

w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby, oraz 

przypadki i terminy zwalniania z tej służby, uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe 

Narodowych Sił Rezerwowych i różne okresy kształcenia oraz zapewniając 

otwartość i konkurencyjność naboru do tej służby; 

2) przebieg służby przygotowawczej, w tym przypadki, sposób i tryb opiniowania 

żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą oraz tryb składania zażaleń w sprawach 

przebiegu służby przygotowawczej, uwzględniając cele i charakter tej służby;  

3) regulamin kształcenia dla żołnierzy służby przygotowawczej, przebieg i czas trwania 

kształcenia, w zależności od korpusu, na potrzeby którego żołnierz będzie 

kształcony, uwzględniając potrzebę optymalizacji efektów tego kształcenia.”;  

56) w dziale III tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5 

Ćwiczenia wojskowe i okresowa służba wojskowa”; 

57) art. 99 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 99. 1. Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową 

i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym 

z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu 

podlega obowiązkowi służby wojskowej.  

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje tytuł żołnierza rezerwy.”; 

58) po art. 99 dodaje się art. 99a i 99b w brzmieniu: 

„Art. 99a. 1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe tworzą 

Narodowe Siły Rezerwowe. 

2. Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków 

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, 

wojskowy komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma 

być nadany przydział kryzysowy. 

3. Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, 

jednak nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczne z wycofaniem 
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wniosku traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, 

niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej 

pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia 

kontraktu. 

4. Kontrakt powinien zawierać: 

1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska 

służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię 

i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz 

numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza rezerwy, który ochotniczo 

zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych; 

2) datę i miejsce podpisania; 

3) określenie dnia przyjęcia obowiązków, wynikających z nadania przydziału 

kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje; 

4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba 

wojskowa – w przypadku powołania do niej, oraz prognozowany okres pełnienia 

służby i tryb powołania do służby; 

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń 

wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa; 

6) zobowiązanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących 

do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach 

tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych; 

7) zobowiązanie żołnierza rezerwy do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym 

terminie; 

8) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, 

w tym poza granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady 

pełnienia tej służby. 

5. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił 

Zbrojnych na nadanie przydziału kryzysowego. 
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6. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo 

zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku 

przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej; 

2) nie był przeznaczony do służby zastępczej; 

3) nie był karany za przestępstwo umyślne; 

4) posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne dla stanowisk przeznaczonych dla 

szeregowych lub co najmniej średnie dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów 

albo co najmniej wyższe dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów; 

5) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne 

w służbie wojskowej; 

6) zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany 

przez dowódcę jednostki wojskowej; 

7) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5, 

w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby 

wojskowej. 

7. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza 

rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby 

poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej 

lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić 

z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia 

bezpieczeństwa. 

8. Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału 

kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy 

z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym karta przydziału kryzysowego 

stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie. 

Art. 99b. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb zawierania kontraktu, zapewniając współpracę wojskowych komendantów 

uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych oraz uwzględniając potrzebę 
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sprawnego ustalania przydatności osób ubiegających się o jego zawarcie do służby 

wojskowej i konkurencyjność zawierania kontraktów; 

2) wzory wniosku i kontraktu, z uwzględnieniem, że wzór wniosku powinien zawierać 

w szczególności informację ochotnika o przygotowaniu zawodowym oraz 

szczególnych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych w służbie wojskowej 

oraz klauzulę, że złożenie wniosku nie powoduje obowiązku zawarcia kontraktu, 

a wzór kontraktu powinien zawierać elementy określone w art. 99a ust. 4, oraz 

obejmować w szczególności informację o możliwości rezygnacji przez żołnierza 

rezerwy z zawartego kontraktu, wyłącznie do dnia, w którym karta przydziału 

kryzysowego stała się ostateczna, a także pouczenie o obowiązku stawienia się do 

czynnej służby wojskowej i jej pełnienia w przypadku powołania do niej, 

z zachowaniem dla tego wzoru możliwie uproszczonej formy.”; 

59) art. 100 i 101 otrzymują brzmienie: 

„Art. 100. 1. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju, 

polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. 

2. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani: 

1) żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe; 

2) żołnierze rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia 

się na te ćwiczenia, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych; 

3) osoby przeniesione do rezerwy i niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo 

zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych. 

3. Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się 

żołnierzy rezerwy, którzy: 

1) prowadzą własną kampanię wyborczą – w czasie jej trwania; 

2) zostali wybrani do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

albo Parlamentu Europejskiego – w czasie trwania kadencji; 

3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę. 

Art. 101. 1. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane, jako: 

1) jednodniowe; 

2) krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni; 



 33

3) długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni; 

4) rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych 

dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. 

2. Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe: 

1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne; 

2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie 

częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te 

ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych 

rotacyjnych; 

3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału 

kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych; 

4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe 

i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych. 

3. Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na 

potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać 

ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe. 

4. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby 

przeniesione do rezerwy i niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego 

zgłoszenia się.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3 i ust. 9, powołanie na 

ćwiczenie wojskowe nie wymaga wniosku lub zgody żołnierzy rezerwy i osób 

przeniesionych do rezerwy i niebędących żołnierzami rezerwy. 

6. Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich 

trwania określonego w karcie powołania. 

7. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się z tych ćwiczeń po ustaniu przyczyn ich 

powołania. 

8. Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem 

w  przypadku unieważnienia ich przydziałów kryzysowych. 
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9. Żołnierzy rezerwy można zwolnić z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem 

również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie 

przydziału kryzysowego. 

10. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wprowadzenie 

obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa 

w art. 100 ust. 2 pkt  3, w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub 

wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w okresie trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.”; 

60) po art. 101b dodaje się art. 101c w brzmieniu: 

„Art. 101c. 1. Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają 

nadane przydziały kryzysowe ustala – w formie zbiorowego wykazu dla jednostki 

wojskowej – dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez nich 

ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten nie obejmuje ćwiczeń wojskowych 

prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza się nie później niż na trzydzieści dni 

przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą 

odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne i zapoznaje z nim, za pisemnym 

potwierdzeniem, żołnierzy rezerwy, a wyciągi z tych wykazów przesyła wojskowemu 

komendantowi uzupełnień w celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe.  

3. Ustalenie dni, o których mowa w ust. 1, w pierwszym roku kalendarzowym, 

w którym nadano żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy, może nastąpić w ciągu tego 

samego roku w formie załącznika do wykazu. 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniany za zgodą żołnierza 

rezerwy, z wyjątkiem zmian wynikających z przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych 

w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz pełnienia okresowej służby wojskowej. 

5. Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem, o którym mowa w ust. 1, 

informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał 

ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w wykazie, o których mowa w ust. 4, 

a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.”; 

61) art. 106 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 106. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń, sposób odbywania 

ćwiczeń wojskowych, a także ich liczbę i czas trwania dla poszczególnych grup żołnierzy 

rezerwy, stosownie do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wykształcenia, 

uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym Narodowych Sił 

Rezerwowych, oraz zróżnicowane okresy szkolenia w jednostkach wojskowych. 

Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać sposób i tryb postępowania 

organów wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy i innych osób do 

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.”; 

62) art. 108 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 108. 1. Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych 

potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, 

zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, 

ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia 

ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez 

Siły Zbrojne poza granicami państwa. 

2. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.  

3. Żołnierza okresowej służby wojskowej wyznacza się na stanowiska służbowe lub 

funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej. 

4. Żołnierza okresowej służby wojskowej można przenosić do innej jednostki 

wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym 

względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem 

zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym. 

5. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony 

lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza 

rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, o którym mowa w art. 99a ust. 4 

pkt 8, stanowi jednocześnie pisemną zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
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17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004  r. Nr 210, poz. 2135). 

6. Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie pozostawiania żołnierza 

rezerwy na jednym przydziale kryzysowym nie może przekraczać łącznie dwudziestu 

czterech miesięcy. 

7. Czas trwania okresowej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 6, może zostać 

wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do 

trzydziestu sześciu miesięcy. 

8. Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu 

przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie czasu, o którym 

mowa w ust. 6 lub 7. 

9. Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej przed upływem 

czasu, o którym w ust. 6 lub 7, w przypadku unieważnienia jego przydziału kryzysowego. 

10.  Żołnierza rezerwy można zwolnić z okresowej służby wojskowej przed 

upływem czasu, o którym w ust. 6 lub 7, również w przypadku wystąpienia okoliczności 

uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego. 

11.  W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę 

wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania 

ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa. 

12.  Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, 

odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących 

kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 

2003  r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

13.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób pełnienia 

okresowej służby wojskowej oraz sposób i tryb postępowania organów wojskowych 

w zakresie: 

1) przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, zapewniając 

sprawne przyjęcie osób powołanych do odbycia tej służby; 

2) wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia 

do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym 
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wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając 

cel dokonywania tych czynności; 

3) opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do składania zażaleń 

w tych sprawach.”; 

63) po art. 112 dodaje się art. 112a w brzmieniu: 

„Art. 112a. 1. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny zarządza Minister Obrony Narodowej. 

2. Do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej są właściwi szefowie 

wojewódzkich sztabów wojskowych. 

3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych powołują powiatowe 

i wojewódzkie komisje lekarskie. 

4. Orzeczenia powiatowych komisji lekarskich są ostateczne. 

5. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej może być zmienione lub uchylone 

przez wojewódzką komisję lekarską tylko w trybie nadzoru, jeżeli zostało wydane 

z naruszeniem przepisów prawa lub jest oczywiście błędne. 

6. Do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 – 33 i 48 oraz przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 43, z zastrzeżeniem, że przewidziane w tych 

przepisach kompetencje starosty oraz wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) 

przysługują wojskowemu komendantowi uzupełnień.”;  

64) po art. 118 dodaje się art. 118a w brzmieniu: 

„Art. 118a. 1. W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym przez żołnierza 

rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez 

pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na 

czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może 

rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz 

w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji 

stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 

marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
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z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.8)). W tych 

przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.”; 

65) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń 

wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres 

trwania tych ćwiczeń lub służby.”; 

66) w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje osobę, której doręczono kartę 

powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę 

służbę – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Przepis art. 128 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.”; 

67) w art. 128a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Żołnierzowi, z wyjątkiem żołnierza pełniącego okresową służbę wojskową, na 

którym ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, 

wypłaca się zasiłek w wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie wyższy niż 

kwota, o której mowa w art. 128 ust. 1.”; 

68) w art. 131: 

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

„Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków 

rodziny i żołnierzom, uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej 

służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany 

wniosek:”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przysługują również 

innym niż wymienieni w ust. 1, żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową, 

z wyjątkiem żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową, jeżeli wystąpią 

z żądaniem w tej sprawie, odpowiednio do pracodawcy, banku lub instytucji 

udzielającej kredytu lub pożyczki.”; 

69) po art. 132c dodaje się art. 132d w brzmieniu: 
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„Art. 132d. 1. Żołnierzom rezerwy, pozostającym na przydziałach kryzysowych, 

niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia 

okresowej służby wojskowej: 

1) których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze 

otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej – przysługuje w tym 

czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem 

i uposażeniem;  

2) skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej 

w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i świadczenia 

przewidziane dla żołnierzy zawodowych, określone w art. 24 ust. 5 – 7 ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy;  

3) zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu 

kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby 

wojskowej i z powrotem na zasadach określonych w art. 72; 

4) okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu 

wypoczynkowego za dany rok; 

5) okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy posiadającego uprawnienia emerytalne 

określone w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.9)) do wysługi 

emerytalnej, na zasadach określonych w  art. 15 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;  

6) przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu 

lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających 

podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu 

pozostawania na przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy 

zawodowych, określonych w art. 54 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy; 

7) przysługuje prawo do: 
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a) odznaczeń, wyróżnień i nagród,  

b) wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, 

wojskowych i lokalnych w mundurze, na zasadach określonych ustawie z dnia 

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, 

z późn. zm.10)),  

c) używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom 

wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań 

służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, 

d) korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej 

na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla 

żołnierzy zawodowych, określonych w art. 119 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy; 

8) przysługują świadczenia obejmujące: 

a) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, o których mowa 

w art. 68 ust. 1 pkt 1 – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, 

b) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na zasadach określonych w art. 7 ustawy 

z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.11)) – w czasie pełnienia 

czynnej służby wojskowej, 

c) umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik 

pieniężny, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 – w czasie pełnienia czynnej 

służby wojskowej, 

d) oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, 

e) bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-

profilaktyczne – w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, na zasadach 

przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w art. 67 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach 

wydanych na podstawie art. 67 ust. 6  tej ustawy. 
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2. Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy rezerwy z tytułu pozostawania 

na przydziale kryzysowym pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem 

jest Minister Obrony Narodowej.  

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb, sposób 

i zakres oraz warunki przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, żołnierzom 

rezerwy pozostającym na przydziałach kryzysowych. Rozporządzenie powinno 

w szczególności uwzględniać, aby szczegółowe warunki i zakres przyznania 

poszczególnych uprawnień uwzględniały potrzebę różnicowania wysokości lub zakresu 

tych świadczeń w zależności od okresu pozostawania na przydziale kryzysowym, a tryb 

i sposób prowadzonego postępowania zapewniały możliwość udokumentowania 

zasadności przyznania tych świadczeń oraz rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki.”; 

70) art. 133 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 133. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin 

przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby 

wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118 – 132.”; 

71) uchyla się art. 133b; 

72) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu: 

„Art. 134a. 1. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem 

rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne, 

zwane dalej „świadczeniem”, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia 

okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.  

2. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot 

wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza 

rezerwy, o którym mowa w ust. 1, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu 

pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty 

żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 119a ust. 4, jeżeli żołnierz rezerwy, 

o którym mowa w ust. 1, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, 

otrzymał wynagrodzenie od pracodawcy, w kosztach, o których mowa w ust. 2, 

uwzględnia się również kwotę tego wynagrodzenia.  
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4. Świadczenie wypłaca się na udokumentowany wniosek pracodawcy. 

5. Podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 4, pracodawca przesyła szefowi 

wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę jednostki 

wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy, nie później 

niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń 

wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby 

wojskowej nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia 

tej służby. 

6. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego 

i przekazuje w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim 

rachunek bankowy. 

7. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we 

wniosku pracodawcy, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub 

pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 

1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do 

odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

9. Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania 

danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za 

dany miesiąc jej pełnienia. 

10. Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest 

zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim 

zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, 

z uwzględnieniem, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień 

odbytych ćwiczeń wojskowych lub pełnionej okresowej służby wojskowej nie może 

przekraczać kwoty obliczonej na podstawie ust. 8. 

11. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, pokrywa się 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 
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12. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poniesionych kosztów, 

o których mowa w ust. 2 i 3, wzór wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa 

w ust. 4, sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów, sposób i tryb 

ustalania oraz wypłacania świadczenia. Rozporządzenie powinno uwzględniać 

możliwość weryfikacji przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego 

przedłożonych dokumentów przed dokonaniem wypłaty świadczenia.”; 

73) w art. 139 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;  

74) w art. 141 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej w czasie pokoju odbywa 

się wyłącznie w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej 

oraz przeszkolenia wojskowego.”;  

75) w dziale IV tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3 

Edukacja dla bezpieczeństwa”; 

76) art. 166 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 166. 1. Uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem uczniów szkół dla 

dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.  

2. Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania 

w szkołach wymienionych w ust. 1, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w cyklu 

kształcenia. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych.”; 

77) uchyla się art. 166a;  

78) w art. 175: 

a) w ust. 4: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4)  mają nadane przydziały kryzysowe lub przydziały mobilizacyjne albo 

pracownicze przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych;”, 

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  zostały skazane na karę pozbawienia wolności i oczekują na jej odbycie albo ją 

odbywają.”, 

b) w ust. 7:  

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) osiągnęła wiek określony w ust. 3, albo spełniła przesłanki określone w ust. 4 

pkt 5 – 7;”, 

– uchyla się pkt 6, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy albo rozwiązała stosunek pracy lub 

służby z pracodawcą, który nadał przydział organizacyjno-mobilizacyjny.”; 

79) w art. 199a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;  

4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych.”; 

80) art. 199b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 199b. Obywatelowi polskiemu podlegającemu powszechnemu obowiązkowi 

obrony może być udzielona zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji 

wojskowej tylko, w przypadku gdy ma uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie 

posiada przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału 

mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy 
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komendant uzupełnień, nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi 

któregokolwiek z tych przydziałów.”; 

81) w art. 199c w ust. 2: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2)  nie spełnił choćby jednego z obowiązków określonych w art. 31a ust. 2, art. 32 

ust. 1 i 4, art. 34, art. 40, art. 48 ust. 1, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 i 3a – 4, 

jeżeli do ich spełnienia był zobowiązany; 

 3)  nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia 

wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do 

militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie 

obywatela;”, 

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne; 

11) jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.”; 

82) w art. 199d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo 

odmawia jej udzielenia minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu 

opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub 

organów przez nich upoważnionych. 

2. Obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela 

albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego.”; 

83) w art. 199f pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) zakres informacji, o które występują do ministra właściwego do spraw zagranicznych 

lub organu przez niego upoważnionego organy udzielające zgody, jak również zakres 

informacji, o które występuje do Ministra Obrony Narodowej lub organu przez niego 

upoważnionego minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając każdorazowo na 

uwadze obowiązek zabezpieczania interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

możliwości wykonywania zadań przez Siły Zbrojne.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.12)) art. 34 otrzymuje 

brzmienie. 

„Art. 34.  Żołnierzami niezawodowymi w rozumieniu art. 30 są: 

1) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową; 

2) żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe;  

3) żołnierze pełniący służbę przygotowawczą; 

4) żołnierze pełniący służbę kandydacką; 

5) żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe; 

6) żołnierze pełniący okresową służbę wojskową; 

7) żołnierze pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny.”.  

Art. 3. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. 1. Ustawa określa uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy 

niezawodowych odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe 

lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę przygotowawczą, okresową służbę 

wojskową lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także 

pełniących służbę kandydacką. 

2. Do żołnierzy pełniących służbę kandydacką, ustawę stosuje się w zakresie 

określonym w art. 130 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.14))”;  

2) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe 

przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych oraz stanowiska, na które nadane są 

przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej może przyznać dodatek funkcyjny 

w wysokości do 15 % uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według 

stopnia wojskowego.”; 
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3) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach, 

na których nadane są przydziały kryzysowe, przysługuje prawo do otrzymywania 

dodatku do uposażenia zasadniczego, w wysokości proporcjonalnej do okresu 

pozostawania na przydziale kryzysowym.”; 

4) w art. 32: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Osobom, które odbyły zasadniczą służbę wojskową albo przeszkolenie 

wojskowe, przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby 

wojskowej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego corocznie 

na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 

z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”, 

b) uchyla się ust. 2; 

5) uchyla się art. 32a; 

6) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie śmierci żołnierza w czynnej służbie wojskowej, o którym mowa w art. 30 

i 31, koszty pogrzebu pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej.”; 

7) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie 

zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach 

określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. 

2. W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych 

przysługujących żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą stosuje się przepisy 

art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3, 4 i 6 – 10, art. 30 ust. 2, art. 33 i 36, art. 38 ust. 2, 

art. 39, 42 i 43, art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

3. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa 

w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej. Przepis art. 32 stosuje się 

odpowiednio. 
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4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

pracy określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy 

pełniących służbę przygotowawczą. Rozporządzenie, określając stawki uposażenia, 

powinno ustalić je na poziomie nie niższym niż uposażenie żołnierzy pełniących służbę 

kandydacką.”; 

8) uchyla się art. 41; 

9) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z uposażenia żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia 

wojskowe, przeszkolenie wojskowe lub pełniących służbę przygotowawczą albo służbę 

wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny mogą być dokonywane 

potrącenia tylko na zaspokojenie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej jednostce 

wojskowej i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym, z tym, że łączna 

wysokość potrąceń nie może przekroczyć 50 % miesięcznego uposażenia.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.15)) w art. 21 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje 

brzmienie:  

„15) świadczenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej otrzymywane z tytułu 

odbywania lub pełnienia: 

a) niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b) służby zastępczej 

– przyznane na podstawie odrębnych przepisów,”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej – w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych, pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką,”; 

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
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„11) żołnierzami niezawodowymi, pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką;”, 

3) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych, 

pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę 

kandydacką, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej.”; 

4) w art. 18 w ust. 4: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) żołnierzy niezawodowych, pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, stanowi kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego 

na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku 

żołnierzy pełniących służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych kwota 

uposażenia z tytułu tej służby;”, 

b) uchyla się pkt 6. 

Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz 

z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku żołnierzy 

pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku 

ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 130, 

poz. 1085) w art. 2 w ust. 2 uchyla się pkt 3. 

Art. 8. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.17)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 71: 
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a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, 

służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń 

wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej 

i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa 

w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 

z późn. zm.18));”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby 

wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co 

najmniej dwieście czterdzieści dni i przypadał w okresie osiemnastu miesięcy 

poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.”; 

2) w art. 73 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, 

służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby 

wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej 

pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby 

w obronie cywilnej i służby zastępczej;”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.19)) 

w art. 66 w ust. 1: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub 

służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – o ile nie podlegają 

obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;”; 
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2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący okresową służbę wojskową;”.  

Art. 10. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 94 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem statków szkolnych 

i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich;”; 

2) art. 158 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 158. Przepisów działu III ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie 

wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na stanowiskach 

nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych uczelni.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 22, poz. 120) uchyla się art. 18.  

Art. 12. 1. Orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, określonej 

w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zachowują moc i oznaczają również zdolność do pełnienia czynnej służby 

wojskowej i służby w obronie cywilnej, określonej w tym przepisie, w brzmieniu nadanym 

w art. 1 pkt 6.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczeń wydanych wobec studentów 

i studentek odbywających przed dniem wejścia w życie ustawy zajęcia wojskowe, określone 

w art. 95 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31  grudnia 2009 r. 

Art. 13. 1. Żołnierze pełniący w dniu 31 grudnia 2009 r. nadterminową zasadniczą 

służbę wojskową i spełniający wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej 

określone w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. 

Nr 26, poz. 157), w zależności od posiadanego stopnia wojskowego, stają się z dniem wejścia 

w życie ustawy żołnierzami pełniącymi kontraktową zawodową służbę wojskową 

w korpusach podoficerów lub szeregowych, pod warunkiem podpisania kontraktu na 

pełnienie tej służby.  



 52

2. W przypadku niezawarcia kontraktu, o którym mowa w ust. 1, żołnierze 

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej pełnią nadal tę służbę na dotychczasowych 

zasadach, do upływu okresu, na jaki się do niej zgłosili. 

3. Członkowie rodzin żołnierzy, o których mowa w ust. 2, którzy zaginęli lub 

ponieśli śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych, mają prawo do świadczeń 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.21)). 

Art.  14. 1. Studenci i studentki odbywający przed dniem wejścia w życie ustawy 

zajęcia wojskowe, o których mowa w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., odbywają je nadal na 

dotychczasowych zasadach. 

2. Studium wojskowe, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej 

w  art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., może funkcjonować do 

dnia jego likwidacji, która nastąpi nie później niż ostatniego dnia miesiąca, następującego po 

miesiącu zakończenia zajęć wojskowych, określonego programem studiów uczelni morskiej. 

3. Koszty związane z likwidacją studium wojskowego, w tym odprawy z  tytułu 

zwolnienia ze studium pracowników pokrywa się z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.  

4. Żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w studium 

wojskowym najpóźniej z dniem likwidacji tego studium przenosi się do rezerwy kadrowej. 

5. Mienie przekazane lub zakupione ze środków budżetu państwa i  znajdujące się 

w zarządzie studium wojskowego staje się mieniem uczelni morskiej z dniem likwidacji 

studium wojskowego.  

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z  Ministrem 

Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, termin likwidacji studium wojskowego 

oraz harmonogram zasadniczych przedsięwzięć związanych z tą likwidacją, zapewniając 

możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji mienia, o którym mowa w ust. 5, i jego 

protokolarnego przekazania uczelni morskiej. 

Art. 15. 1. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, były 

żołnierzami rezerwy, ale dotychczas nie odbywały lub nie pełniły czynnej służby wojskowej, 



 53

zachowują tytuł żołnierza rezerwy w okresie podlegania obowiązkowi czynnej służby 

wojskowej. 

2. Żołnierze rezerwy, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkom 

i uprawnieniom w zakresie odbywania służby wojskowej przewidzianym w ustawie 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych dla osób 

przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. 

3. Osoby odbywające zajęcia wojskowe na podstawie art. 14 ust. 1 podlegają 

mianowaniu na stopnie wojskowe, przeniesieniu do rezerwy oraz otrzymują tytuł żołnierza 

rezerwy na dotychczasowych zasadach. 

4. Żołnierze rezerwy przeniesieni do rezerwy po odbyciu zajęć wojskowych, 

a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają obowiązkom i  uprawnieniom 

w zakresie odbywania służby wojskowej przewidzianym w  ustawie zmienianej w art. 1, na 

zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, o  których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 16. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym otrzymały stopień wojskowy szeregowego (marynarza) 

zachowują go do czasu mianowania na wyższy stopień wojskowy. 

Art. 17. 1. Do spraw związanych z zaopatrzeniem określonym w art. 2 ustawy 

zmienianej w art. 2, dotyczących osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

odbywały lub po tym dniu odbywają nadterminową zasadniczą służbę wojskową, 

przeszkolenie wojskowe studentów szkół wyższych lub zajęcia wojskowe, a także członków 

ich rodzin, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. W przypadku zmian dotyczących zakresu i wysokości świadczeń określonych 

w ustawie, o której mowa w art. 2, przysługują świadczenia w tym zakresie i wysokości.  

Art. 18. 1. Do spraw o świadczenia należne z tytułu wypadków lub chorób na 

podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 7, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu 

bądź śmierć: 

1) studenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów,  

2) studenta lub studentki uczelni morskiej odbywających zajęcia wojskowe w trakcie 

studiów,  

3) żołnierza pełniącego nadterminową zasadniczą służbę wojskową  
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 –   wskutek wypadku lub choroby i pozostają w związku z odbywaniem przez niego tego 

przeszkolenia, zajęć lub służby stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku zmian zakresu i wysokości świadczeń określonych w ustawie, 

o której mowa w art. 7, osobom, o których mowa w ust. 1, a także członkom ich rodzin, 

przysługują świadczenia w tej wysokości i zakresie. 

Art. 19. 1. Edukację dla bezpieczeństwa prowadzi się od roku szkolnego 

2009/2010 w klasie pierwszej gimnazjum, a w następnych latach szkolnych w kolejnych 

klasach gimnazjum.  

2. W klasie pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, 

liceum profilowanego i technikum, edukację dla bezpieczeństwa prowadzi się od roku 

szkolnego 2012/2013, a w następnych latach szkolnych w kolejnych klasach tych szkół. 

3. W latach szkolnych: 

        1)  2009/2010 – 2011/2012 uczniowie klas pierwszych i drugich szkół, 

o których mowa w ust. 2, 

       2) 2012/2013 uczniowie klas drugich szkół, o których mowa w ust. 2 

– podlegają obowiązkowi edukacji w zakresie przysposobienia obronnego na 

zasadach dotychczasowych.  

4. Studenci odbywający przed dniem wejścia w życie ustawy przysposobienie 

obronne, o którym mowa w art. 166a ustawy zmienianej w art. 1, mogą kontynuować ten 

przedmiot na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego 

2009/2010. 

Art. 20. 1. Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą 

zwalnia się z tej służby.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, z dniem zwolnienia ze służby zastępczej, 

wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy. 

Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 70 

ust. 1 i 2, art. 97a, art. 106, art. 108 ust. 4 i 5 oraz art. 199f ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc 

do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 70 ust. 7, 
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art. 97a, art. 106, art. 108 ust. 12 i art. 199f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwanaście miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 1 

pkt 75 i 76 oraz art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r. oraz art. 20, który 

wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 r. 

  

 

                                                           
1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
poza granicami państwa, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 
razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę 
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.  

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

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, 
Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, 
Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, 
z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, 
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338. 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, 
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. 

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299. 

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, 
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525 
i Nr 237, poz. 1654.  

9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, 
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, 
z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145. 

10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353. 

11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336.˛ 

12)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. 
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, 
poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, z 2007 r. Nr 82, poz. 559 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 i Nr 228, poz. 1507. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, 
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. 
Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308. 

14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 
i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157. 

15)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, 
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, 
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poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, 
Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, 
poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, 
Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, 
poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, 
poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, 
poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, 
poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, 
poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, 
poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, 
Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, 
Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,  Nr 6, poz. 33 i Nr 19, 
poz. 100. 

16)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, 
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, 
Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 
i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38,  Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97 i Nr 22, poz. 120. 

17)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 171, poz. 1056 oraz Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. 

18)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 
i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410 oraz z 2009 r. 
Nr 24, poz. 145. 

19)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 
Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 i Nr 227, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299. 

20)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 
i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 

21)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 107, 

poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, 

poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i  Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) został 

przygotowany w związku z potrzebą zapewnienia warunków prawnych umożliwiających 

wdrożenie procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowa 

nowelizacja w szczególności uwzględnia obszary dotyczące: 

1) uregulowania, w zupełnie odmienny sposób, obowiązku odbywania zasadniczej służby 

wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, a także 

spełniania równorzędnych i zastępczych form tego obowiązku (służba w formacjach 

uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

zasadnicza służba lub szkolenie w obronie cywilnej oraz służba zastępcza), dokonując 

skatalogowania rodzajów czynnej służby wojskowej, z uwzględnieniem różnych sytuacji, 

w których możliwe jest ich odbywanie; 

2) prawnej możliwości pełnienia – na zasadach ogólnych – czynnej służby wojskowej przez 

kobiety; 

3) utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych i pełnienia ochotniczej służby w  rezerwie na 

przydziałach kryzysowych; 

4) zmiany zakresu czynności terenowych organów administracji wojskowej w  związku 

z zadaniami rekrutacyjnymi do służby ochotniczej; 

5) zniesienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (nastąpi jej włączenie 

w kontraktową zawodową służbę wojskową);  

6) zastąpienia dotychczasowego przysposobienia obronnego w szkołach gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych przedmiotem “edukacja dla bezpieczeństwa” oraz zniesienia 

przysposobienia obronnego i przeszkolenia wojskowego studentów odbywanych w czasie 

trwania studiów; 

7) zmiany zakresu podmiotowego regulacji w zakresie osób mogących pełnić czynną służbę 

wojskową; 
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8) zniesienia obowiązku odbywania, w tym w trybie ochotniczym, zajęć wojskowych przez 

studentów i studentki uczelni morskich oraz likwidacji studium wojskowego 

prowadzącego te zajęcia. 

Proponowane regulacje uwzględniają główne założenia dokumentu rządowego 

„Program Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”, 

przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r. 

Założenia programowe Rządu oraz inne uwarunkowania, w tym tendencje światowe, 

wskazują na potrzebę dokonania zmian w funkcjonowaniu i strukturze Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Charakterystyczne dla współczesnych zagrożeń jest występowanie 

krótkotrwałych konfliktów zbrojnych, często o charakterze lokalnym w różnych miejscach 

globu, zagrażających rozprzestrzenianiem się w krótkim czasie na obszar innych państw. Do 

przeciwdziałania tego typu zagrożeniom, w tym również niemilitarnym, głównie 

o  charakterze terrorystycznym, lepiej nadaje się armia profesjonalna. Za profesjonalizacją 

przemawia również coraz wyższe utechnicznienie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

wymagające wysoko kwalifikowanej obsługi.  

Perspektywicznym i docelowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie z dniem 

1  stycznia 2010 r. pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

polegającej przede wszystkim na wprowadzeniu służby zawodowej, pełnionej jako służba 

stała i służba kontraktowa. Stosowne zmiany w tym zakresie przewidują zmiany w projekcie 

nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2008  r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.), które to zmiany w pełni korespondują 

z niniejszym projektem.  

Zakłada się, że obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 

przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych przestanie obowiązywać z dniem 

wejścia w życie ustawy. W przypadku wystąpienia określonych zagrożeń i potrzeb Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, działając na wniosek Rady Ministrów, będzie miał prawną 

możliwość określenia terminu rozpoczęcia i okresu trwania obowiązku odbywania 

zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.  

Utrzymane zostaną natomiast obowiązujące obecnie przepisy normujące pełnienie 

obowiązkowej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny. Z tego 

względu nadal funkcjonować będzie nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom 

rezerwy. Zniesiony zostanie jednak wymóg dotychczasowego jedynego sposobu wręczania 
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kart mobilizacyjnych, co umożliwi zarazem ich doręczanie na ogólnych zasadach 

przewidzianych dla pism urzędowych (decyzji administracyjnych). Nastąpi zarazem 

zniesienie obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy na potrzeby 

nadawania przydziałów mobilizacyjnych, z zapewnieniem jednak prawnej możliwości ich 

wprowadzenia w razie wystąpienia takiej konieczności.  

Na potrzeby zarządzania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek 

zawodowych w sytuacjach kryzysowych, utrzymywana byłaby ochotnicza służba w  rezerwie. 

Służba ta byłaby pełniona przez żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, 

w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów. Na podstawie zawartego kontraktu żołnierz 

rezerwy, rekrutujący się spośród żołnierzy zwalnianych ze służby stałej, kontraktowej 

i kandydackiej oraz tych, którzy ukończyli służbę przygotowawczą, otrzymałby przydział 

kryzysowy. Przydział kryzysowy oznaczałby zarazem zaliczenie danego żołnierza rezerwy do 

Narodowych Sił Rezerwowych i konieczność pełnienia określonej dla niego formy czynnej 

służby wojskowej lub dyspozycję do jej pełnienia. Byłyby to ćwiczenia wojskowe, w tym 

tzw. ćwiczenia rotacyjne trwające do trzydziestu dni w ciągu roku w dniach ustalonych przez 

dowódcę jednostki wojskowej, oraz okresowa służba wojskowa pełniona tylko w  określonej 

sytuacji i przez ograniczony czas. Zobowiązania żołnierza rezerwy wynikające z przydziału 

kryzysowego byłyby rekompensowane przez system zachęt o charakterze materialnym, 

socjalnym i szkoleniowym. Z kolei do pracodawców tych żołnierzy będzie adresowana 

zachęta w postaci świadczenia finansowego rekompensującego poniesione wydatki z tytułu 

zastępstwa w pracy w  okresie odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej przez 

żołnierza rezerwy oraz wypłacenia mu odprawy. 

Jednocześnie żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe stanowiliby 

główny trzon rezerw na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego i  wojennego. Z tego względu 

przydział kryzysowy byłby tożsamy z nadaniem przydziału mobilizacyjnego, jeżeli 

dotyczyłby tego samego stanowiska służbowego.  

Proponowane rozwiązania dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej spowodują rozszerzenie zakresu zadań wykonywanych przez terenowe organy 

administracji wojskowej (TOAW), które z organów uzupełnieniowych staną się również 

organami zarządzania obronnego i reagowania kryzysowego oraz werbunkowymi w zakresie 

zaciągu ochotniczego.  
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Szczegółowe propozycje zmian obejmują między innymi: 

1) art. 3 ust. 2 – wprowadza możliwość udziału Sił Zbrojnych RP w realizacji przedsięwzięć 

wykonywanych w ramach zarządzania kryzysowego, w tym z wykorzystaniem między 

innymi żołnierzy rezerwy z Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), w oparciu o nadane 

im przydziały kryzysowe. Uwzględniając potencjał i możliwości organizacyjne Sił 

Zbrojnych RP proponuje się rozszerzyć ich zadania o przedsięwzięcia związane 

z ochroną mienia oraz ochroną zdrowia i życia ludzkiego, co stanowi istotny element 

zarządzania kryzysowego; 

2) art. 4 ust. 2 – doprecyzowuje zakres spełniania powszechnego obowiązku obrony 

o problematykę wykonywania zadań w ramach nadanych przydziałów kryzysowych oraz 

świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;  

3) art. 14 – uszczegóławia zadania TOAW, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego 

i naboru do ochotniczej służby wojskowej; 

4) art. 29 – precyzuje właściwość wojskowych komisji lekarskich w zakresie orzekania 

o zdolności do czynnej służby wojskowej, zakres podmiotowy, tryb i przypadki 

kierowania osób do tych komisji;  

5) art. 30a – rozciąga zakres kategorii A zdolności do czynnej służby wojskowej na jej nowe 

rodzaje; 

6) art. 32 – zakłada uszczegółowienie przepisów dotyczących kwalifikacji wojskowej, 

w tym uwzględnienie czynności realizowanych w jej trakcie w przypadku odwieszenia 

obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego 

absolwentów szkół wyższych. Ponadto nastąpi ustawowe określenie zakresu danych 

osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na potrzeby prowadzenia listy 

stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej; 

7) art. 42 – uszczegóławia kwestie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, 

wskazując zarazem, że czynności te realizuje się tylko w okresie trwania obowiązku 

odbywania tej służby. Po upływie tego okresu udzielone odroczenia wygasają, a osoby 

objęte tymi odroczeniami podlegają przeniesieniu do rezerwy; 

8) art. 44 – uszczegóławia kwestie niepowoływania osób do odbycia zasadniczej służby 

wojskowej w okresie, w którym nie występuje obowiązek odbywania tej służby; 
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9) dodawany art. 47a – wyraźnie odnosi się do sytuacji następującej po upływie okresu 

trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i dotyczy osób, które 

przestały podlegać temu obowiązkowi z powodu jego ustania. Osoby te będą 

przenoszone do rezerwy z dniem, w którym orzeczenia o uznaniu ich za zdolnych do 

czynnej służby wojskowej stały się ostateczne. Osoby te wprawdzie nie otrzymają tytułu 

„żołnierza rezerwy” (nie odbywały wcześniej żadnego rodzaju czynnej służby 

wojskowej), jednak ich przeniesienie do rezerwy jest konieczne wobec obowiązujących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego (Konkordat między Stolicą 

Apostolską i  Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., 

Dz.  U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz szeregu ustaw normujących stosunki 

Rzeczypospolitej Polskiej z różnymi kościołami i związkami wyznaniowymi 

posiadającymi osobowość prawną; 

10) art. 48 – przepis precyzuje kwestie związane z ochroną danych osobowych, wskazując 

ustawowo zakres danych zamieszczanych w imiennych wykazach kobiet stawiających się 

do kwalifikacji wojskowej; 

11) art. 49 – dostosowuje do wprowadzanych zmian zakres prowadzonej ewidencji 

wojskowej, w tym związanych z nadawaniem przydziałów kryzysowych. Zmieniane 

przepisy umożliwią również zawieranie porozumień w sprawie sposobu przekazywania 

danych do ewidencji wojskowej z innych wymienionych w ustawie powszechnych 

zbiorów ewidencji między Ministrem Obrony Narodowej (ewidencja wojskowa) 

a innymi właściwymi ministrami sprawującymi nadzór nad tymi zbiorami (minister 

właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie zbioru PESEL, minister właściwy do spraw 

administracji publicznej w zakresie zbioru Centralnej Ewidencji Kierowców oraz 

Minister Sprawiedliwości w zakresie zbioru Krajowego Rejestru Karnego); 

12) art. 55 i 55a – określa, na czym polega obowiązek służby wojskowej, wprowadzając 

pełny katalog form spełniania obowiązku służby wojskowej. Dokonano ponadto 

wyróżnienia rodzajów czynnej służby wojskowej z uwzględnieniem różnych sytuacji, 

w których możliwe jest ich odbywanie. Unormowano w związku z powyższym kwestie 

okresu, w których spełniany jest obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej 

i przeszkolenia wojskowego oraz zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej, 

służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP, a także 

służby zastępczej, co może mieć miejsce w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa. Termin rozpoczęcia i okres trwania tego obowiązku ustalałby w drodze 
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rozporządzenia Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów. Ponadto wskazano, że 

spełnianie obowiązku służby wojskowej następuje również przez pełnienie – na zasadach 

określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – służby 

kandydackiej i zawodowej służby wojskowej; 

13) art. 56 – uszczegóławia wytyczne do wydania aktu wykonawczego; 

14) art. 56a – uwzględnia prawną możliwość tworzenia formacji uzbrojonych 

niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP również poza resortem spraw wewnętrznych 

i administracji; 

15) art. 57 – uwzględnia możliwość pełnienia służby w formacjach uzbrojonych 

niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP zamiast zasadniczej służby wojskowej, 

w okresie obowiązku jej odbywania; 

16) art. 58 – określa podmiotowy zakres podlegania obowiązkowi służby wojskowej, 

z uwzględnieniem stanu zdrowia i wieku, w tym także w kontekście potrzeb Narodowych 

Sił Rezerwowych; 

17) art. 59 – zawiera katalog rodzajów czynnej służby wojskowej; 

18) art. 59a – uszczegóławia kwestie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych 

przydziałów mobilizacyjnych, znosząc zarazem wymóg ich wyłącznego nadawania 

w trybie wezwań;  

19) art. 59b i 60 – nastąpi określenie podstaw prawnych uzupełniania Sił Zbrojnych RP 

w czasie pokoju żołnierzami rezerwy ochotnikami, przez nadawanie najlepiej 

wyszkolonym żołnierzom rezerwy z zasobów NSR przydziałów kryzysowych. Takie 

regulacje umożliwią powołania żołnierzy do czynnej służby wojskowej na stanowiska 

określone w etacie jednostki wojskowej na czas pokoju w razie konieczności użycia Sił 

Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych, w działaniach antyterrorystycznych lub 

udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz w innych 

sytuacjach określonych w art. 3 ust. 2. Podstawą materialną nadania takiego przydziału 

będzie kontrakt zawarty między żołnierzem rezerwy ochotnikiem, a dowódcą jednostki 

wojskowej, do której będzie nadany przydział kryzysowy. W celu zapewnienia 

stabilności obsady stanowisk przewidzianych dla żołnierzy rezerwy kontrakt będzie 

zawierany na okres od dwóch do sześciu lat, na który będzie nadawany przydział 

kryzysowy. Żołnierze rezerwy, którzy przyjmą przydział kryzysowy tworzyć będą NSR. 

Określono również tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych oraz 
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przypadki uzasadniające unieważnienie tych przydziałów. Przyjęcie projektowanego 

katalogu przypadków, w tym zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku 

prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby, determinuje 

konieczność dokonania poprawek w projekcie ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk 

sejmowy nr 1666). W związku z powyższym wnioskodawca będzie monitorować 

przebieg prac legislacyjnych dla zapewnienia spójności obu projektów; 

20) art. 60 – zawiera szczegółową regulację powoływania do niektórych rodzajów czynnej 

służby wojskowej, m.in. na ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa do okresowej służby wojskowej; 

21) art.  64a – wprowadza zasady nadawania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom 

będącym w czasie pokoju w czynnej służbie wojskowej;  

22) art. 69 – 70 – wprowadza się przepisy dotyczące podlegania żołnierzy pełniących różne 

rodzaje czynnej służby wojskowej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

i bezpłatnego zaopatrzenia w  produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz rodzaje 

urlopów i zasady ich udzielania, a także odwoływania z urlopów; 

23) art. 71 – uwzględnia sytuację wprowadzenia odrębnego rodzaju ćwiczeń wojskowych 

tzw. rotacyjnych, przewidzianych dla żołnierzy rezerwy na przydziałach kryzysowych 

oraz określa sposób zwalniania z tych ćwiczeń;  

24) art. 76a – dodano przepis regulujący mianowanie na stopnie wojskowe, po odbyciu 

różnych rodzajów czynnej służby wojskowej w trybie ochotniczym, funkcjonariuszy 

różnych służb państwowych;  

25) art. 78 – normuje przypadki utraty stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) 

w przypadku odmowy złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierza; 

26) art. 83 – określa wiek ochotników powoływanych do odbycia zasadniczej służby 

wojskowej; 

27) uchylane art. 86 i 87a oraz zmieniany art. 90a – znoszą możliwość odbywania 

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;  

28) art. 87 – uwzględnia sytuację, w której zasadnicza służba wojskowa jest odbywa przez 

kobietę; 

29) art. 92 – 94 i 97a – zmiany wynikają z faktu zniesienia możliwości odbywania 

przeszkolenia wojskowego przez studentów szkół wyższych. Jest to konsekwencja 
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jednoczesnego zniesienia możliwości odbywania w czasie studiów przysposobienia 

obronnego (uchylenie art. 166a), stanowiącego warunek konieczny odbycia przeszkolenia 

wojskowego studentów. Pozostawia się natomiast regulacje dotyczące obowiązkowego 

rodzaju służby wojskowej dla absolwentów szkół wyższych, którego odbywanie możliwe 

będzie jednak (tak jak w przypadku zasadniczej służby wojskowej) tylko w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w okresie ustalonym odrębnym aktem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów; 

30) uchylenie art. 95 – oznacza zniesienie obowiązku, w tym również realizowanego w trybie 

ochotniczym, odbywania zajęć wojskowych przez studentów (ochotniczo również przez 

studentki) uczelni morskich. W konsekwencji uchylenia art. 95 stosowne zmiany 

uwzględniono również w art. 30a ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 4, art. 55 ust. 1 

pkt 2, art. 73b ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 92 ust. 1 oraz art. 99 ust. 1; 

31) art. 97b – normuje sytuację prawną absolwentów szkół wyższych poza okresem (lub po 

upływie okresu) trwania obowiązku odbywania przeszkolenia wojskowego; 

32) art. 98a – 98g – wprowadza regulacje dotyczące służby przygotowawczej pełnionej na 

potrzeby NSR przez żołnierzy rezerwy i inne osoby przeniesione do rezerwy, którzy 

dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej; 

33) art. 99 – ustanawia nową definicję „żołnierza rezerwy”, ograniczając jej zakres 

podmiotowy do byłych żołnierzy, którzy zostali przeniesieni do rezerwy po zwolnieniu 

z czynnej służby wojskowej, w tym również zawodowej służby wojskowej i służby 

kandydackiej. W konsekwencji zmiany w art. 99, osoby przenoszone do rezerwy bez 

odbycia służby wojskowej (w myśl nowej definicji niebędące żołnierzami rezerwy) nie 

będą otrzymywać stopnia wojskowego (stąd potrzeba uchylenia w art. 76 w ust. 1 pkt 3); 

34) art. 99a i 99b – określają warunki zawierania kontraktów przez żołnierzy rezerwy, 

którym nadawane będą przydziały kryzysowe i organy upoważnione do ich zawarcia oraz 

zakres informacji do umieszczenia w kontrakcie; zawierają również upoważnienie dla 

Ministra Obrony Narodowej do określenia w  rozporządzeniu trybu zawierania kontraktu 

oraz wzorów wniosku i kontraktu; 

35) art. 100 – określa istotę służby wojskowej przewidzianej dla żołnierzy rezerwy. Stanowić 

ją będzie możliwość odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby 

wojskowej. Generalnie na ćwiczenia wojskowe będą powoływani żołnierze rezerwy 
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tworzący NSR w ramach nadanego przydziału kryzysowego. W innych przypadkach 

zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe będzie miało charakter ochotniczy; 

36) art. 101 – określa rodzaje ćwiczeń wojskowych ze względu na okres ich trwania oraz 

zakres ich odbywania przez poszczególne grupy osób. Proponuje się odbywanie ćwiczeń 

wojskowych jako: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu 

dni, długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni oraz rotacyjne 

trwające łącznie do trzydziestu dni i  odbywane z przerwami w określonych dniach 

w ciągu danego roku kalendarzowego. Żołnierze rezerwy tworzący NSR oprócz ćwiczeń 

rotacyjnych odbywaliby ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

Ponadto w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego odbywać będą ćwiczenia 

wojskowe krótkotrwałe, a na ich wniosek lub za zgodą będą mogli odbywać dodatkowo 

inne ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił 

Zbrojnych RP. Pozostali żołnierze rezerwy, tworzący zasoby osobowe NSR, będą mogli 

odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym (w  tym na potrzeby zawarcia 

kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego). W trybie ochotniczym ćwiczenia 

wojskowe będą mogły również odbywać inne osoby, jeżeli takie są potrzeby Sił 

Zbrojnych RP. Jednocześnie Rada Ministrów będzie upoważniona, w  przypadkach 

uzasadnionych potrzebami obrony państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych RP oraz 

w  okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 

przeszkolenia wojskowego, do prawnej możliwości wprowadzania, w drodze 

rozporządzenia, obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy 

i inne osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej;  

37) art. 101c – proponuje się nałożenie obowiązku na dowódcę jednostki wojskowej, do 

której żołnierze rezerwy mają nadane przydziały kryzysowe, określenia dni, w  których 

w danym roku kalendarzowym odbywane będą ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz trybu 

informowania o takich ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w  nich uczestniczących i ich 

pracodawców. Zakłada się, że dowódca jednostki wojskowej będzie informował 

żołnierzy rezerwy o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, a żołnierze będą 

informować swoich pracodawców; 

38) art. 108 – określa zasady pełnienia okresowej służby wojskowej. Przewiduje się, że 

okresowa służba wojskowa pełniona będzie przez okres do dwudziestu czterech miesięcy 

w trakcie jednego kontraktu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa 

lub potrzebami Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w zarządzaniu kryzysowym oraz podczas 
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wykonywania zadań przez Siły Zbrojne RP poza granicami państwa; okres pełnienia 

służby okresowej będzie można przedłużyć za zgodą żołnierza do trzydziestu sześciu 

miesięcy. W ramach tej służby żołnierze rezerwy będą mogli być kierowani do służby 

poza granicami państwa. Zakłada się, że żołnierze pełniący tę służbę będą mieć 

uprawnienia żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową. Podkreślić należy, 

że okresowa służba wojskowa, w myśl nowych regulacji, stanowić będzie szczególny 

rodzaj czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy 

rezerwy posiadających, wyłącznie za ich zgodą i w wyniku uprzednio zawartych 

dobrowolnie kontraktów, nadane przydziały kryzysowe. O warunkach tej służby żołnierz 

rezerwy jest poinformowany i podpisując kontrakt na jej pełnienie wyraża zarazem zgodę 

na te warunki, w tym na jej pełnienie za granicą;  

39) art. 112a – przywraca, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

rozwiązania dotyczące prowadzenia kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny (właściwość organów wojskowych w tych sprawach), które 

obowiązywały przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw;  

40) art. 118a – zapewnia gwarancję trwałości zatrudnienia dla żołnierza rezerwy, w  okresie 

pozostawania na przydziale kryzysowym; 

41) art. 132d – wprowadza katalog uprawnień żołnierzy rezerwy pozostających na przy-

działach kryzysowych, obejmujący zarówno uprawnienia o charakterze społeczno-ekono-

micznym, jak też edukacyjnym i prestiżowym. W zakresie oznak i odznak 

przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych zakłada się również 

dokonanie niezbędnych zmian przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia 

umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. 

z  2005 r. Nr 7, poz. 54, z późn. zm.); 

42) art. 134a – zakłada przyznanie pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy 

posiadających nadane przydziały kryzysowe określonych świadczeń finansowych, 

rekompensujących koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia nowego 

pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w okresie pełnienia przez niego czynnej 

służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi 
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zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, jak również koszty wypłacenia odprawy 

żołnierzowi rezerwy; 

43) art. 166 – zakłada zastąpienie dotychczasowej nazwy przedmiotu „przysposobienie 

obronne” nową nazwą „edukacja dla bezpieczeństwa”; wprowadzenie tej zmiany będzie 

zbędne w przypadku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (druk sejmowy 

nr 1687); 

44) uchylenie art. 166a – znosi się, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

przysposobienie obronne studentów i studentek. Przysposobienie obronne, które obecnie 

jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki w czasie studiów, łącznie z realizowanym 

przez resort obrony narodowej, w oparciu o dotychczas obowiązujące art. 92 – 94, 

przeszkoleniem wojskowym, w zamyśle ustawodawcy miały stanowić dobrowolną formę 

edukacji obronnej i spełnienia obywatelskiego obowiązku obrony przez studentów szkół 

wyższych. W ocenie części studentów odbywających przysposobienie obronne, 

a następnie przeszkolenie wojskowe, zasadniczą zachętę do odbycia tego szkolenia 

stanowiła możliwość uzyskania statusu osoby o uregulowanym stosunku do służby 

wojskowej. Z analizy nadsyłanych z uczelni dokumentów wynika, że zainteresowanie 

odbywaniem przysposobienia obronnego w dotychczasowej formie systematycznie 

spada;  

45) art. 199a – 199f – wprowadza dodatkowe wymogi, których spełnienie warunkuje 

obywatelowi polskiemu możliwość podjęcia służby w obcych siłach zbrojnych lub obcej 

organizacji wojskowej. Propozycje zmian w tych przepisach zakładają ograniczenie 

przypadków wydawania zgody obywatelom na służbę w obcym wojsku lub obcej 

organizacji wojskowej. W warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP dotychczasowe 

ograniczenie odmowy udzielenia zgody do przypadków związanych z obowiązkową 

służbą wojskową byłoby niewystarczające. Wprowadzenie całkowitego zakazu w tym 

zakresie byłoby natomiast niezasadne, w świetle uregulowań prawa karnego oraz swobód 

obywatelskich. Z tego względu proponuje się wprowadzenie nowych okoliczności 

ograniczających służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, takich jak:  

1) niezaleganie z uiszczaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne – okoliczność uzasadniona interesem społecznym, związanym 
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z koniecznością dbałości o finanse publiczne, stwierdzana zaświadczeniem 

uprawnionego organu; 

2) niezaleganie z należnościami na rzecz innych podmiotów prawa – okoliczność 

uzasadniona ochroną słusznego interesu wierzycieli, w tym potrzebą dbałości 

o rozwój przedsiębiorczości, a w przypadku dłużników alimentacyjnych dbałością 

o dobro rodziny, stwierdzana stosownym zaświadczeniem z Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

46) pozostałe przepisy – mają głównie charakter redakcyjny, wynikający z potrzeby 

dostosowania poszczególnych przepisów do zmian związanych z nowym ujęciem 

obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz 

utworzeniem możliwości pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

  Ponadto dostrzega się potrzebę dokonania w procedowanym obecnie projekcie 

odpowiednich zmian, które wynikają z projektu ustawy o ewidencji ludności (druk sejmowy 

Nr 1371), po zakończeniu prac legislacyjnych nad tym projektem. W związku z powyższym 

wnioskodawca monitorował będzie przebieg prac legislacyjnych dla zapewnienia spójności 

obu dokumentów. 

Konsekwencją zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej jest konieczność nowelizacji niektórych przepisów zawartych 

w innych ustawach. Zmiany te dotyczą: 

1) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin – weryfikuje się, w kontekście treści niniejszego projektu ustawy, katalog 

żołnierzy niezawodowych tworzony na użytek definicji inwalidy wojskowego; 

2) ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych – tworzy się 

rozwiązania finansowe dla żołnierzy rezerwy mających nadany przydział kryzysowy oraz 

dla żołnierzy służby przygotowawczej, dostosowując niektóre z tych rozwiązań do 

przepisów regulujących czynną służbę wojskową. Ponadto w zmienianym art. 1 tej 

ustawy wskazuje się na stosowanie jej regulacji w określonym zakresie (zgodnie 

z art. 130 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) również wobec żołnierzy 

służby kandydackiej, która ma charakter służby niezawodowej.  

W dodawanym art. 31a określa się, że dodatek do uposażenia zasadniczego 

żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w ramach nadanego przydziału 

kryzysowego będzie miał charakter proporcjonalny do okresu pozostawania na tym 
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przydziale. Podobne rozwiązanie obejmuje obecnie żołnierzy zawodowych z tytułu 

dodatków za długoletnią służbę określonych w art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych. Przedmiotowa zmiana oznacza jednak konieczność 

znowelizowania rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. 

w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 

Nr 28, poz. 242 i Nr 40, poz. 384) w celu jego dostosowania w omawianym zakresie do 

rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 

2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 934).  

Ponadto w projektowanej zmianie w art. 32 ust. 1 nowelizowanej ustawy wskazuje 

się konkretne przepisy prawne, na podstawie których obecnie jest ustalona wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do zapewnienia przejrzystości tych regulacji 

w art. 3 (dotyczącym nowelizacji ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych) 

w pkt 4 lit. a, w projektowanym art. 32 ust. 1, skreślono wyrazy „obowiązującego w 

grudniu roku poprzedniego” oraz po wyrazach „na podstawie” dodano wyrazy „art. 2 ust. 

4”. Ponadto z tych względów w art. 1 pkt 68, w projektowanym art. 134a ust. 8 po 

wyrazach „Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” kropkę zastąpiono przecinkiem i 

dodano wyrazy „obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do 

odbycia ćwiczeń wojskowych”;  

3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – modyfikuje 

się istniejący tytuł zwolnienia od podatku wynikający ze zniesienia nadterminowej 

zasadniczej służby wojskowej. Projektowana regulacja zawarta w tej ustawie jest ściśle 

powiązana z nowelizacją podstawową, a mianowicie ze zmianą w ustawie 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i nie wprowadza ona 

nowych zwolnień podatkowych, wyłączając jednocześnie z katalogu zwolnień 

dotyczących świadczeń otrzymywanych z tytułu odbywania niezawodowej służby 

wojskowej służbę przygotowawczą;  

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – uaktualnia 

się przepisy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz regulujące zasady 

ustalania składek na te ubezpieczenia w kontekście powstania nowych form służby 

wojskowej oraz zmian w przepisach dotyczących świadczeń dla żołnierzy pełniących 

poszczególne formy czynnej służby wojskowej. 
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Projektowana zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

spowoduje objęcie, na zasadach ogólnych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego 

i rentowego żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową. Zauważyć należy, że 

żołnierze rezerwy nie świadczą pracy w okresie pełnienia tej służby, a jednocześnie nie 

korzystają z zabezpieczenia emerytalnego i  rentowego przewidzianego dla żołnierzy 

zawodowych. Nie jest to nowe rozwiązanie, gdyż na podstawie art. 40 ustawy z dnia 

17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 

poz. 693, z późn. zm.) żołnierzom służby okresowej opłaca się stałą jednorazową składkę 

na ubezpieczenie społeczne za cały okres tej służby; 

5) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – postanawia się, że zgoda na 

pełnienie służby wojskowej poza granicami państwa nie jest wymagana od żołnierzy 

pełniących służbę wojskową w  razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Podkreślić 

należy, że w przypadku okresowej służby wojskowej, w myśl nowych regulacji, warunek 

zgody będzie spełniony w wyniku uprzednio zawartych dobrowolnie kontraktów 

(wyrażonego w tym zakresie pisemnego zobowiązania). O warunkach tej służby żołnierz 

rezerwy jest poinformowany i podpisując kontrakt na jej pełnienie wyraża zarazem zgodę 

na te warunki, w tym na jej pełnienie za granicą. W związku z tym okresowa służba 

wojskowa będzie miała zbliżony w tym zakresie charakter do kontraktowej zawodowej 

służby wojskowej. Dotyczy to zarówno obowiązków żołnierzy, jak też ich uprawnień 

i świadczeń z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej. Natomiast w przypadku 

żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny obowiązek uzyskiwania takiej zgody na pełnienie służby wojskowej poza 

granicami państwa byłby niezrozumiały i sprzeczny z charakterem tej służby;  

6) ustawy z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 

wojskową – wprowadza się zmiany uwzględniające fakt zniesienia przeszkolenia 

wojskowego studentów szkół wyższych, a także, w zakresie dotyczącym zajęć 

wojskowych na uczelniach morskich, możliwość ich ochotniczego odbywania również 

przez studentki; 

7) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 

ustanawia się nowe brzmienie przepisów porządkujących zaliczanie bezrobotnemu 
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okresów pełnienia poszczególnych form służby wojskowej do wypłaty zasiłku i ustalania 

okresu przysługiwania prawa do zasiłku; 

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych – porządkuje się zasady podlegania żołnierzy pełniących 

poszczególne rodzaje czynnej służby wojskowej obowiązkowym ubezpieczeniom 

zdrowotnym; 

9) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – dostosowuje się do 

zmian wynikających ze zniesienia zajęć wojskowych w uczelniach morskich;  

10) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustawy – uchyla się przepis 

przejściowy zakładający przenoszenie do rezerwy bez odbycia czynnej służby 

i nadawanie stopnia wojskowego szeregowego osobom, które zgłosiły się do kwalifikacji 

wojskowej lub wcześniej dopełniły obowiązku stawienia się do poboru. W związku 

z nowym uregulowaniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

wprowadzeniem nowej definicji żołnierza rezerwy oraz określeniem zasad przenoszenia 

do rezerwy bez odbycia służby wojskowej w okresie, w którym obowiązek odbywania 

tej służby nie obowiązuje, konieczne stało się uchylenie art. 18 w przywołanej ustawie. 

Należy również zaznaczyć, że treść normatywna zawarta w tym przepisie nie odpowiada 

jego kategorii jako przepisu przejściowego. Tym samym w celu wyeliminowania 

rażącego naruszenia zasad ustanawiania norm prawa materialnego konieczne stało się 

jego uchylenie. 

W projekcie zawarto również niezbędne regulacje przejściowe, a  mianowicie: 

1) zachowano w mocy orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej określone na 

podstawie dotychczas obowiązujących przepisów; 

2) umożliwiono żołnierzom odbywającym nadterminową zasadniczą służbę wojskową, 

przejście z mocy prawa do zawodowej służby kontraktowej, pełnionej na zasadach, 

określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, chyba że nie 

podpiszą kontraktu na pełnienie tej służby lub nie spełnią warunków do jej pełnienia. 

Żołnierze tacy będą mogli nadal pełnić nadterminową zasadniczą służbę wojskową na 

dotychczasowych zasadach, w oparciu o dotychczasowe przepisy dotyczące tej służby, do 

upływu okresu, na jaki się zgłosili do jej pełnienia; 
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3) zachowano osobom, które na podstawie dotychczasowych przepisów stały się – pomimo 

nieodbywania wcześniej żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej – żołnierzami 

rezerwy i uzyskały stopień wojskowy szeregowego (marynarza), prawo do posiadania 

tych tytułów;  

4) zagwarantowano, w związku ze zniesieniem obowiązku odbywania zajęć wojskowych, 

w tym również w drodze ochotniczej, możliwość kontynuowania tych zajęć przez 

studentów i studentki uczelni morskich, którzy odbywali je przed dniem wejścia w życie 

ustawy. Z tego względu zachowano możliwość funkcjonowania w tym okresie studium 

wojskowego jako jednostki organizacyjnej uczelni morskiej; 

5) zagwarantowano, w związku ze zniesieniem zajęć wojskowych i nadterminowej 

zasadniczej służby wojskowej, możliwość stosowania przepisów ustawy o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, do osób, które odbywały lub 

odbywają zajęcia wojskowe lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową i poniosły 

uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo lub śmierć w związku z wykonywaniem tych 

obowiązków; 

6) zagwarantowano, w związku ze zniesieniem przeszkolenia wojskowego studentów, zajęć 

wojskowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, stosowanie 

dotychczasowych przepisów do spraw o świadczenia, określone w ustawie z dnia 

11 kwietnia 2003  r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 

wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, należne z tytułu 

wypadków lub chorób, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu studenta szkoły 

wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów, bądź jego śmierć; 

7) zapewniono zwolnienie ze służby zastępczej w dniu 30 grudnia 2009 r. osób 

odbywających do tego dnia tę służbę, co stanowi wypełnienie deklarowanej zasady, że w  

2010 r. nie będzie już osób odbywających obowiązkowe rodzaje służby wojskowej albo 

jej form równorzędnych lub zastępczych.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt ustawy 

został udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 

Obrony Narodowej.  

Jednocześnie, stosownie do § 10 ust. 6a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002  r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), 
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wyjaśnienia wymaga, że do przedmiotowego projektu nie odnotowano zgłoszeń podmiotów 

zainteresowanych pracami nad tym projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa. Ponadto w wykonaniu § 10 ust. 7 wskazanej uchwały, 

wyjaśnia się również, że projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie jest objęty prawem 

Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

I. Zakres obowiązywania projektowanych regulacji prawnych 

Projektowane przepisy dotyczą: 

− osób podlegających kwalifikacji wojskowej – uszczegółowiono kwestie prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej oraz zapewniono stabilną sytuację prawną tych osób wobec braku  

obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej,  

− osób przeniesionych do rezerwy bez odbycia czynnej służby wojskowej lub zajęć 

wojskowych (dotychczasowi żołnierze rezerwy, którzy nie byli jednak dotychczas nigdy 

żołnierzami w czynnej służbie wojskowej) – osoby te będą miały uregulowany stosunek do 

służby wojskowej i nie będą już podlegać obowiązkowi odbycia zasadniczej służby 

wojskowej. Zapewni się jednak możliwość ochotniczego pełnienia przez te osoby służby 

przygotowawczej, po zwolnieniu z której uzyskałyby prawo do posiadania tytułu żołnierza 

rezerwy;  

− żołnierzy rezerwy – zawęża się zakres podmiotowy rezerwistów, wyłącznie do osób, które 

zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej lub 

ukończeniu zajęć wojskowych. W stosunku do obecnych regulacji łagodzi się obowiązki 

dotyczące żołnierzy rezerwy, wprowadzając możliwość ochotniczego zawierania 

kontraktów na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i nadania przydziału 

kryzysowego,  

− innych osób, które będą mogły pełnić czynną służbę wojskową – służbę wojskową będą 

mogły pełnić tylko te osoby, które zgłoszą się ochotniczo do jej pełnienia; dotyczy to, na 

tych samych zasadach, zarówno mężczyzn jak i kobiet.  

 

   II.   Konsultacje społeczne 

Uwzględniając zakres regulacji projekt został poddany, niezależnie od uzgodnień 

w resorcie obrony narodowej i uzgodnień międzyresortowych, konsultacjom społecznym na 

szczeblu samorządu terytorialnego, samorządu zawodowego pracodawców i przedsiębiorców 

(Konfederacja Pracodawców Polskich) oraz stowarzyszeń żołnierzy rezerwy (Związku 

Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego).  
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W ramach uzgodnień wewnątrz resortu obrony narodowej przedmiotowy projekt był 

poddany konsultacjom między innymi w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, 

w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, a także – stosownie do § 15 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów 

przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1585 oraz z 2006 r. Nr 187, 

poz. 1386) – z Przewodniczącym Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. 

Rozwiązania prawne zaproponowane w przedmiotowym projekcie zyskały akceptację tych 

instytucji. 

W trakcie prowadzonych uzgodnień międzyresortowych projekt był przedmiotem 

rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, zyskując jej 

akceptację.  

Ponadto do projektu uwag nie wnieśli: zarówno Konfederacja Pracodawców Polskich, 

jak i Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 

Polskiego.  

 

    III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych 

Koszty utrzymania stanów osobowych w zakresie świadczeń rzeczowych oszacowano 

na podstawie decyzji Nr 7/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 11 kwietnia 

2008  r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów. Natomiast kwotę 

minimalnego wynagrodzenia przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów 

z  dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. 

(M. P. Nr 55, poz. 499), które od dnia 1 stycznia 2009 r. wynosi 1 276 zł. 

Wśród zasadniczych uwarunkowań wdrożenia w życie przedmiotowej ustawy 

dokonano oszacowania kosztów w poniżej przedstawionych obszarach.  

1. Zasadnicza służba wojskowa żołnierzy niezawodowych w obecnie obowiązujących 

uregulowaniach prawnych 

a) zasadnicza służba wojskowa: 

Do kalkulacji przyjęto następujące założenia: 

– 20.000 – limit stanu średniorocznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, 

zakładany na 2009 r., 
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– 32.000 – liczba żołnierzy zwalnianych do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby 

wojskowej, na podstawie danych przyjętych w planowaniu pokojowego 

uzupełnienia Sił Zbrojnych w 2009 r. 

 

     Tabela 1. Roczne koszty funkcjonowania zasadniczej służby wojskowej 

z wyszczególnieniem paragrafów obowiązującej klasyfikacji wydatków 

budżetowych.   

     (w tys. zł) 

Lp. Składnik kosztów Liczba 
żołnierzy Kwota Paragraf 

1. uposażenie 20 000 48 000,0 307 

2. składki ubezpieczeń społecznych 20 000 68 965,2 411 

3. odprawy po zakończeniu służby 32 000 40 832 ,0 307 

4. świadczenia rzeczowe 20 000 204 960,8

422, 423, 428, 430 oraz wydatki ujęte w 
paragrafach związanych z utrzymaniem i 

eksploatacją nieruchomości (w tym w 
szczególności 426, 427, 448) 

5. składki ubezpieczeń zdrowotnych 20 000 9 072,0 413 

 Łączne koszty w skali roku 371 830,0 x 

 

b)  nadterminowa zasadnicza służba wojskowa: 

Do kalkulacji przyjęto następujące założenia: 

– 11 000 – limit zatrudnienia żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, 

zakładany na 2009 r., 

– 510 – liczba żołnierzy zwalnianych w skali roku z nadterminowej zasadniczej służby 

wojskowej. 
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            Tabela 2. Roczne koszty funkcjonowania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej 

z  wyszczególnieniem paragrafów obowiązującej klasyfikacji wydatków 

budżetowych. 

                  (w tys. zł) 
Lp. Składnik kosztów Liczba 

żołnierzy Kwota Paragraf 

1. uposażenie 11 000 316 800,0 405 

2. składki ubezpieczeń społecznych  11 000 80 847,4 411 

3. odprawy po zakończeniu służby 510 1 224,0 406 

4. świadczenia rzeczowe 11 000 49 481,3

422, 423, 428, 430 oraz wydatki 
ujęte w paragrafach związanych z 

utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości (w tym w 

szczególności 426, 427, 448) 

 Łączne koszty w skali roku 448 352,7  

Wysokość uposażeń zaktualizowano stosownie do obecnie obowiązujących stawek. 

2. Nowe formy służby wojskowej   

a) służba przygotowawcza (4 – 6 miesięcy): 

Do kalkulacji przyjęto następujące założenia: 

                – 5.000 – limit stanu średniorocznego żołnierzy służby przygotowawczej. 

                Tabela 3. Roczne koszty funkcjonowania służby przygotowawczej z wyszczegól-

nieniem paragrafów obowiązującej klasyfikacji wydatków budżetowych. 

                                                                                                                                              (w tys. zł) 

Lp. Składnik kosztów Liczba 
żołnierzy Kwota Paragraf 

1. 

uposażenie wraz z odprawą 
(średnie uposażenie wraz z innymi 
należnościami pieniężnymi przyjęto na 
poziomie 1 000 zł) 

5 000 72 760,0        307 

2. składki ubezpieczeń społecznych 5 000  19 538,4 
 

411 
 

3. 

świadczenia rzeczowe (m.in. żywienie, 
leczenie, zakwaterowanie i pozostałe koszty 
związane z pobytem żołnierza w jednostce 
wojskowej) 

5 000 108 050,1 

422, 423, 428, 430 
oraz wydatki ujęte w 

paragrafach 
związanych z 
utrzymaniem i 
eksploatacją 

nieruchomości (w tym 
w szczególności 426, 

427, 448) 
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4. składki ubezpieczeń zdrowotnych 5 000 2 268,0 413 
 Łączne koszty w skali roku 202 616,5  

 

Mając na względzie sytuację budżetową, w celu zmniejszenia kosztów wprowadzenia 

służby przygotowawczej, zweryfikowano założenie w zakresie wielkości przeciętnego 

miesięcznego uposażenia, wraz z pozostałymi należnościami pieniężnymi, które będzie 

otrzymywał żołnierz pełniący tę formę służby. Będzie ono wynosić średnio 1000 zł, tj. tyle ile 

uposażenie otrzymywane przez podchorążego służby kandydackiej w pierwszym roku nauki 

(40  % najniższego uposażenia żołnierza zawodowego). Jednocześnie, analogicznie 

zweryfikowano wskaźnik kosztów świadczeń rzeczowych związanych z utrzymaniem 

żołnierzy, podczas pełnienia służby przygotowawczej. Wyłączenie świadczeń żołnierzy 

z tytułu pełnienia służby przygotowawczej ze zwolnienia podatkowego od osób fizycznych 

spowoduje zarazem zmniejszenie założonych dla tych żołnierzy uposażeń (ok. 1000 zł) 

o kwotę zapłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Opodatkowanie świadczeń żołnierzy służby przygotowawczej zapewni zarazem łączny 

wpływ dochodów budżetu państwa o kwotę ok. 12,6 mln zł. Należy podkreślić, że objęcie 

wskazanych powyżej świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych może utrudnić 

uzupełnianie zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych ochotnikami, którzy 

w przeszłości nie byli żołnierzami rezerwy lub nie pełnili dotychczas żadnego rodzaju 

czynnej służby wojskowej.  

b) Narodowe Siły Rezerwowe (NSR): 

Do kalkulacji przyjęto założenie: 

                – 10.000 – liczba żołnierzy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w 2010 r.  

                Tabela 4. Roczne koszty utrzymania żołnierzy NSR, posiadających nadane przydziały 

kryzysowe, podczas odbywania ćwiczeń wojskowych z wyszczególnieniem paragrafów 

obowiązującej klasyfikacji wydatków budżetowych. 

                                                                                                                                              (w tys. zł) 

Lp. Składnik kosztów Kwota Paragraf 
1. 

uposażenia za odbywanie ćwiczeń wojskowych 24 000,0         307 

2. 
 składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 10 656,0 411, 413 
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3. 

świadczenia rzeczowe ponoszone na utrzymanie 
żołnierzy rezerwy podczas odbywania służby czynnej w 
ramach szkolenia na ćwiczeniach wojskowych (m.in. 
żywienie, leczenie, zakwaterowanie i pozostałe koszty 
związane z pobytem żołnierza rezerwy w jednostce 
wojskowej) 

9 400,0 

422, 423, 428, 430 
oraz wydatki ujęte 

w paragrafach 
związanych z 
utrzymaniem i 
eksploatacją 

nieruchomości (w 
tym w 

szczególności 426, 
427, 448) 

4.   
rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza 
NSR w wysokości do 2,5-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw (do wyliczeń przyjęto kwotę 
wynagrodzenia za styczeń 2009 r. określoną w 
obwieszczeniu Prezesa GUS z 17.02. 2009 tj. 3 215,75 
zł) 

 

80 000,0 303* 

 Łączne koszty w skali roku 124 056,0 X 

 

Wysokość uposażeń zaktualizowano stosownie do obecnie obowiązujących stawek. 

* W lp. 3 tabeli w kolumnie paragraf zamieszczono oznaczenie paragrafu „303” jako 
najbardziej zbliżone do występującego w obecnym systemie prawnym rozwiązania. 
Wspomniane rekompensaty dla pracodawców zatrudniających żołnierza NSR stanowią 
nowe rozwiązania i nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 
W związku z tym przewiduje się potrzebę zmiany w tym zakresie przepisów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

 

3. Promocja służby wojskowej 

Uwzględniając sytuację, w jakiej znajdują się finanse publiczne oraz dużą liczbę 

kandydatów wyrażających gotowość do pełnienia służby wojskowej zgodnie z § 18 pkt 8 

Decyzji Budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 

2009 r. wstrzymano realizację decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej 

(Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117). W związku z powyższym nie będą ponoszone wydatki na 

promocję służby wojskowej bezpośrednio związane z procesem profesjonalizacji Sił 

Zbrojnych. 
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4. Zestawienie porównawcze szacunkowych kosztów funkcjonowania obowiązujących 

obecnie oraz planowanych do wprowadzenia nowych rodzajów służby wojskowej 

Wstrzymanie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej (do czasu 

wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa) i zniesienie nadterminowej zasadniczej 

służby wojskowej oraz wprowadzenie służby pełnionej w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych i  służby przygotowawczej, przyniesie zmniejszenie wydatków w budżecie 

państwa, w części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w kwocie ok. 

493,5 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na uposażenia żołnierzy zawodowych 

(§ 405). Ponadto objęcie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń 

pieniężnych z tytułu pełnienia służby przygotowawczej zapewni wpływ z tego tytułu do 

budżetu państwa kwoty ok. 12,6 mln zł. 

     Tabela 5. Różnica pomiędzy wydatkami ponoszonymi na dotychczasowe i nowe formy 

pełnienia służby wojskowej. 

(w mln zł) 

ZMNIEJSZONE WYDATKI ZWIĄZANE  
ZE ZNIESIENIEM DOTYCHCZASOWYCH 

RODZAJÓW SŁUŻBY  

ZWIĘKSZONE WYDATKI ZWIĄZANE Z 
NOWYMI RODZAJAMI SŁUŻBY  

ŁĄCZNE 
ZMNIEJSZENIE 
WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH 
MON WYNIKAJĄCE 

Z RÓŻNICY 
MIĘDZY KWOTĄ 
Z KOLUMNY Nr 1 
I KOLUMNY Nr 2 

1 2 3 

Zasadnicza służba wojskowa 371,8 

Nadterminowa służba wojskowa 448,4 
Służba przygotowawcza  202 ,6 x 

X Narodowe Siły Rezerwowe  124,1 x 

RAZEM: 820,2 RAZEM: 326,7 493,5 

 

Niezależnie od powyższych kosztów projektowane regulacje będą miały wpływ na 

wydatki ponoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brak 

obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego będzie 

skutkować bowiem jednoczesnym brakiem prawnej możliwości pełnienia, zamiast 

obowiązkowej służby wojskowej, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie problem ten dotknie tylko oddziały 
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prewencji Policji, ponieważ w pozostałych formacjach uzbrojonych, czyli w Straży 

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, nie była pełniona ta forma służby, mająca charakter 

służby równorzędnej w zakresie spełniania powszechnego obowiązku obrony do zasadniczej 

służby wojskowej.  

Zgodnie z „Programem Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 

lata 2008 – 2010”, okoliczność ta nie powoduje bezpośrednio skutków finansowych, jednakże 

rezygnacja ze służby kandydackiej wymaga odpowiedniego zwiększenia stanu osobowego 

Policji, realizowanego w ramach naboru nowych funkcjonariuszy w celu uzupełnienia 

wakatów w Policji. Łączny koszt zastąpienia służby kandydackiej służbą zawodową 

policjantów wyniesie 0,15 mld zł. 

Ocenia się również, że projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, mogą mieć jedynie marginalny wpływ na wysokość wypłat 

z funduszu pracy, ponieważ: 

1) służba przygotowawcza na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych będzie trwała do 6 

miesięcy, natomiast ćwiczenia wojskowe do 30 dni w roku;  

2) służba okresowa, pełniona będzie w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony 

państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, zwłaszcza w sytuacji potrzeby reagowania 

kryzysowego oraz wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. 

Aktualny limit żołnierzy planowanych do powołania do służby w tym trybie wynosi 50 

osób. 

W zakresie dotyczącym wpływu regulacji na dochody i wydatki budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz sektora finansów komunalnych podkreślenia wymaga, że 

projektowane regulacje nie spowodują skutków finansowych dla budżetów jednostek 

samorządowych. 

 

IV. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na powstanie lub utratę miejsc pracy. 

Intencją autorów projektu jest jednak, aby w większym stopniu niż obecnie zostały otworzone 

rynki pracy dla żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo podjęliby się trudów związanych 

z pełnieniem czynnej służby wojskowej (posiadają nadany przydział kryzysowy). Ponadto 
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łagodzi się kryteria uzyskania statusu uregulowanego stosunku do służby wojskowej, co 

obecnie w niektórych zawodach stanowi ustawową barierę do podjęcia pracy. 

 

V. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki oraz na przedsiębiorczość, a także ze względu na propozycję 

rekompensat dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników będących na przydziałach 

kryzysowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

VII. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z  dnia                                      2009 r. 

w sprawie przydziałów kryzysowych 

 
Na podstawie art. 59b ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§  1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych; 
2) wzór karty przydziału kryzysowego. 

 
§ 2. 1. Po otrzymaniu kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych 

Sił Rezerwowych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa żołnierza rezerwy, w trybie art. 
52 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej 
„ustawą”, a następnie: 
1) nadaje żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy; 
2) przesyła egzemplarz karty przydziału kryzysowego do dowódcy jednostki wojskowej, do 

której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy; 
3) powiadamia pracodawcę żołnierza rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy, o 

nadaniu tego przydziału, z prośbą o współpracę w zakresie realizacji zadań związanych 
z przydziałem kryzysowym zatrudnionego przez niego pracownika. 

2. Wojskowy komendant uzupełnień nadaje żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy, 
w formie karty przydziału kryzysowego, po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których 
mowa w art. 99a ust. 6 ustawy, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2. 

  3. Nadanie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant 
uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce wojskowej tego żołnierza, a 
dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza w rozkazie 
dziennym jednostki wojskowej. 

 
§ 3. W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy na wezwanie, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1, lub pisemnej odmowy przyjęcia karty przydziału, wojskowy komendant 
uzupełnień powiadamia o tym pisemnie żołnierza rezerwy oraz dowódcę jednostki 
wojskowej, w której żołnierzowi temu zamierzano nadać przydział kryzysowy, o 
wygaśnięciu kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych. 

  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 

180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120. 
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§ 4. 1. Doręczenie karty przydziału kryzysowego następuje za potwierdzeniem odbioru, 

poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę, której wydano tę kartę, na 
egzemplarzu karty przydziału kryzysowego przeznaczonym dla wojskowego komendanta 
uzupełnień. 

      2. Doręczenie kart przydziału kryzysowego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia 
wojskowe może nastąpić za pośrednictwem właściwego dowódcy jednostki wojskowej. 

3. W celu doręczenia kart przydziału kryzysowego żołnierzom rezerwy, o których mowa 
w ust. 2, wojskowy komendant uzupełnień przekazuje, za pokwitowaniem, dowódcy 
jednostki wojskowej po trzy egzemplarze poszczególnych kart przydziału kryzysowego. 

4. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 3, ujmuje się liczbę kart przydziału 
kryzysowego oraz ich serie i numery. 

5. Po doręczeniu kart przydziału kryzysowego żołnierzom rezerwy, o których mowa w 
ust. 2, dowódca jednostki wojskowej zwraca egzemplarze kart przydziału kryzysowego 
przeznaczone dla wojskowego komendanta uzupełnień, na których żołnierze rezerwy 
potwierdzili ich odbiór oraz pozostawia w aktach egzemplarze kart przydziału 
przeznaczone dla niego. 

6. Karty przydziału kryzysowego, które nie zostały doręczone w sposób, określony w 
ust. 2 – 5, dowódca jednostki wojskowej zwraca niezwłocznie wojskowemu komendantowi 
uzupełnień. 

 
§ 5. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, po powzięciu wiadomości, w tym  

z urzędu, o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej unieważnienie przydziału kryzysowego, 
określonej w art. 59b ust. 10 lub 11 ustawy, wzywa żołnierza rezerwy, w trybie art. 52 
ustawy, i odbiera od niego pisemne, udokumentowane oświadczenie o istnieniu lub 
nieistnieniu takiej przesłanki.  

2. Wojskowy komendant uzupełnień, po dokonaniu sprawdzenia i stwierdzeniu istnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 unieważnia przydział kryzysowy w drodze decyzji 
administracyjnej i niezwłocznie powiadamia o tym dowódcę jednostki wojskowej; 

3. Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu zawiadomienia o tym, że decyzja, o 
której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, stwierdza w rozkazie dziennym jednostki 
wojskowej fakt unieważnienia przydziału kryzysowego oraz dokonuje odpowiednich 
adnotacji w ewidencji wojskowej prowadzonej w tej jednostce. 

 
§ 6. Ustala się wzór karty przydziału kryzysowego, określony w załączniku do 

rozporządzenia, która jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju, stwierdzającym 
przydział kryzysowy żołnierza rezerwy do określonej jednostki wojskowej, na podstawie 
którego żołnierz rezerwy jest obowiązany być w ciągłej gotowości do wykonywania 
obowiązków służbowych wynikających z treści kontraktu, o którym mowa w art. 59b ust. 2 
lub 3 ustawy. 

 
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 

Minister Obrony Narodowej  
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  Załącznik do rozporządzenia  
                                                                 Ministra Obrony Narodowej  
                                                                 z dnia………………(poz.   ).      

                         Seria…………..Nr……………..                                     MON – Mu/….. 

 
………………………………………………………. 
 (pieczęć wojskowego komendanta  uzupełnień) 
 

………………, dnia…………..r. 

KARTA  PRZYDZIAŁU  KRYZYSOWEGO 

            Na podstawie art. 59b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.): 

Pan/Pani ……………………………………………………………………………… 
                                          (stopień wojskowy, imiona  i nazwisko) 

 ……………………………...........,   PESEL  Nr    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                               (imię ojca) 

posiadający/a książeczkę wojskową ……………………………………………. w dniu 
                                                                              (seria, numer)        
                                                                                                    
zawarł/a kontrakt ………/…………na wykonywanie obowiązków w ramach                        

( seria, numer)       
Narodowych Sił Rezerwowych. 
 
            Wyżej wymienionemu żołnierzowi rezerwy nadaje się przydział kryzysowy w 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                       (numer/ nazwa i adres jednostki wojskowej) 
..………………………………………………………………………………………………… 
 
na stanowisko ………………………………………………………………………………… 

              (stanowisko lub funkcja oraz nr specjalności wojskowej, pododdział) 
 

POUCZENIE 
Utrata karty przydziału kryzysowego nie zwalnia żołnierza rezerwy z wykonywania obowiązków wynikających z nadania 
tego przydziału. O utracie karty przydziału kryzysowego należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego 
komendanta uzupełnień. Na podstawie art. 127 ust.1 Kpa od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do szefa 
wojewódzkiego sztabu wojskowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty. 

                                                                 ……………………………………………………………………………………. 

                         odcisk                                       (stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)  

                            pieczęci 

Otrzymują:  

egz. Nr 1 – Pan/Pani ………………………………………………………………………… 
egz. Nr 2 – dowódca Jednostki Wojskowej ……………………………………………….. 
egz. Nr 3 – a/a 

Potwierdzam odbiór karty przydziału kryzysowego ………………………………………. 
                                                                                     (data i czytelny podpis przyjmującego) 
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 59b 

ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w brzmieniu 
nadanym art. 1 pkt 25 ustawy z dnia……………………2009 r. o zmianie ustawy o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr….., poz. …). 

Projekt  jest konsekwencją zmian dokonanych w cyt. ustawie,  polegających na 
wprowadzeniu pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, przez 
żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe. 

Rozporządzenie reguluje tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych, 
warunki nadawania przydziałów kryzysowych oraz określa wzór karty, stanowiącej prawną 
podstawę nadania tego przydziału. 

 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 
wewnętrzną organizację jednostek wojskowych, w których nastąpi wykonywanie 
obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 

Przyjęte rozwiązania nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, 
ponieważ regulują jedynie tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych na 
wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz wzór karty 
nadania takiego przydziału. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 
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Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/05zb 



                                                                                                                   PROJEKT 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia                                              2009 r. 
w sprawie urlopów żołnierzy czynnej służby wojskowej 

 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1)) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) tryb i warunki udzielania urlopów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, odwołania z 

urlopów lub ich przedłużenia; 
2) czas trwania urlopów żołnierzy w czynnej służby wojskowej; 

 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) żołnierz – żołnierza w czynnej służbie wojskowej, o której mowa w art. 59 ustawy. 

§ 3. 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się żołnierzom, o których mowa w art. 70 ust. 1 
pkt 1 ustawy. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się w jednym nieprzerwanym okresie 
żołnierzom: 

1) odbywającym zasadniczą służbę wojskową  -  jednorazowo w czasie jej odbywania w 
wymiarze dziesięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej trzech miesięcy tej 
służby; 

2) odbywającym okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową 
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - w wymiarze do 26 dni kalendarzowych, z 
wyłączeniem niedziel i świąt oraz dni dodatkowo wolnych od służby, w okresie dwunastu 
miesięcy jej odbywania. 
3. Jeżeli okres odbywania okresowej służby wojskowej, służby przygotowawczej lub 

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, za który należny jest urlop 
wypoczynkowy, jest krótszy niż dwanaście miesięcy, urlopu tego udziela się żołnierzowi 
proporcjonalnie do okresu odbywanej służby. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 
171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 
120. 
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4. Na wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej może udzielić urlopu 
wypoczynkowego w dwóch częściach. 

5. Plan urlopów wypoczynkowych dla żołnierzy opracowuje się na szczeblu pododdziału, 
uwzględniając, w miarę możliwości, ich wnioski. Plan urlopów podaje się do wiadomości 
żołnierzy. 

6. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi lub na wniosek żołnierza, 
urlopu wypoczynkowego można udzielić w innym terminie, niż określony w planie urlopów. 

7. Żołnierzowi, który w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym nie mógł 
korzystać z tego urlopu z powodu choroby trwającej co najmniej trzy dni, dowódca jednostki 
wojskowej udziela ponownie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po powrocie do jednostki 
wojskowej lub w okresie późniejszym na czas równy liczbie dni,  
w czasie których żołnierz pozostawał na zwolnieniu lekarskim. 

8. Podstawą ponownego udzielenia żołnierzowi urlopu w przypadku, o którym mowa w 
ust. 7, jest zaświadczenie lekarskie. 

 
§ 4. Dodatkowego urlopu, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy, udziela się 

corocznie, w wymiarze 10 dni roboczych, żołnierzom: 
1) pełniącym służbę w jednostkach desantowo-szturmowych lub innych jednostkach 

wojskowych, jeśli wykonali co najmniej dziesięć skoków spadochronowych; 
2) zajmującym stanowiska nurków lub płetwonurków oraz instruktorów sanitarnych 

zabezpieczających nurkowanie, którzy systematycznie nurkują lub przebywają  
w komorze dekompresyjnej; 

3) wchodzącym w skład etatowych załóg trałowców, niszczycieli min, okrętów rakietowych, 
okrętów zwalczania okrętów podwodnych, jeśli okręty te wychodziły w morze co najmniej 
60 dni w ciągu roku. 
 
§ 5. 1. Urlopu zdrowotnego udziela się żołnierzom, o których mowa w art. 70 ust.  

1 pkt 3 ustawy – w wymiarze do 1 miesiąca; 
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony żołnierzowi w jednym 

nieprzerwanym okresie. 
3. Do wymiaru urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się kolejne dni kalendarzowe, w 

tym niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od służby. 
4. Podstawą udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego jest orzeczenie w tej sprawie 

wojskowej komisji lekarskiej. 
 
§ 6. 1. Urlopu okolicznościowego udziela się żołnierzom, o których mowa w art. 70 ust.1 

pkt 4 ustawy. 
2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się żołnierzowi na jego udokumentowany 

wniosek w przypadku: 
 1) zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny, za którego uważa się 

małżonka, dziecko, ojca, matkę, opiekuna prawnego, siostrę, brata, babkę lub dziadka 
żołnierza, a także ojca, matkę lub opiekuna prawnego małżonka żołnierza; 

 2) ślubu żołnierza; 
 3) urodzenia się dziecka żołnierza; 
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             3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, można udzielić żołnierzowi również  
w przypadkach uzasadnionych szczególnie ważnymi względami: 
 1) rodzinnymi; 
 2) osobistymi; 
 3) klęski żywiołowej, która dotknęła jego rodzinę; 
 4) związanymi z pracami sezonowymi w prowadzonym osobiście lub wraz ze 

współmałżonkiem gospodarstwie rolnym. 
4. Urlopu okolicznościowego w przypadkach, o których mowa: 

 1) w ust. 2 i ust. 3 pkt 1-3 – udziela się w wymiarze od dwóch do pięciu dni kalendarzowych; 
 2) w ust. 3 pkt 4 – udziela się w łącznym wymiarze nie dłuższym niż czternaście dni 

kalendarzowych w czasie trwania tej służby. 
       5. Urlopu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy – udziela się na czas trwania  kampanii 
wyborczej, po  przedstawieniu przez tego żołnierza zaświadczenia państwowej komisji 
wyborczej o rozpoczęciu i prowadzeniu przez niego własnej kampanii wyborczej; 
 

§ 7. 1. Niezależnie od przypadków, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-3, 
żołnierzom pełniącym służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny można udzielić 
dodatkowego urlopu okolicznościowego, w przypadku czasowego niewykonywania przez nich 
zadań bojowych. 

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony żołnierzowi w jednym 
nieprzerwanym okresie raz w roku kalendarzowym w wymiarze: 
 1) w korpusie szeregowych - do siedmiu dni kalendarzowych; 
 2) w korpusie podoficerów - do dziesięciu dni kalendarzowych; 
 3) w korpusie oficerów – do piętnastu dni kalendarzowych. 

3. Do wymiaru urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się kolejne dni kalendarzowe, w 
tym niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od służby. 

4. Do wymiaru urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się czasu niezbędnego na 
przejazd do miejsca pobytu na urlopie i z powrotem do miejsca stacjonowania jednostki 
wojskowej żołnierza. 

 
§ 8. 1. Urlopu nagrodowego udziela się żołnierzom, o których mowa w art. 70 ust.  

1 pkt 5 ustawy. 
2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się na zasadach i w wymiarze określonych w 

przepisach o dyscyplinie wojskowej. 

§ 9. 1. Urlopu z tytułu honorowego krwiodawstwa udziela się żołnierzom, o których mowa 
w art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się żołnierzowi w wymiarze jednego dnia 
kalendarzowego za każde oddane 200 ml krwi. 

3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, można udzielić żołnierzowi łącznie z innym urlopem. 
 
§ 10. 1. Fakt udzielenia żołnierzowi urlopu stwierdza się w rozkazie dowódcy jednostki 

wojskowej. 
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2. W rozkazie, o którym mowa w ust. 1, podaje się rodzaj urlopu, jego wymiar, termin 
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce przebywania żołnierza na urlopie  
i sposób jego powiadamiania w razie potrzeby odwołania tego żołnierza z urlopu. 

3. Odwołanie żołnierza z urlopu, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, stwierdza się 
rozkazem dowódcy jednostki wojskowej. Odwołanie powinno być uzasadnione i mieć 
wyjątkowy charakter. 

4. Odwołanie żołnierza z urlopu następuje za pomocą pisemnego zawiadomienia lub 
przez uprawnionego żołnierza (pracownika), przez dowódcę (komendanta) garnizonu 
(dowódcę jednostki wojskowej), właściwego dla miejsca przebywania żołnierza w czasie 
urlopu, telefonicznie lub w każdy inny możliwy i dostępny sposób. 

5. Żołnierz odwołany z urlopu obowiązany jest niezwłocznie stawić się w miejscu 
pełnienia służby. 

6. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, odwołanemu z urlopu, przysługuje 
ponownie ten urlop w pełnym wymiarze, jeżeli żołnierz przebywał na nim nie więcej niż trzy 
dni kalendarzowe. W pozostałych przypadkach przysługuje urlop  
w wymiarze niewykorzystanym. 

7. Żołnierzowi odwołanemu z urlopu udziela się ponownie tego urlopu po ustaniu 
przyczyny, dla której został on z niego odwołany. 

 
§ 11. 1. Żołnierzom, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, przebywającym na urlopie, 

urlop ten może być przedłużony w razie: 
 1) zachorowania żołnierza; 
 2) zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny, za którego uważa się 

małżonka, dziecko, ojca, matkę, opiekuna prawnego, siostrę, brata, babkę lub dziadka 
żołnierza, a także ojca, matkę lub opiekuna prawnego małżonka żołnierza; 

 3) klęski żywiołowej, która dotknęła jego rodzinę; 
 4) powstania innych ważnych przyczyn uniemożliwiających powrót do jednostki wojskowej. 

2. O przedłużeniu urlopu w sytuacjach, określonych w ust. 1, decyduje dowódca 
garnizonu, a w garnizonach, w których są etatowi komendanci garnizonu – komendant 
garnizonu, w którym żołnierz przebywa na urlopie. 

3. Dowódca lub komendant garnizonu, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia niezwłocznie 
dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę wojskową, o 
przedłużeniu urlopu temu żołnierzowi. 

 
§ 12. Udzielanie urlopów żołnierzom, o których mowa art. 70 ust. 1 ustawy, pełniącym 

służbę poza granicami państwa, określają przepisy § 5 ust. 1 oraz § 7 i 8  rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków 
żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa  (Dz. U. Nr 16, poz. 
150, z późn. zm.). 
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§ 13. Żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia przysługują urlopy na dotychczasowych zasadach, o ile są one dla nich 
korzystniejsze. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 
 

Minister Obrony Narodowej  
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zmienionej ustawą z dnia…… 
2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr…., poz. …). 

Materia projektowanego rozporządzenia nie była do tej pory przedmiotem regulacji 
prawnej, w niniejszej formie, obejmującej problematykę urlopów we wszystkich rodzajach 
czynnej służby wojskowej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności podnieść należy, iż w 
dotychczasowym stanie prawnym nie funkcjonowała służba przygotowawcza i w związku z 
tym wystąpiła konieczność określenia wymiaru i zasad udzielania urlopów żołnierzom czynnej 
służby wojskowej, z uwzględnieniem służby przygotowawczej.              

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

.  
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja: 
     Projektowana regulacja porządkuje problematykę udzielania urlopów żołnierzom czynnej 

służby wojskowej i nie będzie miała wpływu na wewnętrzną organizację jednostek 
wojskowych.  

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 
     Zaproponowane rozwiązania ( o charakterze proceduralnym ) nie będą miały wpływu na 

rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 
      Przyjęte rozwiązania nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, 

ponieważ nie wprowadzają zmian skutkujących zobowiązaniami finansowymi lub 
dochodami budżetu państwa.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 
Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5.   Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 
Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 
 Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
04/06zb 



PROJEKT 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z  dnia                                              2009 r. 

w sprawie  stopni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji,  Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz Straży 

Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym 

 
Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa stopnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz Straży 
Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym. 

§ 2. Szczegółowy wykaz stopni i ich odpowiedników, z uwzględnieniem 
równorzędności pierwszych stopni w poszczególnych korpusach, określa załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

 
Minister Obrony Narodowej  

 

 

 

 

 

 
                                                           

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

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 76a 
ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w brzmieniu 
nadanym art. 1 pkt 37 ustawy z dnia……………………2009 r. o zmianie ustawy o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. Nr….., poz. ...). 

Projekt ten jest konsekwencją zmian dokonanych w cyt. ustawie,  polegających m. in. 
na wprowadzeniu możliwości odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia służby 
przygotowawczej i innych form służby wojskowej, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez funkcjonariuszy lub osoby posiadające stopnie 
w innych służbach np. w Policji, stąd potrzeba nadania im, w tym czasie, odpowiednich 
stopni wojskowych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 
rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 

Projektowana regulacja dotyczy wewnętrznej organizacji resortu obrony narodowej w 
okresie odbywania ćwiczeń wojskowych i różnych form służby wojskowej i będzie miała 
wpływ na funkcjonariuszy i inne osoby posiadające stopnie innych służb, które 
ochotniczo odbywać będą te ćwiczenia i pełnić określone formy służby wojskowej. 
Stopnie  posiadane przez te osoby należy dostosować do stopni wojskowych. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 

Przyjęte rozwiązania nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, 
ponieważ regulują jedynie kwestie formalne związane z dostosowaniem stopni różnych 
służb do stopni wojskowych.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 
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Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój  regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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                                                                 Załącznik do rozporządzenia  
                                                                 Ministra Obrony Narodowej  
                                                                 z dnia………………(poz.   ).      

 

STOPNIE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, 
BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, SŁUŻBY 
KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY 

WIĘZIENNEJ ORAZ STRAŻY GRANICZNEJ, ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM 
WOJSKOWYM 

 
Stopnie 

wojskowe 
 

Stopnie w 
Policji 

 

Stopnie w Straży 
Granicznej 

 

Stopnie w 
Biurze 

Ochrony 
Rządu 

 

Stopnie w 
Państwowej 

Straży Pożarnej 
 

Stopnie Służby 
Więziennej 

Stopnie w 
Agencji 

Bezpieczeństw
a 

Wewnętrznego 
i Agencji 
Wywiadu 

 

Stopnie w 
Służbie 

Wywiadu 
Wojskowego i 

Służbie 
Kontrwywiadu 
Wojskowego 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

szeregowy 
(marynarz) 
 

posterunkowy 
 

szeregowy 
Straży 
Granicznej 
(marynarz 
Straży 
Granicznej) 

 

szeregowy 
 

strażak 
 

szeregowy 
Służby 
Więziennej 

szeregowy 
 

szeregowy 
 

starszy 
szeregowy 
(starszy 
marynarz) 
 

starszy 
posterunkowy 
 

starszy 
szeregowy 
Straży 
Granicznej 
(starszy 
marynarz Straży 
Granicznej) 
 

starszy 
szeregowy 
 

starszy strażak 
 

starszy 
szeregowy 
Służby 
Więziennej 

starszy 
szeregowy 
 

starszy 
szeregowy 
 

kapral (mat) brak 
odpowiednika 

kapral Straży 
Granicznej (mat 
Straży 
Granicznej) 
 
 

kapral 
 

sekcyjny 
 

kapral Służby 
Więziennej 

kapral 
 

kapral 
 

starszy kapral 
(starszy mat) 
 

 
brak 
odpowiednika 

brak 
odpowiednika 

brak 
odpowiednika 
 

starszy sekcyjny 
 

starszy kapral 
Służby 
Więziennej 

starszy kapral 
 

starszy kapral 
 

plutonowy 
(bosmanmat) 
 

 
brak 
odpowiednika 

plutonowy 
Straży 
Granicznej 
(bosmanmat 
Straży 
Granicznej) 
 

plutonowy 
 

młodszy 
ogniomistrz 
 

plutonowy 
Służby 
Więziennej 

plutonowy 
 
starszy 
plutonowy 

plutonowy 
 
starszy 
plutonowy 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

sierżant 
(bosman) 
 

sierżant Policji 
 
 

sierżant Straży 
Granicznej 
(bosman Straży 
Granicznej) 
 

sierżant 
 

ogniomistrz 
 
 

sierżant Służby 
Więziennej 

sierżant 
 

sierżant 
 

starszy 
sierżant 
(starszy 
bosman) 

starszy sierżant 
Policji 
 
sierżant 
sztabowy 
Policji 
 

starszy sierżant 
Straży 
Granicznej 
(starszy bosman 
Straży 
Granicznej) 
 
sierżant 
sztabowy 
Straży 
Granicznej 
(bosman 
sztabowy 
Straży 
Granicznej) 

starszy 
sierżant 
 

starszy 
ogniomistrz 

starszy sierżant 
Służby 
Więziennej 
 
sierżant 
sztabowy 
Służby 
Więziennej 
 
starszy sierżant 
sztabowy 
Służby 
Więziennej 
 
 

starszy 
sierżant 
 
sierżant 
sztabowy 
 
starszy 
sierżant 
sztabowy 
 

starszy sierżant
 
sierżant 
sztabowy 
 
starszy sierżant 
sztabowy 

młodszy 
chorąży 
(młodszy 
chorąży 
marynarki) 

młodszy 
aspirant Policji 
 

młodszy 
chorąży Straży 
Granicznej 
 

młodszy 
chorąży 
 

młodszy 
aspirant 
 

młodszy 
chorąży Służby 
Więziennej 
 

młodszy 
chorąży 
 

młodszy 
chorąży 
 

chorąży 
(chorąży 
marynarki) 
 
 

aspirant Policji 
 

chorąży Straży 
Granicznej 
 

chorąży 
 

aspirant 
 

chorąży Służby 
Więziennej 
 

chorąży 
 

chorąży 
 

starszy 
chorąży 
(starszy 
chorąży 
marynarki) 
 

starszy aspirant 
Policji 
 
aspirant 
sztabowy 
Policji 
 

starszy chorąży 
Straży 
Granicznej 
 
chorąży 
sztabowy 
Straży 
Granicznej 

starszy 
chorąży 

starszy aspirant 
 
aspirant 
sztabowy 

starszy chorąży 
Służby 
Więziennej 
 

starszy 
chorąży 
 
młodszy 
chorąży 
sztabowy 
 
chorąży 
sztabowy 

starszy 
chorąży 
 
młodszy 
chorąży 
sztabowy  
 
chorąży 
sztabowy 

starszy 
chorąży 
sztabowy 
(starszy 
chorąży 
sztabowy 
marynarki) 

brak 
odpowiednika 

starszy chorąży 
sztabowy 
Straży 
Granicznej 
 

brak 
odpowiednika 

brak 
odpowiednika 

brak 
odpowiednika 

starszy 
chorąży 
sztabowy 
 

starszy 
chorąży 
sztabowy 
 

podporucznik 
(podporuczni
k marynarki) 

podkomisarz 
Policji 
 

podporucznik 
Straży 
Granicznej 
 

podporucznik
 

młodszy 
kapitan 
 

podporucznik 
Służby 
Więziennej 
 

podporucznik 
 

podporucznik 
 

porucznik komisarz porucznik porucznik kapitan porucznik porucznik porucznik 
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(porucznik 
marynarki) 

Policji 
 

Straży 
Granicznej 
 

  Służby 
Więziennej 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
kapitan 
(kapitan 
marynarki) 

nadkomisarz 
Policji 
 

kapitan Straży 
Granicznej 
 

kapitan 
 

starszy kapitan 
 

kapitan Służby 
Więziennej 
 

kapitan 
 

kapitan 
 

major 
(komandor 
podporucznik) 

podinspektor 
Policji 
 

major Straży 
Granicznej 
(komandor 
podporucznik 
Straży 
Granicznej)  
 

major 
 

młodszy 
brygadier 
 

major Służby 
Więziennej 
 

major 
 

major 
 

podpułkownik 
(komandor 
porucznik) 

młodszy 
inspektor 
Policji 
 

podpułkownik 
Straży 
Granicznej 
(komandor 
porucznik 
Straży 
Granicznej)  
 

podpułkownik
 

brygadier 
 

podpułkownik 
Służby 
Więziennej 
 

podpułkownik
 

podpułkownik 
 

pułkownik 
(komandor) 

inspektor 
Policji 
 

pułkownik 
Straży 
Granicznej 
(komandor 
Straży 
Granicznej) 
 

pułkownik 
 

starszy 
brygadier 
 

pułkownik 
Służby 
Więziennej 
 

pułkownik 
 

pułkownik 
 

generał 
brygady 
(kontradmirał) 

nadinspektor 
Policji 
 

generał brygady 
Straży 
Granicznej 
(kontradmirał 
Straży 
Granicznej) 
 

generał 
brygady 
 

nadbrygadier 
 

generał Służby 
Więziennej 
 

 generał 
brygady 
 

generał 
brygady 
 

generał 
dywizji 
(wiceadmirał) 
 

generalny 
inspektor 
Policji 
 

generał dywizji 
Straży 
Granicznej 
(wiceadmirał 
Straży 
Granicznej)  
 

generał 
dywizji 
 

generał 
brygadier 
 

brak 
odpowiednika 
 

brak 
odpowiednika 
 

 brak 
odpowiednika 
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PROJEKT 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z dnia                                               2009 r. 

 
w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych 

 

 

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,  
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb przeznaczania i powoływania absolwentów szkół wyższych, zwanych dalej 
„absolwentami”, do odbycia przeszkolenia wojskowego; 

2) tryb zwalniania z przeszkolenia wojskowego; 
3) przebieg odbywania przeszkolenia wojskowego. 
 

§ 2. 1. Wojskowy komendant uzupełnień przeznacza absolwentów, będących osobami 
podlegającymi kwalifikacji wojskowej, uznanymi za zdolnych do służby wojskowej, do 
odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych - po ukończeniu szkoły 
wyższej przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, którzy złożyli egzaminy 
wymagane planem studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzyskali uprawnienia do 
otrzymania dyplomu. 

2. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego polega na 
określeniu dla niego specjalności wojskowej, w której będzie się szkolił, a także rodzaju Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, lub rodzaju wojsk i 
służb. W ramach przeznaczenia można określić również jednostkę wojskową, w której 
będzie prowadzone szkolenie. Przy przeznaczeniu, w miarę możliwości, uwzględnia się 
wnioski absolwenta co do terminu i miejsca odbywania przeszkolenia wojskowego. 

3. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego uwarunkowane 
jest potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych w czasie pokoju, w okresie trwania 
obowiązku odbywania przeszkolenia wojskowego, z uwzględnieniem terytorialnego 
gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby czynnej służby wojskowej pełnionej w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

4. Absolwenta przeznacza się do odbycia przeszkolenia wojskowego stosownie do 
jego predyspozycji zdrowotnych i psychofizycznych, poziomu i kierunku wykształcenia lub 
studiów, wykonywanego lub wyuczonego zawodu oraz innych kwalifikacji i zainteresowań 
przydatnych w służbie. 

5. Stosownie do warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, w ramach przeznaczania 
określa się przewidywany termin odbycia przeszkolenia wojskowego. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 

180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120. 
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6. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego może być 
zmienione w przypadku zmiany warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. Absolwenta będącego żołnierzem rezerwy, który złożył prośbę o odbycie 
przeszkolenia wojskowego na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, 
przeznacza się do odbycia przeszkolenia wojskowego na zasadach określonych w ust. 1–
6, o ile od ukończenia przez niego szkoły wyższej nie upłynął termin określony w art. 93 
ust. 2 ustawy.  

8. Fakt przeznaczenia wojskowy komendant uzupełnień stwierdza wpisem  
w ewidencji wojskowej oraz w książeczkach wojskowych absolwentów. 

 
§ 3. 1. Absolwenci przeznaczeni do odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają 

powołaniu na to przeszkolenie w terminie określonym w art. 93 ust. 2 ustawy, po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a jeżeli 
przed upływem tego terminu rozpoczęli studia drugiego lub trzeciego stopnia lub studia 
podyplomowe – po ukończeniu tych studiów. 

2. Wojskowy komendant uzupełnień zawiesza absolwentowi termin jego powołania na 
przeszkolenie wojskowe do czasu ustania przyczyn wyłączających możliwość tego 
powołania w następujących przypadkach: 
1) korzystania z odroczenia przeszkolenia wojskowego; 
2) złożenia wniosku o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej i przeznaczenia do jej 

odbycia; 
3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności lub aresztu; 
4) wykonywania środka karnego pozbawienia praw publicznych; 
5) czasowego przebywania za granicą. 

3. Absolwentów przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy na 
podstawie art. 92 ust. 2a ustawy złożą prośbę o odbycie – zamiast tego przeszkolenia – 
zasadniczej służby wojskowej, można powołać do tej służby w terminie określonym w art. 
93 ust. 2 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 4. 1. Kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego doręcza się nie 
wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 14 dni przed terminem stawienia się do czynnej 
służby wojskowej, określonym w tej karcie. 

2. Terminów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób, które bez uzasadnionej 
przyczyny: 
1) nie spełniły wojskowego obowiązku meldunkowego; 
2) nie stawiły się do rejestracji lub kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  

w odrębnych przepisach; 
3) nie zgłosiły się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach 

powszechnego obowiązku obrony. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, karta powołania może być doręczona w 

każdym terminie, nie później jednak niż w określonym w niej terminie stawienia się do 
czynnej służby wojskowej. 

4. Za zgodą lub na wniosek osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej doręczenie 
karty powołania może nastąpić w innym terminie, niż określono w ust. 1. 
 

§ 5. 1. W przypadku, gdy osoba, której doręczono kartę powołania, nie może  
z powodu obłożnej choroby stawić się do odbycia przeszkolenia wojskowego  
w terminie określonym w tej karcie, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego 
komendanta uzupełnień. Po ustaniu choroby osoba, której doręczono kartę powołania, 
niezwłocznie zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej 
sprawie zaświadczenie lekarskie. 
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2. Niedotrzymanie terminu określonego w karcie powołania jest uzasadnione, jeżeli 
osoba ze względu na szczególne okoliczności nie mogła zawiadomić  
o niemożności stawienia się. 

3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w 
ust. 1, informuje dowódcę jednostki wojskowej o przyczynie niestawienia się osoby do 
odbycia przeszkolenia wojskowego oraz uchyla kartę powołania. 
 

§ 6. Jeżeli osoba powołana nie stawiła się do odbycia przeszkolenia wojskowego w 
terminie i miejscu określonym w karcie powołania lub stawiła się po upływie tego terminu, 
dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego 
komendanta uzupełnień. 
 

§ 7. 1. Absolwentów, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego, 
przyjmuje się do jednostki wojskowej. 

2. Przyjęcie absolwentów do jednostki wojskowej obejmuje: 
1) stwierdzenie ich tożsamości oraz przeprowadzenie z nimi rozmowy przez komisję 

przyjęcia absolwentów; 
2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej; 
3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarno-higienicznych; 
4) umundurowanie i wyekwipowanie; 
5) określenie specjalności wojskowej; 
6) przydzielenie do pododdziału; 
7) wyznaczenie na stanowisko służbowe lub powierzenie funkcji wojskowej; 
8) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego; 
9) dopełnienie obowiązku meldunkowego. 

3. Czynności, o którym mowa w ust. 2, prowadzi się z zachowaniem indywidualnego 
charakteru przyjęcia każdego absolwenta.  
 

§ 8. 1. W celu przeprowadzenia przyjęcia, o którym mowa w § 7, dowódca jednostki 
wojskowej: 
1) powołuje komisję przyjęcia absolwentów, w składzie: 

a) przewodniczący – szef sztabu jednostki wojskowej, 
b) członkowie: 

− oficer organizacyjno-kadrowy, 
− oficer społeczno-wychowawczy, 
− oficer logistyki, 
− lekarz; 

2) określa obowiązki osób wchodzących w skład komisji przyjęcia absolwentów; 
3) organizuje punkt przyjęcia absolwentów. 

2. W skład komisji może zostać włączony, na swój wniosek, kapelan wojskowy. 
3. Jeżeli w strukturze organizacyjnej jednostki wojskowej nie występują osoby 

wymienione w ust. 1 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej powołuje w skład komisji 
przyjęcia absolwentów osoby wykonujące podobne zadania. 

4. Powołanie komisji przyjęcia absolwentów, obowiązki osób wchodzących w jej skład 
oraz organizację punktu przyjęcia absolwentów dowódca jednostki wojskowej stwierdza w 
rozkazie dziennym. 
 

§ 9. Stawienie się absolwentów do odbycia przeszkolenia wojskowego dowódca 
jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej 
żołnierza. W rozkazie tym podaje się: 
1) dzień, w którym absolwenci stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego; 
2) imienny wykaz absolwentów, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego; 
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3) adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące; 
4) przydział żołnierzy do pododdziałów oraz wyznaczenie ich na stanowiska służbowe lub 

funkcje wojskowe oraz specjalności wojskowe; 
5) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego. 
 

§ 10. Dzień stawienia się absolwenta w jednostce wojskowej do odbycia przeszkolenia 
wojskowego ogłoszony w rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki jest dniem rozpoczęcia 
pełnienia czynnej służby wojskowej. 
 

§ 11. 1. Przeszkolenie wojskowe polega na: 
1) szkoleniu w wytypowanych jednostkach wojskowych podległych dowódcom rodzajów 

Sił Zbrojnych lub Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego w pierwszym okresie 
trwania przeszkolenia wojskowego wynoszącym do sześciu tygodni; 

2) praktyce w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym przewidzianym dla 
podoficerów przez okres do sześciu tygodni. 
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kończy się złożeniem egzaminu. 
3. Żołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w ust. 2, pozbawia się tytułu 

podchorążego i przenosi do innej jednostki wojskowej, celem odbycia pozostałego okresu 
przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej. 

4. Na zakończenie przeszkolenia wojskowego żołnierze składają egzamin końcowy 
przed komisją powołaną przez dowódcę jednostki wojskowej. 

5. Żołnierzy, którzy zdali egzamin końcowy, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i 
przenosi do rezerwy po mianowaniu na stopień wojskowy kaprala. 

6. Żołnierzy, którzy nie zdali egzaminu końcowego, przenosi się do rezerwy po 
mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego. 

7. Żołnierzy, o których mowa w ust. 3, nie poddaje się egzaminowi końcowemu, 
zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym 
szeregowego. 

8. Przepis § 9 pkt 1–4 stosuje się odpowiednio do żołnierzy, którzy zostali skierowani 
do jednostki wojskowej po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 
 

§ 12. 1. Żołnierze odbywają przeszkolenie wojskowe na stanowiskach służbowych, na 
które zostali wyznaczeni, oraz pełnią funkcje wojskowe, które zostały im powierzone. 

2. W okresie do trzech tygodni od rozpoczęcia przeszkolenia wojskowego żołnierze 
składają przysięgę wojskową. 
 

§ 13. 1. Żołnierze, którzy odbywają przeszkolenie wojskowe, mogą być zwalniani z 
zajmowanych stanowisk i wyznaczani na inne stanowiska służbowe, zgodnie z 
posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami oraz stosownie do potrzeb 
etatowych jednostki wojskowej, a także na wniosek żołnierza, jeżeli względy służbowe na 
to pozwalają. 

2. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, wyznacza się na inne stanowiska służbowe w 
przypadku: 
1) pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej 

uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym; 
2) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku służbowym; 
3) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego; 
4) potrzeb etatowych jednostki wojskowej. 
 

§ 14. Jeżeli żołnierz odbywający przeszkolenie wojskowe obłożnie zachorował lub 
uległ wypadkowi i został skierowany na leczenie szpitalne, dowódca jednostki wojskowej 
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zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie członka rodziny żołnierza albo inną osobę 
wskazaną przez żołnierza, podając równocześnie adres szpitala, w którym żołnierz 
przebywa na leczeniu. 

 
§ 15. 1. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe mogą być czasowo 

oddelegowani do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej, zgodnie z pełnioną 
funkcją wojskową i posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki 
wojskowej, której ewidencją są objęci. Okres oddelegowania nie może przekraczać łącznie 
trzech tygodni.  

2. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe mogą być kierowani, na podstawie 
rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją są objęci, do wykonywania zadań 
służbowych poza macierzystą jednostką wojskową. 
 

§ 16. 1. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe mogą być przenoszeni do innej 
jednostki wojskowej z urzędu lub na ich wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają. 

2. Przeniesienie żołnierza z urzędu do innej jednostki wojskowej może nastąpić: 
1) ze względów szkoleniowych; 
2) w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych jednostek wojskowych; 
3) w razie rozformowania jednostki wojskowej; 
4) w razie zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej; 
5) ze względów dyscyplinarnych; 
6) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
 

§ 17. 1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której odbywa przeszkolenie 
wojskowe, do innej jednostki wojskowej następuje, na podstawie rozkazu dowódcy, 
któremu są podporządkowane obie jednostki wojskowe. 

2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego 
rodzaju Sił Zbrojnych następuje na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. 

 
§ 18. 1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą 

służbową do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą 

służbową do dowódcy uprawnionego do przeniesienia żołnierza wraz ze swoją opinią. Do 
wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty wyróżnień i karty kar. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 

§ 19. 1. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe podlegają opiniowaniu 
służbowemu: 
1) w razie wniesienia wniosku o powołanie do służby kandydackiej; 
2) na żądanie sądu, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz rzecznika 
dyscyplinarnego; 

3) na żądanie dowódcy jednostki wojskowej; 
4) na wniosek żołnierza. 

2. Opinię służbową sporządza przełożony żołnierza o uprawnieniach, co najmniej 
dowódcy kompanii lub jemu równorzędny. 

3. Opinia służbowa o żołnierzu powinna zawierać ocenę przebiegu jego 
dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania zadań służbowych i 
przestrzegania dyscypliny wojskowej. 
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§ 20. 1. Żołnierze zwalniani z przeszkolenia wojskowego podlegają ocenie służbowej. 
2. Oceny służbowej dokonuje przełożony żołnierza o uprawnieniach, co najmniej 

dowódcy kompanii lub jemu równorzędny. 
3. W ocenie służbowej ujmuje się informacje przydatne przy określeniu możliwości 

dalszego wykorzystania żołnierza w ramach powszechnego obowiązku obrony. Informacje 
te zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej. 
 

§ 21. 1. Opinia i ocena służbowa powinny być rzetelne i obiektywne. 
2. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w 

terminie siedmiu dni od dnia jej sporządzenia, a z oceną służbową nie później niż w dniu 
zwolnienia żołnierza z przeszkolenia wojskowego. Zapoznanie żołnierza przebywającego 
na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opinii lub oceny służbowej następuje 
za pośrednictwem kierownika tego zakładu. 

3. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia od wydanej o 
nim opinii lub oceny służbowej do bezpośredniego przełożonego żołnierza 
sporządzającego opinię lub ocenę w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania się z nią. 

4. Zażalenia od wydanej opinii lub oceny służbowej wniesione po terminie, o którym 
mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się osobę, której opinia 
lub ocena dotyczy. 

5. Wniesienie zażalenia następuje w formie pisemnej za pośrednictwem przełożonego, 
który wydał opinię lub ocenę służbową. Zażalenie wymaga uzasadnienia. 

6. W razie uwzględnienia zażalenia żołnierza przez przełożonego, który sporządził 
opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono zażalenie, zmieniona opinia lub ocena 
służbowa jest ostateczna. 

7. Przełożony, o którym mowa w ust. 5, o ile nie zmieni treści opinii lub oceny 
służbowej zgodnie z żądaniem żołnierza, przekazuje zażalenie wyższemu przełożonemu 
nie później niż w terminie trzech dni od dnia jego otrzymania. Wraz  
z zażaleniem przełożony przesyła wyższemu przełożonemu stanowisko w sprawie 
zgłoszonych zarzutów. Przełożony nie ma obowiązku zapoznania żołnierza z tym 
stanowiskiem. 

8. Opinia lub ocena służbowa wyższego przełożonego, do którego wniesiono 
zażalenie, jest ostateczna. Przełożony ten powiadamia żołnierza oraz przełożonego, który 
sporządził opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono zażalenie, o zajętym 
stanowisku. 
 

§ 22. Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierzy odbywających przeszkolenie 
wojskowe z czynnej służby wojskowej, w ostatnim dniu ustawowego czasu trwania tego 
przeszkolenia. 
 

§ 23. Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego z opóźnieniem 
i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się w dniu upływu trzech miesięcy trwania 
tego przeszkolenia. 
 

§ 24. Do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe stosuje się odpowiednio art. 
86a ustawy. 
 

§ 25. 1. Zwolnienie żołnierza z przeszkolenia wojskowego dowódca jednostki 
wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej żołnierza. 

 2. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o zwolnieniu żołnierza z przeszkolenia 
wojskowego, odpowiednio w przypadku: 
1) przebywania żołnierza w zakładzie opieki zdrowotnej – kierownika tego zakładu oraz 

żołnierza; 
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2) tymczasowego aresztowania żołnierza – właściwy sąd lub prokuratora wojskowego 
oraz żołnierza. 

 
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Minister Obrony Narodowej  
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 97a 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), 
w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ....,  
poz. ……). 

Projekt jest konsekwencją zmian dokonanych w wyżej wymienionej ustawie, 
znoszących m.in. możliwość odbywania przeszkolenia wojskowego przez studentów szkół 
wyższych. W odniesieniu do przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych 
wskazana wyżej nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej wprowadza nowe elementy, związane z obowiązkiem jego odbywania wyłącznie 
w określonym okresie. W stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczących 
przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych nie wprowadza się w istocie 
nowych regulacji, uwzględnia się jednak w nich możliwość odbywania przez absolwentów 
szkół wyższych zasadniczej służby wojskowej zamiast przeszkolenia wojskowego, a także 
możliwość odbywania przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych 
przeniesionych do rezerwy. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na funkcjonowanie terenowych organów 
administracji wojskowej i jednostki wojskowe, ale wyłącznie w okresie trwania 
obowiązku odbywania przeszkolenia wojskowego, co nastąpić może w  przypadku 
określonym w art. 55 ust. 2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.   

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 
Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 
Przyjęte rozwiązania nie będą skutkować wydatkami z budżetu państwa. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 
Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 
Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

04/09zb 



                                                
PROJEKT 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia                               2009 r. 

w sprawie służby przygotowawczej 

 
Na podstawie art. 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe warunki, tryb i terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór 

wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby, oraz przypadki  
i terminy zwalniania z tej służby; 

2) przebieg służby przygotowawczej, w tym przypadki, sposób i tryb opiniowania żołnierzy 
pełniących służbę przygotowawczą oraz tryb składania zażaleń w sprawach przebiegu służby 
przygotowawczej;  

3) regulamin kształcenia dla żołnierzy służby przygotowawczej, przebieg i czas trwania 
kształcenia, w zależności od korpusu, na potrzeby którego żołnierz będzie kształcony. 
 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) komendant – komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia; 
3) dowódca – dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę przygotowawczą; 
4) żołnierz – żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą.  

 
                                                          Rozdział 2 

Powoływanie do służby przygotowawczej 
     § 3. O powołanie do służby przygotowawczej może się ubiegać osoba, która spełnia 
warunki, określone w art. 98a ust. 1 i 4 ustawy.  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 
171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 
120. 
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     § 4. 1. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek w 
tej sprawie, bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, na którego ewidencji 
pozostaje.   
 
     2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
     3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty: 
1) świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub wyższej – w zależności od 

korpusu, na potrzeby którego zamierza podjąć kształcenie; 
2) życiorys; 
3) odpis skrócony aktu urodzenia; 
4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 
5) inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, 

w szczególności certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania 
specjalizacji zawodowych. 

     
       § 5. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanej wiedzy o kwalifikacjach przydatnych w służbie 
przygotowawczej, składa osobie, o której mowa w art. 98a ust. 1 ustawy, propozycję 
ubiegania się o powołanie do tej służby. 

       2. Zgoda osoby, o której mowa w ust. 1, na przedstawioną propozycję ubiegania się o 
powołanie do służby przygotowawczej, jest równoznaczna z wnioskiem, o którym mowa w § 4 
ust. 1. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6. 1 Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek lub wyraziły zgodę na 

powołanie do służby przygotowawczej, obejmuje: 
1) analizę złożonych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3; 
2) rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna powinna mieć charakter oceniający: 
1) predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby 

określonego korpusu; 
2) motywacje do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 
    3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z 
uwzględnieniem limitu miejsc, stanowią: 
1) wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 i 5; 
2) pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. 
    4. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza wojskowy 
komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona. 

 
       § 7. Wojskowy komendant uzupełnień, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 lub uzyskaniu zgody, o której mowa w § 5 ust. 2, kieruje osobę ubiegającą 
się o powołanie do służby przygotowawczej, do: 
1) wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia 

czynnej służby wojskowej; 
2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. 
 
     § 8.  Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania. 



 3 

 
Rozdział 3 

 
Przebieg służby przygotowawczej 

 

§ 9. O stawieniu się w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia osoby powołanej do 
pełnienia służby przygotowawczej komendant zawiadamia wojskowego komendanta 
uzupełnień, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 10. 1. Żołnierza, który stawił się do pełnienia służby przygotowawczej, przyjmuje się do 
szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. 

2. Przyjęcie żołnierza do szkoły wojskowej  lub ośrodka szkolenia obejmuje: 
1) potwierdzenie jego tożsamości; 
2) ujęcie w ewidencji szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia; 
3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarnohigienicznych; 
4) umundurowanie i wyekwipowanie osobiste; 
5) określenie specjalności wojskowej; 
6) przydzielenie do pododdziału; 
7) wyznaczenie na stanowisko służbowe lub powierzenie funkcji wojskowej; 
8) nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego; 
9) dopełnienie obowiązku meldunkowego. 

§ 11. 1. W celu przeprowadzenia przyjęcia komendant: 
 1) powołuje komisję przyjęcia, zwaną dalej "komisją", w składzie: 

a) przewodniczący – zastępca komendanta, 
b) członkowie: 

– oficer grupy osobowej administracji, 
– oficer korpusu osobowego logistyki, 
– lekarz, 
– oficer społeczno-wychowawczy, 
– psycholog lub konsultant komendanta do spraw psychoprofilaktyki, jeżeli jest 

zatrudniony w szkole wojskowej ( ośrodku szkolenia); 
 2) określa szczegółowe obowiązki osób wchodzących w skład komisji; 
 3) organizuje punkt przyjęcia żołnierzy. 

2. W skład komisji może zostać włączony, na swój wniosek, kapelan wojskowy. 
3. W skład komisji mogą zostać włączone, jako jej członkowie, inne osoby w zależności 

od potrzeb i ustaleń komendanta. 
4. Jeżeli w strukturze organizacyjnej szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia nie 

występują osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, komendant powołuje w skład komisji osoby 
wykonujące podobne zadania. 

§ 12. Powołanie komisji, obowiązki osób wchodzących w jej skład oraz organizację punktu 
przyjęcia żołnierzy komendant określa w rozkazie dziennym. 

§ 13. 1. Stawienie się żołnierza do pełnienia służby przygotowawczej komendant stwierdza 
w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej. W rozkazie tym podaje się: 
1) dzień, w którym żołnierz stawił się do pełnienia służby przygotowawczej; 
2) imiona i nazwisko, rok urodzenia oraz imię ojca i numer ewidencyjny PESEL żołnierza; 
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3) przydział żołnierza do pododdziału oraz wyznaczenie go na stanowisko służbowe 
lub powierzenie mu funkcji i określenie specjalności wojskowej; 

4) nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego. 
2. Dzień stawienia się żołnierza w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia stwierdzony w 

rozkazie dziennym komendanta jest dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej. 
 

§ 14. 1. Żołnierze, niezależnie od ich przeznaczenia do poszczególnych korpusów,  w 
początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej podlegają jednolitemu 
programowi przygotowującemu, w stopniu podstawowym, do pełnienia tej służby. 

2. W okresie do trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia, żołnierz składa przysięgę 
wojskową. 

§ 15. 1. Po zakończeniu kształcenia, o którym mowa w § 14 ust. 1, żołnierze kształcący się 
na: 

1) podoficera i oficera – odbywają kształcenie w szkołach wojskowych, przygotowujące do 
objęcia obowiązków, odpowiednio na szczeblu dowódcy drużyny i plutonu; 

2) szeregowych – kierowani są na kształcenie w ośrodkach szkolenia oraz – w razie 
potrzeby – na szkolenie w  jednostkach wojskowych. 

    2. Regulamin kształcenia dla żołnierzy służby przygotowawczej określa załącznik  
nr 2. 
 

§ 16. 1. Na zakończenie kształcenia, o którym mowa w § 15 ust. 1, żołnierze składają 
egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę.  

2. Żołnierze, którzy zdali egzamin, o którym mowa w ust. 1, mogą być mianowani na 
stopień wojskowy: 
1) starszego szeregowego – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na 

pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli byli 
kształceni na potrzeby korpusu podoficerów;  

2) kaprala – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy   
stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli byli kształceni na 
potrzeby korpusu oficerów. 

3. Żołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się ze służby 
przygotowawczej i przenosi do rezerwy w stopniu szeregowego. 

§ 17. 1. Żołnierze odbywający służbę przygotowawczą mogą być przenoszeni do innej 
szkoły wojskowej, ośrodka szkolenia lub jednostki wojskowej, z urzędu lub na ich wniosek, 
jeżeli względy służbowe na to pozwalają. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1,  żołnierza z urzędu, może nastąpić: 
 1) ze względów szkoleniowych; 
 2) w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych szkół wojskowych, ośrodków szkolenia lub 

jednostek wojskowych; 
 
 3) w razie rozformowania szkoły wojskowej, ośrodka szkolenia lub jednostki wojskowej; 
 4) w razie zmniejszenia stanu etatowego szkoły wojskowej, ośrodka szkolenia lub jednostki 

wojskowej; 
 5) ze względów dyscyplinarnych; 
 6) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
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§ 18. 1. Przeniesienie, o którym mowa w § 17 ust. 1, następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, na 
podstawie rozkazu przełożonego, któremu są podporządkowane obie szkoły, ośrodki lub 
jednostki wojskowe. 

2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego 
rodzaju Sił Zbrojnych następuje na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. 

§ 19. 1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą 
służbową do komendanta lub dowódcy jednostki wojskowej, w których pełni służbę 
przygotowawczą. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, komendant lub dowódca jednostki wojskowej 
przesyła drogą służbową do przełożonego, uprawnionego do przeniesienia żołnierza wraz ze 
swoją opinią. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty wyróżnień 
i karty kar. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 
§ 20. 1.  Komendant lub dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierzy pełniących służbę 

przygotowawczą, z czynnej służby wojskowej, w ostatnim dniu czasu trwania tej służby.  
2. Żołnierza zwalnia się ze służby przygotowawczej, przed upływem czasu jej trwania,  w 

przypadkach, o których mowa w art. 98e ust. 2 ustawy. 
3. O zwolnieniu żołnierza, komendant szkoły wojskowej, ośrodka szkolenia lub jednostki 

wojskowej zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień, o którym mowa w § 4 ust. 1.  
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przeniesienie żołnierza do 

rezerwy. 
 

§ 21. 1. Zwolnienie żołnierza ze służby przygotowawczej dowódca stwierdza w rozkazie 
dziennym oraz w książeczce wojskowej żołnierza. 

 2. Dowódca zawiadamia o zwolnieniu żołnierza ze służby przygotowawczej, odpowiednio 
w przypadku: 
1) przebywania żołnierza w zakładzie opieki zdrowotnej - kierownika tego zakładu oraz 
żołnierza; 

2) tymczasowego aresztowania żołnierza - właściwy sąd lub prokuratora wojskowego oraz 
żołnierza. 

 
     § 22.  Żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej lub oceny 
służbowej. 

§ 23. 1. Opinię służbową sporządza się: 
1) w przypadku, o którym mowa w art. 98e ust. 2 ustawy; 
2) na żądanie sądu, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub dowódcy albo 
przełożonego tego dowódcy; 

3) na wniosek rzecznika dyscyplinarnego na potrzeby toczącego się postępowania 
dyscyplinarnego; 
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4) na wniosek żołnierza; 
       2. Opinię służbową sporządza w formie pisemnej bezpośredni przełożony  żołnierza. 

3. Opinia służbowa o żołnierzu powinna zawierać ocenę przebiegu jego dotychczasowej  
służby przygotowawczej, w tym ocenę wykonywania zadań służbowych i przestrzegania 
dyscypliny wojskowej, a także określać cechy osobowe oraz predyspozycje i uzdolnienia. 

§ 24. 1. Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej, po jej odbyciu, podlega ocenie 
służbowej. 

2. W ocenie służbowej ujmuje się informacje przydatne przy określeniu możliwości 
dalszego wykorzystania żołnierza rezerwy w ramach powszechnego obowiązku obrony. 
Informacje te zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej. 

§ 25. 1. Opinia służbowa i ocena służbowa powinny być rzetelne, obiektywne i 
sprawiedliwe. 

2. Treść opinii służbowej jest dostępna wyłącznie dla żołnierza, którego dotyczy, jego 
przełożonych, a także dla uprawnionych organów. 

3. Treści opinii służbowej i oceny służbowej żołnierza nie podaje się do wiadomości 
publicznej. 

4. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w 
terminie siedmiu dni od dnia jej sporządzenia, a z oceną służbową nie później niż w dniu 
zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej. Zapoznanie żołnierza przebywającego na 
leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opinii lub oceny służbowej następuje za 
pośrednictwem kierownika tego zakładu. 

5. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o nim 
opinii lub oceny służbowej do bezpośredniego przełożonego żołnierza sporządzającego 
opinię lub ocenę, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z nią. 

6. Odwołania od wydanej opinii lub oceny służbowej wniesione po terminie, o którym 
mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się żołnierza, którego 
opinia lub ocena dotyczy. 

7. Wniesienie odwołania następuje w formie pisemnej za pośrednictwem przełożonego, 
który wydał opinię lub ocenę służbową. Odwołanie wymaga uzasadnienia. 

8. W razie uwzględnienia odwołania żołnierza przez przełożonego, który sporządził opinię 
lub ocenę służbową, od której wniesiono odwołanie, opinia lub ocena służbowa jest 
ostateczna. 

9. Przełożony, o którym mowa w ust. 7, o ile nie zmieni treści opinii lub oceny służbowej 
zgodnie z żądaniem żołnierza, przekazuje odwołanie wyższemu przełożonemu nie później niż 
w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Wraz z odwołaniem przełożony przesyła wyższemu 
przełożonemu stanowisko w sprawie zgłoszonych zarzutów. Przełożony nie ma obowiązku 
zapoznania żołnierza z tym stanowiskiem. 

10. Opinia lub ocena służbowa wyższego przełożonego, do którego wniesiono odwołanie, 
jest ostateczna. Przełożony ten powiadamia żołnierza oraz przełożonego,  
o którym mowa w ust. 7, o zajętym stanowisku. 

§ 26.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

Minister Obrony Narodowej  
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 Załączniki do rozporządzenia 
                                                                      Ministra Obrony Narodowej  
                                                                      z dnia………………(poz.   ).      

 
Załącznik nr 1 

Miejscowość .............  
 
Data .................... 

 
 

WNIOSEK 
O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

 
Ja, niżej podpisany/-na ................................................................................................, 
                                                             (imię i nazwisko, imię ojca) 
 
urodzony/-na ................................................................................................................, 
                                     (data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL) 
 
zamieszkały/-ła ............................................................................................................, 
                                   (dokładny adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu) 

 
......................................................................................................................................, 
                            (dokładny adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu) 

 
zwracam się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ........................................... 
                                                                                                        (nazwa właściwego WKU) 
 
o powołanie mnie w trybie ochotniczym do pełnienia służby przygotowawczej w korpusie 
……………………………………………….………………………………………………..…. 
 
Do wniosku załączam: 
1) świadectwo posiadanego wykształcenia; 
2) życiorys; 
3) odpis skrócony aktu urodzenia; 
4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 
5) inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa 

ukończenia kursów, specjalizacje zawodowe, itp.). 
   
Oświadczam, że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych 
danych. 

 
 

......................... 
(podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA  
DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Spis treści 
A. Przepisy ogólne           
B. Organizacja kształcenia           
C. Warunki zaliczania poszczególnych okresów kształcenia     
D. Zakończenie kształcenia         

A. Przepisy ogólne 
1. Regulamin kształcenia dla żołnierzy służby przygotowawczej określa: 

1) przebieg i czas trwania nauki - w zależności od korpusu kadry, w którym żołnierz będzie 
pełnić służbę; 

2) tryb i warunki składania egzaminów końcowych oraz odbywanie praktyk dowódczych. 
2. Ochotnicy zakwalifikowani do kształcenia w ramach służby przygotowawczej stają się 

słuchaczami szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia i otrzymują bez szczególnego nadania 
odpowiedni tytuł, zgodnie z art. 98c ustawy - z dniem rozpoczęcia kształcenia. 

3. Rozpoczęcie kształcenia na poszczególnych poziomach przeprowadza się  
w sposób uroczysty, zgodnie z ceremoniałem wojskowym w terminie określonym przez 
Komendanta Szkoły lub Ośrodka.  

4. Służba w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia polega na: 
1) odbywaniu nauki zgodnie z programami i planami oraz niniejszym regulaminem; 
2) wykonywaniu zadań służbowych wynikających z charakteru szkoły wojskowej lub ośrodka 

szkolenia jako jednostki wojskowej. 
5. Celami kształcenia są: 

1) przygotowanie dowódcy dysponującego niezbędnym zakresem wiedzy  
i umiejętności do dowodzenia plutonem lub drużyną, a żołnierzy korpusu szeregowych do 
wykonywania zadań na stanowiskach służbowych przewidzianych dla żołnierzy tego 
korpusu; 

2) kształtowanie wiedzy i umiejętności przydatnych w realizacji przedsięwzięć na 
stanowiskach w jednostkach wojskowych. 

 
B. Organizacja kształcenia 

1. Szkoła wojskowa lub ośrodek szkolenia kształci żołnierzy służby przygotowawczej dla 
potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych zgodnie z programami i planami nauki, w określonych 
korpusach osobowych. 

2. Nauka prowadzona jest w systemie kursów dla ochotników służby przygotowawczej. 
3. Czas trwania kształcenia dla żołnierzy służby przygotowawczej określony  

w art. 98d ustawy jest podzielony na dwa okresy: 
  1) okres szkolenia podstawowego; 
  2) okres kształcenia specjalistycznego, z praktyka dowódczą w jednostkach wojskowych 
(dotyczy jedynie żołnierzy kształcących się na oficera i podoficera). 

4. Okres szkolenia podstawowego jest jednakowy dla wszystkich żołnierzy kształconych w 
poszczególnych korpusach kadry i wynosi do trzech miesięcy. 
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5. Czas trwania okresu kształcenia specjalistycznego jest zróżnicowany i wynosi 
dla poszczególnych korpusów kadry: 

1) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do trzech miesięcy, łącznie z praktyką 
dowódczą w jednostce wojskowej; 

2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do dwóch miesięcy, łącznie z praktyką 
dowódczą w jednostce wojskowej; 

3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do jednego miesiąca. 
6. Szczegółową organizację kształcenia określa komendant szkoły wojskowej lub ośrodka 

szkolenia, według obowiązujących programów i planów kształcenia. 
7. Kształcenie w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia organizuje się zgodnie  

z programem i planem nauki. 
8. Programy i plany nauki opracowuje komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, 

w celu uzyskania kwalifikacji wymaganych w poszczególnych korpusach i grupach 
osobowych. 

9. Program nauki obejmuje: 
1) ogólne cele kształcenia; 
2) cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania; 
3) rozliczenie godzin; 
4) szczegółowe treści zajęć programowych; 
5) wskazówki organizacyjno-metodyczne; 
6) orientacyjną kalkulację zaopatrzenia w materiały i środki niezbędne do realizacji 

programu nauki. 
10. Kształcenie w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia w zależności od specjalności 

wojskowej obejmuje: 
1) zajęcia programowe i fakultatywne, wynikające z programu kształcenia; 
2) szkolenie i ćwiczenia w warunkach poligonowych; 
3) ćwiczenia taktyczno – bojowe; 
4) praktyki w jednostkach wojskowych; 
5) testy i egzaminy: 

a) po zakończonym okresie szkolenia, 
b) końcowe; 

6) inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno-edukacyjnym i szkoleniowym. 
11. W ramach kształcenia specjalistycznego słuchacze odbywają praktykę dowódczą w 

jednostkach wojskowych, na stanowiskach dowódców drużyn w wymiarze jednego tygodnia - 
dotyczy żołnierza kształcącego się na podoficera oraz dowódców plutonów w wymiarze 
dwóch tygodni - dotyczy żołnierza kształcącego się na oficera. 

12. Odpowiedzialność za przebieg i realizację zgodną z programem praktyk ponoszą 
dowódcy jednostek wojskowych, w których słuchacze odbywają praktyki. 

13. Komendanci szkół wojskowych lub ośrodków szkolenia wyznaczają kierowników 
praktyk, którzy odpowiadają za właściwą realizację celów praktyk. 

14. W czasie odbywania praktyk zapewnia się słuchaczom warunki do praktycznego 
dowodzenia, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych  
i państwowych z udziałem kadry jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie 
warunki do samodzielnej nauki. 

15. Dowódcy jednostek wojskowych na zakończenie praktyk wystawiają słuchaczom 
oceny. 

16. Organizację kształcenia wraz z wykazem egzaminów, zaliczeń i innych rygorów 
dydaktycznych, podaje się do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem nauki. 
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17. Słuchacze zakwalifikowani do poszczególnych specjalności nauczania realizują 

program nauki o charakterze dowódczo-specjalistycznym lub tylko specjalistycznym, 
ukierunkowany na przygotowanie absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych 
w korpusie osobowym oficerów, podoficerów lub szeregowych, w ramach szkolonej 
specjalności wojskowej. 

C. Warunki zaliczania poszczególnych okresów kształcenia 
1. Słuchacze szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia podlegają ocenie przez 

bezpośrednich przełożonych według karty postępów w nauce oraz z zakresu działalności 
bieżącej. W przypadku niezadowalających postępów w nauce lub negatywnej oceny z 
działalności bieżącej wystawionej przez bezpośredniego przełożonego, słuchacz zostaje 
zweryfikowany na posiedzeniu Rady szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. 

2. O wynikach weryfikacji słuchacz zostaje powiadomiony przez bezpośredniego 
przełożonego w trakcie rozmowy służbowej, z której zostaje sporządzona notatka służbowa. 

3. Warunkiem zaliczenia nauki w poszczególnych okresach jest uzyskanie pozytywnych 
ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programami i planami kształcenia. 

4. Zaliczenia nauki słuchacz jest zobowiązany dokonać w terminie określonym  
w harmonogramie nauki na dany turnus lub w terminie ustalonym przez Komendanta szkoły 
wojskowej lub ośrodka szkolenia (Radę szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia). 

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez słuchacza 
wszystkich - przewidzianych w programie kształcenia - zaliczeń przedmiotów, zaliczenie na 
ocenę pozytywną praktyki w jednostce wojskowej oraz wykonanie innych, ustalonych 
programem kształcenia zadań dydaktycznych. 

6. Słuchaczowi, który nie zdał egzaminu po okresie nauki, Komendant, po zasięgnięciu 
opinii Rady szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, może wyjątkowo zezwolić na udział w 
egzaminie poprawkowym, który należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
daty zakończenia właściwego egzaminu. W przypadku ponownego uzyskania oceny 
niedostatecznej przez słuchacza, byłby on kierowany na uzupełnienie zasobów Narodowych 
Sił Rezerwowych odpowiednio, ze szkół oficerskich – w korpusie podoficerów, natomiast ze 
szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia – w korpusie szeregowych. 

7. Komendant, po zasięgnięciu opinii Rady szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia może 
warunkowo dopuścić do egzaminu słuchacza, który z uzasadnionych przyczyn nie spełnił 
warunków dopuszczenia do egzaminu końcowego.  

8. Zaliczenie szkolenia obejmuje zdawanie egzaminów lub uzyskanie zaliczeń. 
9. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, natomiast zaliczenie to 

sprawdzenie wiedzy z określonej części zrealizowanego materiału nauczania danego 
przedmiotu. 

10. Egzamin końcowy z danego przedmiotu (działu nauczania) przeprowadza komisja 
powołana przez Komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. 

11. Słuchacze zdają egzaminy w terminach określonych planem (harmonogramem) 
przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych specjalności kształcenia. 

12. Słuchacz nie spełnił rygorów dydaktycznych, jeśli: 
1)   nie uzyskał zaliczenia lub pozytywnej oceny z egzaminu, przynajmniej z jednego z 

przedmiotów objętych programem nauki. 
2)  nie uczestniczył w zajęciach programowych z przyczyn inne niż służbowe powyżej: 

a) 10 dni szkoleniowych i więcej w podstawowym okresie szkolenia; 
b) 15 dni szkoleniowych i więcej w ciągu całego szkolenia. 
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3)  poważnie naruszył dyscyplinę wojskową, bądź kilkakrotnie naruszał dyscyplinę  
wojskową o sposób mniej znaczący. 

13. Podczas egzaminów i zaliczeń stosuje się następujące oceny: 
1)  bardzo dobry (5,00); 
2)  dobry (4,00); 
3)  dostateczny (3,00); 
4)  niedostateczny (2,00). 

  
D. Zakończenie kształcenia 

1. Warunkiem ukończenia kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia jest 
zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

2. Podstawę obliczania ostatecznego wyniku kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku 
szkolenia stanowi średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów 
niekończących się egzaminem końcowym, uzyskanych w ciągu całego okresu kształcenia. 

3. Wynik kształcenia (obliczany z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) stanowi 
sumę: ½ oceny z egzaminu końcowego oraz ¼ ocen z zaliczeń i ¼ oceny z praktyki 
dowódczej w jednostce wojskowej. 

4. Na świadectwie ukończenia szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia wpisuje się 
ostateczny wynik wyrównany do pełnej oceny, zgodnie z zasadą: 

− do 2,50    - niedostateczny (2); 
− od 2,51 do 3,50  - dostateczny (3); 
− od 3,51 do 4,50  - dobry  (4); 
− od 4,51   - bardzo dobry (5). 
5. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu na świadectwie ukończenia szkoły 

wojskowej lub ośrodka szkolenia. W wszystkich innych dokumentach podaje się wynik 
kształcenia określony w ust. 3. 

6. W sprawach zasad przebiegu służby przygotowawczej, obowiązków i uprawnień oraz 
warunków zwalniania ze szkół wojskowych lub ośrodków szkolenia mają zastosowanie 
przepisy rozporządzenia dotyczącego służby przygotowawczej. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 98g 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym art.  
1 pkt 55 ustawy z dnia…………………..2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr….., poz. ...). 

Projekt ten jest konsekwencją zmian dokonanych w cyt. ustawie,  polegających na 
wprowadzeniu ochotniczej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, dla 
żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe. Dla realizacji tego celu 
(pozyskania przyszłych żołnierzy NSR) wprowadzono nową służbę przygotowawczą 
przeznaczoną głównie dla ochotników, nie pełniących do tej pory służby wojskowej w 
jakiejkolwiek formie. W zależności od posiadanego przez ochotników do tej służby 
wykształcenia zróżnicowano ich kształcenie, z przeznaczeniem do korpusu oficerów, 
podoficerów i szeregowych. Ustalono też różne miejsca i okresy kształcenia dla tych grup 
ochotników.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.   

 
 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 
wewnętrzną organizację szkół wojskowych, ośrodków szkolenia i jednostek wojskowych, 
w których będzie przeprowadzane kształcenie do poszczególnych korpusów kadry. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy, ze względu na 
niewielką skalę ( kilka tysięcy ochotników) przyjęć do tej służby. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 

Przyjęte rozwiązania pociągną za sobą wydatki zaplanowane w ramach resortu obrony 
narodowej, które zostaną pokryte z budżetu w kolejnych latach. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 
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5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/10zb 
 



PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia                                                   2009 r. 

w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych 

 

Na podstawie art. 99b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) tryb zawierania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”; 
2) wzór wniosku o zawarcie kontraktu; 
3) wzór kontraktu.  

§ 2. Użyte w rozporządzeniu  określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) wojskowy komendant uzupełnień – wojskowego komendanta uzupełnień właściwego 

ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące; 

3) wniosek – wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych. 
§ 3. 1. Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa: 

1) żołnierz rezerwy – bezpośrednio;  
2) żołnierz czynnej służby wojskowej – przez dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni 

czynną służbę wojskową. 
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1. 
3. Do wniosku dołącza się: 

1) życiorys; 
2) odpis skrócony aktu urodzenia; 
3) odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego 

wykształcenia; 
4) odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy; 
5) kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa; 
6) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego; 

                                                           
1) ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 

180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120. 
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7) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; 
8) inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności 

potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w 
tym w zakresie znajomości języków obcych. 
4. Wniosek powinien być uzasadniony.  
§ 4. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy: 

1) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w 
ramach kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych; 

2) sprawdza czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu, o 
których mowa w art. 99a ust. 6 i 7 ustawy; 

3) kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia 
zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami 
państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku 
przeciwwskazań do pełnienia tej służby; 

4) wszczyna, w razie takiej potrzeby, postępowanie sprawdzające prowadzone przez 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;  

5) przesyła jego wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje go do dowódcy jednostki 
wojskowej, w której są wolne stanowiska służbowe, określone w etacie jednostki 
wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek 
żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie 
ustalonym z tym dowódcą. 
§ 5. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 4 pkt 5, po otrzymaniu wniosku 

żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej przeprowadza z żołnierzem 
rezerwy sprawdzian wychowania fizycznego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, 
w tym może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzajże poziom wyszkolenia i 
przygotowania zawodowego, a następnie w przypadku zaakceptowania kandydatury 
składającego wniosek żołnierza rezerwy: 
1) określa dla niego stanowisko służbowe; 
2) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywanie obowiązków 

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych; 
3) podpisuje z nim kontrakt według wzoru, określonego w załączniku nr 2. 

§ 6. 1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do wniosku 
żołnierza czynnej służby wojskowej dołącza informację o spełnianiu przez tego żołnierza 
warunków, o których mowa w art. 99a ust. 6 i 7 ustawy, oraz o wykonaniu czynności, o 
których mowa w § 4 pkt 1, a także informację o: 
1) istnieniu w jednostce wojskowej wolnego stanowiska służbowego, na które można 

nadać przydział kryzysowy; 
2) braku możliwości nadania przydziału kryzysowego temu żołnierzowi w jednostce 

wojskowej. 
2. Dowódca jednostki wojskowej przesyła wniosek żołnierza czynnej służby wojskowej 

wojskowemu komendantowi uzupełnień wraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, 
oraz informacjami, o których mowa w ust. 1. 

§ 7. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, po zaopiniowaniu wniosku i sprawdzeniu 
dokumentów, przesyła wniosek żołnierza rezerwy oraz żołnierza czynnej służby wojskowej 
dowódcy jednostki wojskowej właściwemu do zawarcia kontraktu.  

2. Wojskowy komendant uzupełnień w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 
po przesłaniu wniosku żołnierza czynnej służby wojskowej dowódcy jednostki wojskowej, o 
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którym mowa w ust. 1, innemu niż dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ten 
pełni czynną służbę wojskową, powiadamia o tym dowódcę jednostki wojskowej, w której 
żołnierz pełni czynną służbę wojskową. 

3. W przypadku braku wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać 
przydział kryzysowy, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia o tym żołnierza 
rezerwy, a w przypadku wniosku żołnierza czynnej służby wojskowej zwraca wniosek 
dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową wraz z 
aktami sprawy i adnotacją w tej sprawie. 

4. Dowódca jednostki wojskowej powiadamia żołnierza czynnej służby wojskowej o 
braku wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy. 

§ 8. 1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w przypadku 
określonym w § 6 ust. 1 pkt 1, wykonuje czynności, określone w § 4 pkt 1–4 i § 5. 

2. W przypadku istnienia wolnego stanowiska służbowego do nadania przydziału 
kryzysowego żołnierzowi czynnej służby wojskowej w innej jednostce wojskowej niż tej, w 
której pełni on czynną służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz 
pełni czynną służbę wojskową wykonuje czynności określone w § 4 pkt 1, a następnie 
kieruje tego żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej właściwego do zawarcia kontraktu 
w celu przeprowadzenia przez niego czynności określonych w § 4 pkt 2–4 i § 5. 

§ 9. Dowódca jednostki wojskowej po zawarciu kontraktu z żołnierzem rezerwy lub 
żołnierzem czynnej służby wojskowej przekazuje egzemplarz tego kontraktu temu 
żołnierzowi oraz wraz z uwierzytelnioną kopią wniosku i akt sprawy akt wojskowemu 
komendantowi uzupełnień. 

§ 10. W przypadku wniesienia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kolejnego 
kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dowódca 
jednostki wojskowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, może podpisać kolejny kontrakt, a 
egzemplarz tego kontraktu przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 
 
 

Minister Obrony Narodowej  
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 Załączniki do rozporządzenia  
                                                                                    Ministra Obrony Narodowej  
                                                                                    z dnia………………(poz.   ).                                                                   

  
 Załącznik Nr 1 

WZÓR 
 

…………………………………… 
(stopień, imię i nazwisko) 

…………………………………… 
(imię ojca, Nr PESEL, NIP) 

……………………………………. 
………………………………........ 

(adres) 
 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 
w …………………………………. 

(nazwa miejscowości) 

         przez: DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ1) 
 …………………………………. 

(nazwa JW) 

WNIOSEK 
Proszę o zawarcie ze mną kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych2). Informuję, że  posiadam 
następujące wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności przydatne w 
służbie wojskowej: …………………………………………………….. 
………………………………………..…………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

W miarę możliwości proszę o zawarcie kontraktu w zakresie dotyczącym następującego 
rodzaju stanowisk służbowych, jednostek wojskowych, rodzajów wojsk i  służb: 
……………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………….……………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na nadanie mi przydziału kryzysowego. 
Ponadto zwracam się z prośbą o skierowanie mnie do3) ………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

UZASADNIENIE WNIOSKU 
……………………………………………………..……………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………... 
Załączniki: ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………….. 

(podpis żołnierza) 
 
Złożenie tego wniosku nie powoduje obowiązku zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych 
                                                                                                                                       . 
1) wypełnia się w przypadku wniosku składanego przez żołnierza czynnej służby wojskowej, 
2) niepotrzebne skreślić, 
3) w przypadku preferowania miejsca pełnienia służby lub jednostki wojskowej podać nazwę jednostki i/lub 

nazwę miejscowości. 

…………………………………...
(miejscowość, data) 
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                                                                                               Załącznik Nr 2 
 
 

WZÓR 
…………………………………… 

(pieczęć nagłówkowa) 
 
 

KONTRAKT NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW 
W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH 

Nr ………… 
 
 

W dniu ………………………………… w …………………………………………………… 
(miejscowość) 

pomiędzy: 
1) ……………………………………………………………………………………………… 

(dowódca jednostki wojskowej) 

a 
2) Panem/Panią…………………………………………………. s./c. .…………………….  

(stopień, imię nazwisko) 

- urodzonym(ą) ……………………………………………………………………………….. 
(data i miejsce urodzenia) 

- zamieszkałym(ą) ……………………………………………………………………………. 
(dokładny adres) 

- legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii…………….nr …..…………………….  
wydanym dnia ………………….. przez …………………………………………………….  
- nr PESEL……………………………………………………………………………………. - nr 
identyfikacji podatkowej NIP …………………………………………………………… 
spełniającym warunki do nadania przydziału kryzysowego został zawarty kontrakt na 
wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanym dalej 
„żołnierzem”, o następującej treści: 
§ 1. Żołnierz wykonuje obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres 

……………… lat, to jest od dnia ……………..………. do dnia …………...…….. . 
§ 2. Żołnierz zobowiązuje się wykonywać zadania wynikające z obowiązków w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych oraz z nadanego przydziału kryzysowego na 
stanowiskach służbowych …………………………………………. 
……………………………………………………………………………...……………..  

(określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których może być pełniona czynna służba wojskowa, z jednoczesnym 
wskazaniem pierwszego stanowiska służbowego) 

w jednostce wojskowej ……………………………………………………………….. . 
§ 3. Żołnierz oświadcza, że zapoznał się z przepisami normującymi służbę w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych zamieszczonymi w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych ustawach 
określających prawa i obowiązki żołnierzy rezerwy  
i czynnej służby wojskowej, a także w aktach wykonawczych do tych ustaw. 

§ 4. Dowódca będzie corocznie informował żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń 
wojskowych do końca roku kalendarzowego na rok następny, z wyjątkiem ćwiczeń 
prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

§ 5. Żołnierz zobowiązuje się do przyjęcia przydziału kryzysowego. 
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§ 6. Żołnierz   może   zrezygnować  z   zawartego  kontraktu,  wyłącznie  do  czasu 
doręczenia mu karty przydziału kryzysowego. 

§ 7. Żołnierz zobowiązuje  się  do   odbycia  ćwiczeń   wojskowych przygotowujących do 
nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach 
tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. 

§ 8. Żołnierz zobowiązuje się do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza 
granicami państwa oraz oświadcza, iż znane mu są zasady pełnienia tej służby. 

 
Kontrakt sporządzono w ….… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron oraz dla wojskowego komendanta uzupełnień ………….……………..  
 
 

m.p. 
 

………………………...……………..                      ……………….………………………… 
             (podpis żołnierza)                                                                              ( organ uprawniony do podpisania kontraktu) 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w 
art. 99b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) 
w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 57 ustawy o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
( Dz. U. Nr….., poz. ...). 

Projekt ten jest konsekwencją zmian dokonanych w cyt. ustawie,  polegających 
na wprowadzeniu pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych. 

Rozporządzenie reguluje tryb zawierania kontraktu na wykonywanie 
obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, na który składają się  
postanowienia, związane z: 

1) przyjęciem zgłoszenia, zapoznaniem kandydata do tej służby z warunkami oraz 
prawami i obowiązkami oraz przyjęciem dokumentów potwierdzających 
umiejętności i kwalifikacje kandydata, a także, po dokonaniu wstępnej selekcji, 
skierowaniem go do dowódcy jednostki wojskowej w której istnieją wolne 
stanowiska; 

2) skierowaniem żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, w której są wolne 
stanowiska, z których jedno mogłoby być obsadzone przez żołnierza; 

3)  zapoznaniem się dowódcy z profilem osobowym żołnierza, a następnie 
podjęciem decyzji o podpisaniu kontraktu i zaproponowaniem żołnierzowi 
stanowiska służbowego oraz uzgodnieniem z nim daty rozpoczęcia i 
zakończenia kontraktu; 

4) przesłaniem kopii kontraktu przez dowódcę jednostki wojskowej do wojskowego 
komendanta uzupełnień, w celu nadania przydziału kryzysowego. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 
337) projekt rozporządzenia został udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ 
na wewnętrzną organizację jednostek wojskowych, w których nastąpi 
wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 
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3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 

Przyjęte rozwiązania nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu 
państwa, ponieważ regulują jedynie tryb zawierania kontraktu na wykonywanie 
obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie maja wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/11zb 



PROJEKT 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z  dnia                                                             2009 r. 

 
w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy 

  
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje: 

 
§  1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb powoływania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych   
ćwiczeń; 

2)  sposób odbywania ćwiczeń wojskowych; 
3)  liczbę i czas trwania ćwiczeń dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy, stosownie 

do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wykształcenia; 
 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1)  ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  żołnierz rezerwy wyszkolony -  żołnierza rezerwy, który odbył (pełnił) czynną służbę 
wojskową z wyjątkiem jednodniowych ćwiczeń wojskowych, i złożył przysięgę 
wojskową; 

3)  żołnierz rezerwy niewyszkolony - osobę, nie spełniającą warunków, o których mowa w 
pkt 2, która na podstawie przepisów szczególnych uzyskała status żołnierza rezerwy; 

4)  wojskowy komendant uzupełnień - wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego 
ze względu na miejsce pobytu stałego żołnierza rezerwy lub jego pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące; 

5)  dowódca jednostki wojskowej - dowódcę (komendanta, szefa) jednostki wojskowej, w 
której odbywają się ćwiczenia wojskowe, oraz żołnierza zawodowego, o którym mowa 
w art. 101b ust. 3 ustawy. 

 
 § 3. 1. Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie: 

  1) natychmiastowego stawiennictwa; 
  2) zwykłym; 
  3) ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy. 
       2. Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy 
komendant uzupełnień za pomocą karty powołania. 

       3. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 zarządza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 
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§ 4. 1. Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona 

żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby 
wojskowej określonym w tej karcie. 
      2. Terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli: 
 1) ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa; 
 2) żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie wojskowego 

komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego; 
 3) powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy. 

3. Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych powinna być 
doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem stawienia 
się do czynnej służby wojskowej. 

 
§ 5. Żołnierz rezerwy może wnieść odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia 

ćwiczeń wojskowych, na zasadach określonych w art. 60 ust. 2a, również za 
pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. 

 
§ 6. Żołnierz rezerwy, powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa, udaje się do wskazanego miejsca: 
 1) w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin 

stawiennictwa został określony jako "NATYCHMIAST"; 
 2) w pozostałych przypadkach - w terminie określonym w karcie powołania. 

 
§ 7. 1. W przypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie 

może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z 
powodu obłożnej choroby albo z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust.  
3 i art. 100 ust. 3 ustawy lub w § 9 ust. 2, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 
wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu 
przyczyny niestawienia się, żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego 
komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty. 

2. Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w 
ust. 1, niezwłocznie zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej  
o przyczynach niestawienia się żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych. 

3. Dowódca jednostki wojskowej, niezwłocznie po rozpoczęciu ćwiczeń wojskowych, 
przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz żołnierzy rezerwy, którzy nie 
stawili się do odbycia tych ćwiczeń. 

 
§ 8. 1. Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych, po upływie czasu ich 

trwania, określonego w karcie powołania. 
2. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa zwalnia się po upływie czasu niezbędnego do sprawdzenia gotowości 
mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej - w przypadku ćwiczeń, o których mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1, albo po ustaniu przyczyny ich powołania - w przypadku ćwiczeń, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych po każdym okresie 
ich odbywania, a zwolnienie z czynnej służby wojskowej następuje w ostatnim dniu 
łącznego czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. 

 
 
§ 9. 1. Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w 

razie: 
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1) uznania go ze względu na stan zdrowia: 
a) za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej, 
b) za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, 
c) za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju; 

  2) wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 3 
ustawy lub § 9 ust. 2. 
2. Żołnierz rezerwy może być zwolniony z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w 

razie: 
  1) śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie 

urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe; 
  2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności. 

 
§ 10. Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na 

leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń  
w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. 

 
§ 11. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich 

odbyciu, dowódca jednostki wojskowej. 
 
§ 12. 1. W czasie odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierze rezerwy uczestniczą w 

szkoleniu teoretycznym i praktycznym: 
  1)  na stanowiskach służbowych wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych lub 

mobilizacyjnych albo na które przewiduje się ich nadanie  
w przyszłości; 

2) na kursach przeszkolenia. 
2. Szkolenie praktyczne żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych 

może polegać również na: 
1) udziale w sprawdzaniu gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek    wojskowych; 
2) sprawowaniu funkcji dowódczych lub instruktorskich na stanowiskach  służbowych, 

innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1; 
3) udziale, w ramach jednostek wojskowych, w systemie zarządzania kryzysowego, w 

zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach 
antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania i 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów  
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich 
unieszkodliwianiu. 

 
§ 13. 1. Żołnierze rezerwy, w związku z potrzebą nadania przydziału mobilizacyjnego 

lub w ramach nadanego przydziału mobilizacyjnego mogą odbywać jeden raz w ciągu roku 
kalendarzowego ćwiczenia wojskowe jednodniowe oraz ćwiczenia wojskowe w trybie 
natychmiastowego stawiennictwa, a także inne ćwiczenia wojskowe, jeżeli takie są 
potrzeby Sił Zbrojnych. 

2. W przypadku upływu okresu trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby 
wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych na inne 
ćwiczenia wojskowe, o których mowa w ust.4, mogą zostać powołani żołnierze rezerwy 
wyłącznie w wyniku ochotniczego zgłoszenia się. 

3. Osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej oraz zdolne do jej odbycia, 
niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń 
wojskowych, mogą odbyć na ich wniosek ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe  
i długotrwałe. Do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące żołnierzy rezerwy. 
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§ 14. Żołnierze rezerwy niewyszkoleni mogą odbywać ćwiczenia wojskowe 
krótkotrwałe lub długotrwałe. 

 
§ 15. 1. Żołnierze rezerwy wyszkoleni oraz żołnierze rezerwy - kobiety  mogą odbywać 

ćwiczenia jednodniowe lub krótkotrwałe. 
 2. Żołnierze rezerwy, którym wydano karty mobilizacyjne, mogą odbywać każde 

ćwiczenia wojskowe, o których mowa w § 3 ust. 1. 
 3. Żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 3 mogą je odbywać również w ramach długotrwałych ćwiczeń wojskowych. 
 
§ 16. 1.  Żołnierze rezerwy mogą odbyć: 

1) szeregowi wyszkoleni w wieku do 40 lat - ćwiczenia wojskowe łącznie do  
12 miesięcy; 

2) szeregowi niewyszkoleni w wieku do 40 lat - ćwiczenia wojskowe łącznie do  
15 miesięcy; 

3) podoficerowie w wieku do 40 lat - ćwiczenia wojskowe łącznie 18 miesięcy; 
4) oficerowie w wieku do 50 lat - ćwiczenia wojskowe łącznie 21 miesięcy. 

 2. Żołnierze rezerwy, którzy przekroczyli granicę wieku określoną w ust. 1, a nie 
ukończyli wieku ustalonego w art. 58 ust. 1 ustawy, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe 
nie dłużej niż przez czas stanowiący różnicę pomiędzy łącznym czasem,  
o którym mowa w art. 103 ustawy, a czasem, o którym mowa w ust. 1. 

 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą żołnierzy rezerwy 
powoływanych na ćwiczenia wojskowe, o których mowa w art. 60 ust. 8 ustawy,  
a także ćwiczeń wojskowych, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego 
zgłoszenia się żołnierza rezerwy. 

 
§ 17. 1.  Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez okres pozostawania 

żołnierzy w rezerwie, którzy: 
 1) zostali zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przed upływem czasu trwania tej 

służby, jednak nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy jej odbywania, 
 2) odbyli przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe albo zostali z nich zwolnieni i 

uzyskali kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowisk służbowych oficerów lub 
podoficerów, jeżeli nie zostali mianowani na stopień wojskowy oficera lub podoficera, 

 3) pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę wojskową w charakterze kandydata na 
żołnierza zawodowego (służbę kandydacką) w stopniach wojskowych szeregowych lub 
podoficerów, jeżeli zostali zwolnieni po odbyciu, nie mniej niż 8 miesięcy tej służby 

- nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 2. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez okres pozostawania żołnierzy w 

rezerwie w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, którzy nie spełniają  
warunków, wymienionych w ust. 1 i w art. 103 ust. 1 ustawy, nie może przekroczyć 15 
miesięcy. 

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych 
związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 
działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz 
ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu  
terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich 
unieszkodliwianiu, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego 
zgłoszenia się żołnierza rezerwy. 
 

§ 18. 1. Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy 
uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. 
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 2. Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych nie podlegają, niezależnie od 
przypadków, określonych w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 3 ustawy, żołnierze rezerwy,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli: 
 1) są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w 

tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich 
pozbawienie praw publicznych; 

 2) są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny; 

 3) są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służby  
w obronie cywilnej, z wyjątkiem ćwiczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 
2; 

 4) pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej 
zawodowej lub wyższej; 

 5) pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza  
w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub 
Służbie Więziennej; 

 6) są kobietami sprawującymi opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat życia, jeżeli 
osoba ta wspólnie z nimi zamieszkuje i opieki tej nie można powierzyć innym osobom; 

 7) są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny 
wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za 
całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat 
życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny 
bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej 
opieki; 

 8) stale zamieszkują za granicą. 
3. Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt  

1, podlegają żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny do jednostki 
wojskowej, której sprawdza się gotowość mobilizacyjną i bojową podczas tych ćwiczeń. 

 
§ 19. Żołnierze odbywają ćwiczenia wojskowe na stanowiskach służbowych, na które 

zostali wyznaczeni, oraz pełnią funkcje, które zostały im powierzone. 
 
§ 20. 1. Żołnierze, którzy odbywają ćwiczenia wojskowe, mogą być zwalniani  

z zajmowanych stanowisk i wyznaczani na inne stanowiska służbowe, zgodnie  
z posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami oraz stosownie do potrzeb 
etatowych jednostki wojskowej, a także na wniosek żołnierza, jeżeli względy służbowe na 
to pozwalają. 

 2. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, wyznacza się z urzędu na inne stanowiska 
służbowe w przypadku: 
  1) pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, 

uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym; 
  2) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku; 
  3) likwidacji zajmowanego stanowiska; 
  4) potrzeb etatowych jednostki wojskowej. 

§ 21. 1. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe mogą być czasowo oddelegowani 
do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej, zgodnie  
z pełnioną funkcją i posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki 
wojskowej. Okres oddelegowania nie może przekraczać łącznie trzech tygodni. 
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 2. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe mogą być kierowani, na podstawie 
rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, do wykonywania zadań poza jednostką wojskową, 
w której te ćwiczenia odbywają. 

 
§ 22. 1. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe mogą być przenoszeni do innej 

jednostki wojskowej z urzędu lub na ich wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają. 
 2. Przeniesienie żołnierza z urzędu do innej jednostki wojskowej może nastąpić: 

  1) ze względów szkoleniowych; 
  2) w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych jednostek wojskowych; 
  3) w razie rozformowania jednostki wojskowej; 
  4) w razie zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej; 
  5) ze względów dyscyplinarnych; 
  6) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 
§ 23. 1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której odbywa ćwiczenia 

wojskowe, do innej jednostki wojskowej następuje, z zastrzeżeniem ust.  
2, na podstawie rozkazu dowódcy, któremu są podporządkowane obie jednostki 
wojskowe. 

 2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego 
rodzaju Sił Zbrojnych następuje na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego. 

 
§ 24. 1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą 

służbową do dowódcy jednostki wojskowej. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą 

służbową do dowódcy, uprawnionego do przeniesienia żołnierza, wraz ze swoją opinią. Do 
wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty wyróżnień i karty kar. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 

§ 25. 1. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe podlegają opiniowaniu 
służbowemu: 
  1) w razie wniesienia wniosku o powołanie do służby kandydackiej; 
  2) na żądanie sądu, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 
rzecznika dyscyplinarnego; 

  3) na wniosek żołnierza; 
  4) na żądanie dowódcy jednostki wojskowej; 
  5) na koniec roku kalendarzowego, w którym od rozpoczęcia kontraktu, lub od daty  

sporządzenia ostatniej opinii służbowej, żołnierz rezerwy pełnił czynną służbę 
wojskową przez co najmniej 30 dni, jednakże nie rzadziej, niż co dwa lata; 

  6) w razie wygaśnięcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych 
Siłach Rezerwowych. 
2. Opinię służbową sporządza przełożony żołnierza o uprawnieniach, co najmniej 

dowódcy kompanii (równorzędny). 
3. Opinia służbowa o żołnierzu powinna zawierać ocenę przebiegu jego 

dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania zadań służbowych 
i przestrzegania dyscypliny wojskowej. 

 
§ 26. 1. Żołnierze zwalniani z ćwiczeń wojskowych podlegają ocenie służbowej. 
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2. Oceny służbowej dokonuje przełożony żołnierza o uprawnieniach, co najmniej 
dowódcy kompanii (równorzędny). 

3. W ocenie służbowej ujmuje się informacje przydatne przy określeniu możliwości 
dalszego wykorzystania żołnierza w ramach powszechnego obowiązku obrony. Informacje 
te zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej. 

 
§ 27. 1. Opinia i ocena służbowa powinny być rzetelne i obiektywne. 
 2. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w 

terminie siedmiu dni od dnia jej sporządzenia, a z oceną służbową nie później niż w dniu 
zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych. Zapoznanie żołnierza przebywającego na 
leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opinii lub oceny służbowej następuje za 
pośrednictwem komendanta tego zakładu. 

 3. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o 
nim opinii lub oceny służbowej do bezpośredniego przełożonego żołnierza 
sporządzającego opinię lub ocenę w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z nią. 

 4. Odwołania od wydanej opinii lub oceny służbowej wniesione po terminie,  
o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się osobę, 
której opinia lub ocena dotyczy. 

 5. Wniesienie odwołania następuje w formie pisemnej za pośrednictwem 
przełożonego, który wydał opinię lub ocenę służbową. Odwołanie wymaga uzasadnienia. 

 6. W razie uwzględnienia odwołania żołnierza przez przełożonego, który sporządził 
opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono odwołanie, opinia lub ocena służbowa jest 
ostateczna. 

 7. Przełożony, o którym mowa w ust. 5, o ile nie zmieni treści opinii lub oceny 
służbowej zgodnie z żądaniem żołnierza, przekazuje odwołanie wyższemu przełożonemu, 
nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Wraz  
z odwołaniem przełożony przesyła wyższemu przełożonemu stanowisko w sprawie 
zgłoszonych zarzutów. Przełożony nie ma obowiązku zapoznania żołnierza z tym 
stanowiskiem. 

 8. Opinia lub ocena służbowa wyższego przełożonego, do którego wniesiono 
odwołanie, jest ostateczna. Przełożony ten powiadamia żołnierza oraz przełożonego, który 
sporządził opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono odwołanie, o zajętym 
stanowisku. 

 
§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2). 

 
 

Minister Obrony Narodowej  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 

czerwca 2004 r.  w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U. Nr 142, poz. 1505, z późn. 
zm.), które utraciło moc na podstawie art. 21 ustawy z dnia ... 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku Oborny Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. 
...). 
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UZASADNIENIE 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej 
 w art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), 
w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 61 ustawy z dnia………………………2009 r.  
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr….., poz. …). 

  Projekt ten jest konsekwencją koniecznych zmian dokonanych w wyżej wymienionej 
ustawie, dostosowujących dotychczas funkcjonujący system odbywania ćwiczeń 
wojskowych żołnierzy rezerwy do wymogów profesjonalizacji Sił Zbrojnych. W odniesieniu 
do systemu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy wskazana wyżej 
nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza nowe elementy, związane z utworzeniem Narodowych Sił Rezerwowych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja: 
  Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 

wewnętrzną organizację jednostek wojskowych. 
2. Wpływ regulacji na rynek pracy: 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa: 

Środki finansowe zabezpieczające ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy planowane 
są w ramach budżetu resortu obrony narodowej. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 
Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5.   Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów: 
     Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych: 
Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: 
Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/12zb 



PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia                                               2009 r. 

w sprawie okresowej służby wojskowej 

 

       Na podstawie art. 108 ust. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

       § 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób pełnienia okresowej służby wojskowej; 
2) sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie: 

a) przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, 
b) wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia 

do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym 
wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, 

c) opiniowania służbowego. 
 

       § 2. Żołnierz pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, w której 
posiada nadany przydział kryzysowy. 
 
       § 3.  Przyjęcie żołnierza do okresowej służby wojskowej w jednostce wojskowej 
obejmuje: 

1) stwierdzenie tożsamości żołnierza; 
2) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarno – higienicznych; 
3) umundurowanie i wyekwipowanie; 
4) przydzielenie do pododdziału; 
5) wyznaczenie na stanowisko służbowe. 

       § 4.  Stawienie się żołnierza do pełnienia okresowej służby wojskowej dowódca 
jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym: 
 1) wskazując dzień, w którym żołnierz stawił się do pełnienia okresowej służby 

wojskowej; 
 2) zamieszczając imię i nazwisko żołnierza, który stawił się do pełnienia okresowej służby 

wojskowej; 
 3) wskazując przydział żołnierza, który stawił się do pełnienia okresowej służby 

wojskowej, do określonego pododdziału jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem  
§ 7. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 

180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120. 
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§ 5. Dzień, o którym mowa w § 4 pkt 1, jest dniem rozpoczęcia pełnienia okresowej 
służby wojskowej. 

§ 6. Dowódca jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem § 9, wyznacza, rozkazem 
personalnym, żołnierza na stanowisko służbowe, określone w etacie tej jednostki 
wojskowej, wynikające z zawartego kontraktu na wykonywanie obowiązków  
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i posiadanego przydziału kryzysowego. 

§ 7.  Żołnierza, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, o 
której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 
1117), wyznacza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

§ 8.  Żołnierz pełni okresową służbę wojskową na stanowisku służbowym,  
o którym mowa w § 6 lub 7. 

§ 9.  Żołnierz może być zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego  
i wyznaczony na inne stanowisko, stosownie do posiadanych lub uzyskanych podczas 
służby kwalifikacji oraz potrzeb jednostki wojskowej, jedynie w przypadku nadania nowego 
przydziału kryzysowego, a w razie potrzeby - .zmiany treści kontraktu na wykonywanie 
obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.  

§ 10. Dowódca, o którym mowa w § 6 oraz organ, o którym mowa w § 7, dokonuje 
zwolnienia żołnierza z zajmowanego stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem § 9. 

§ 11. 1. Żołnierz może być czasowo oddelegowany, na podstawie rozkazu dowódcy 
jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do wykonywania zadań w innej jednostce 
wojskowej. Okres oddelegowania nie może jednorazowo przekraczać  
3 miesięcy w roku kalendarzowym. 

2. Żołnierz może być skierowany, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, 
w której pełni służbę, do wykonywania zadań poza macierzystą jednostką wojskową. 

§ 12. Żołnierzowi, który odbywał podróż służbową w całości lub w części między 
godzinami 2200 i 600 albo którego czas przejazdu wyniósł nie mniej niż 8 godzin, 
przysługuje, bezpośrednio po zakończeniu podróży, co najmniej 8 godzin odpoczynku. 

§ 13. Jeżeli żołnierz został skierowany na leczenie szpitalne, dowódca jednostki 
wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie członka 
rodziny tego żołnierza albo inną wskazaną przez niego osobę, podając adres zakładu 
opieki zdrowotnej, w którym żołnierz przebywa. 

§ 14. Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej jedynie  
w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 9.   

§ 15. 1. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej temu 
samemu dowódcy następuje na podstawie rozkazu tego dowódcy. 

2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego 
rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej następuje na podstawie rozkazu: 
 1) szefa sztabu rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla 

wojskowego ośrodka szkolenia - w stosunku do żołnierza, który był szkolony  
w tym ośrodku dla potrzeb innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
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Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa lub komórek 
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 

 2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w pozostałych przypadkach. 

§ 16. 1. Opinię o żołnierzu, zwaną dalej "opinią", sporządza przełożony, zwany dalej 
"przełożonym opiniującym”, o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii 
(równorzędny), bez względu na czas, w jakim pełnił on obowiązki przełożonego. 

2. Opinię sporządza się w przypadku: 
 1) zakończenia kształcenia (szkolenia) żołnierza, jeżeli trwało ono przynajmniej jeden 

miesiąc - na 7 dni przed dniem jego zakończenia; 
 2) niewywiązywania się żołnierza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku 

służbowym; 
 3) wniosku sądu, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rzecznika 
dyscyplinarnego i rzecznika dyscypliny finansów publicznych -  
w związku z prowadzonym przeciwko żołnierzowi postępowaniem; 

 4) zwolnienia żołnierza z okresowej służby wojskowej - na 7 dni przed dniem zwolnienia. 

§ 17. W opinii uwzględnia się, stosownie do okoliczności: 
 1) stan i rozwój kwalifikacji żołnierza, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności do 

służby na stanowiskach dowódczych, i wykonywanie funkcji specjalistycznych; 
 2) ocenę cech osobowości żołnierza, w tym szczególnie odporności psychicznej  

i fizycznej oraz zdyscyplinowania; 
 3) stan zdrowia, doznane rany i kontuzje; 
 4) ocenę realizacji zadań służbowych oraz przydatność na zajmowanym stanowisku 

służbowym; 
 5) predyspozycje do zajmowania innych stanowisk służbowych; 
 6) ocenę ogólną. 

§ 18. Opinię doręcza się: 
 1) opiniowanemu żołnierzowi; 
 2) organowi, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 3, jeżeli wystąpił o jej sporządzenie. 

§ 19. 1. Przełożony opiniujący zapoznaje żołnierza z treścią opinii w ciągu 3 dni od 
dnia jej sporządzenia. 

2. Żołnierz potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z opinią.  
W razie odmowy złożenia podpisu, na opinii sporządza się adnotację o tej odmowie. 

3. Żołnierz może wnieść zażalenie na wydaną opinię do osoby będącej bezpośrednim 
przełożonym przełożonego opiniującego, drogą służbową, w terminie 14 dni od dnia 
zapoznania się z treścią opinii. 

4. Żołnierz zwolniony z okresowej służby wojskowej wnosi zażalenie na wydaną opinię 
za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na 
miejsce jego pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące. 

§ 20. 1. Przełożony, do którego wniesiono zażalenie, wskazane w § 19 ust. 3 i 4, 
rozstrzyga ostatecznie o treści opinii przez: 
 1) utrzymanie jej w mocy; 
 2) zmianę jej treści w części lub w całości. 
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2. O sposobie załatwienia zażalenia zawiadamia się zainteresowanego żołnierza oraz 
jego przełożonego opiniującego. 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2010 r. 
 

 
 

Minister Obrony Narodowej  
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UZASADNIENIE 

  Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 108 
ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)  
w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 62 ustawy z dnia………………………..2009 r.  
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr….., poz……). 

 Projektowane rozporządzenie jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej ( Dz. 
U. Nr 135, poz. 1447, z późn. zm. ). 

Projekt ten jest konsekwencją koniecznych zmian dokonanych w cyt. wyżej ustawie, 
dostosowujących dotychczas funkcjonujące instytucje i rozwiązania organizacyjno - 
prawne do wymogów profesjonalizacji Sił Zbrojnych. W odniesieniu do okresowej służby 
wojskowej wskazana wyżej nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej wnosi nowe elementy, związane  
z wprowadzeniem służby wojskowej żołnierzy rezerwy którym nadano przydziały 
kryzysowe ( czas trwania tej służby w okresie przebywania na jednym przydziale 
kryzysowym oraz jego przedłużenie ) jak tez przewiduje zwolnienie żołnierza z ćwiczeń 
wojskowych w roku, w którym pełni okresowa służbę wojskową, a uprawnienia żołnierzy 
tej służby zrównuje z uprawnieniami żołnierzy służby kontraktowej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) 
projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 
wewnętrzną organizację jednostek wojskowych, w których pełniona jest okresowa 
służba wojskowa. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Zaproponowane rozwiązania ( o charakterze proceduralnym ) nie będą miały wpływu 
na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa 

Przyjęte rozwiązania nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, 
ponieważ nie wprowadzają merytorycznych zmian do obowiązującej dotychczas 
procedury pełnienia okresowej służby wojskowej. 
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4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Niniejsza regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

     Przyjęte w projekcie rozwiązania nie maja wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia                                   2009 r. 

w sprawie świadczeń żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych 

 
Na podstawie art. 132d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb, sposób i zakres oraz warunki 
przyznawania żołnierzom rezerwy pozostającym na przydziałach kryzysowych świadczeń 
określonych w art. 132d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) żołnierz – żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy; 
3) świadczenia – świadczenia określone w art. 132d ust. 1 ustawy. 

§ 3. Czynności przewidziane w rozporządzeniu dla: 
1) dowódcy jednostki wojskowej – wykonuje dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz 

posiadana nadany przydział kryzysowy lub w której żołnierz odbywał ćwiczenia wojskowe 
lub pełnił okresową służbę wojskową,  

2) wojskowego komendanta uzupełnień – wykonuje wojskowy komendant uzupełnień, który 
nadał żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy, 

3) pracodawcy – wykonuje pracodawca, u którego żołnierz był zatrudniony w dniu jego 
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. 

§ 4. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych 
lub okresowej służby wojskowej, na potrzeby przyznania świadczeń, wydaje żołnierzowi 
zaświadczenie. 

2. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer 
PESEL i numer NIP żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych lub 
okresowej służby wojskowej, łączny czas ich trwania, w tym sumę pełnych miesięcy i dni w 
miesiącach niepełnych uznanych za pełnienie czynnej służby wojskowej, oraz kwotę 
uposażenia wypłaconego z tytułu pełnienia tej służby, a także inne niezbędne informacje, w 
zależności od rodzaju świadczenia. 
                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 
171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 
120. 
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3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek żołnierza. We wniosku 
należy zgłosić cel wydania zaświadczenia oraz wskazać zakres informacji, o których mowa w 
ust. 2, stwierdzanych w zaświadczeniu. 

4. Na wniosek żołnierza zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, można wydać również 
po dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej. 

§ 5. 1. Rekompensata finansowa, o której mowa w art. 132d ust. 1 pkt 1 ustawy wypłaca 
się żołnierzowi za czas nieprzerwanego pełnienia okresowej służby wojskowej. 

2. Czas nieprzerwanego pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza ustala 
dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w rozkazie jednostki wojskowej oraz 
w zaświadczeniu o pełnieniu przez żołnierza okresowej służby wojskowej. 

3. Do uznania faktu pełnienia przez żołnierza okresowej służby wojskowej jest niezbędne 
jego stawienie się do pełnienia tej służby, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki 
wojskowej, przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej oraz faktyczne pełnienie 
tej służby.  

4. Czas, o którym mowa w ust. 3, stanowi suma poszczególnych miesięcy pełnienia 
okresowej służby wojskowej oraz poszczególnych dni w miesiącach, w których nie była 
pełniona ta służba przez cały ich okres, liczona od dnia faktycznego stawienia się żołnierza 
do pełnienia okresowej służby wojskowej do dnia jego zwolnienia z tej służby. 

5. Do czasu, o którym mowa w ust. 3, za które przysługuje rekompensata finansowa, nie 
wlicza się miesięcy, w których żołnierz: 
1) samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie 

poza nimi pozostawał; 
2) z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny 

do wykonywania obowiązków służbowych; 
3) z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny do wykonywania 

obowiązków służbowych; 
4) odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych; 
5) nie pełnił czynnej służby wojskowej z powodu niestawienia się do niej w terminie lub 

nieusprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej. 
6. Żołnierzowi, który przebywał na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, rekompensata 

finansowa przysługuje również za okres leczenia. 
7. Rekompensata finansowa, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje 

żołnierzowi, którego leczenie było spowodowane lub miało związek z okolicznościami, o 
których mowa w ust. 5 pkt 1–3. 

§ 6. 1. Rekompensatę finansową, o której mowa w art. 132d ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowią 
kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia netto, który otrzymanego przez żołnierza ze 
stosunku pracy w roku kalendarzowym poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresowej służby 
wojskowej w przypadku rekompensaty finansowej liczonej za dany miesiąc pełnienia 
okresowej służby wojskowej lub podzielona przez 30 w przypadku rekompensaty finansowej 
liczonej za dany dzień pełnienia okresowej służby wojskowej. 

2. W skład kwot wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą: 
1) obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych 

organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych; 

2) premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń 
otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych 
przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych. 
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3. Do podstawy wymiaru rekompensaty finansowej wlicza się kwoty ponoszonych przez 
żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym 
wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną. 

4. Od podstawy rekompensaty finansowej odlicza się kwotę odpowiednio za dany miesiąc 
lub dni przyznanego na uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu pełnienia okresowej 
służby wojskowej. 

5. Wysokość kwot, o których mowa w ust. 1, w przeliczeniu na jeden miesiąc i dzień 
okresowej służby wojskowej, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, pracodawca, wydając w tej sprawie zaświadczenie o 
wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wysokości należnej 
rekompensaty finansowej. 

§ 7. 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnej rekompensaty finansowej, o której mowa w 
art. 132d ust. 1 pkt 1 ustawy, żołnierz składa do wojskowego komendanta uzupełnień w 
terminie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zwolnienia z okresowej służby wojskowej. 

2. Do wniosku dołącza się zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 5. 
3. Wojskowy komendant uzupełnień ustala wysokość rekompensaty finansowej i wypłaca 

niezwłocznie żołnierzowi rekompensatę finansową na wskazany przez niego rachunek.  
4. Ustalenie wysokości rekompensaty finansowej lub odmowa wypłaty rekompensaty 

finansowej stanowi decyzję administracyjną. 

§ 8. 1. Żołnierzom wyznaczonym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza 
granicami państwa przysługują, w szczególności, następujące uprawnienia i świadczenia: 
1) prawo przebywania w miejscu pełnienia służby wraz z małżonkiem i dziećmi; 
2) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz z niezbędnym 

umeblowaniem i wyposażeniem, zgodnie z warunkami miejscowymi, odpowiednio do 
zajmowanego stanowiska służbowego i liczby przebywających z nim członków rodziny; w 
przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu mieszkalnego żołnierzowi przysługuje 
równoważnik pieniężny; 

3) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 
średniej; 

4) zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie, w którym pełni 
służbę, oraz kosztów leczenia przebywających z nim członków rodziny. 
2. Niezależnie od świadczeń, o których mowa w ust. 1, żołnierzom wyznaczonym do 

pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa i udającym się poza granice 
państwa w celu objęcia stanowiska służbowego oraz żołnierzom pełniącym służbę poza 
granicami państwa wyznaczonym na kolejne stanowisko za granicą w innym państwie niż 
dotychczas, a także żołnierzom powracającym do kraju po zakończeniu pełnienia służby poza 
granicami państwa przysługuje zwrot kosztów: 
1) podróży żołnierza i przebywających z nim członków rodziny; 
2) przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego; 
3) przejazdu do miejsca pełnienia służby za granicą i z powrotem do kraju członków rodziny 

nieprzebywających z nim za granicą jeden raz w okresowej służbie wojskowej, jeżeli 
członek rodziny żołnierza: 
a) nie przesiedlał się za granicę do miejsca pełnienia służby żołnierza, 
b) jeżeli członek rodziny przebywał z żołnierzem za granicą i żołnierzowi pokryto koszty 

jego podróży, po upływie nie mniej niż jednego roku po przesiedleniu. 
3. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami 

państwa przysługują, w szczególności, następujące uprawnienia i świadczenia: 
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1) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie; 
2) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne; 
3) bezpłatny przewóz: 

a) z kraju do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i 
zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, 

b) z miejsca pełnienia służby do kraju i z powrotem, w razie śmierci członka najbliższej 
rodziny; 

4) urlop zdrowotny po powrocie do kraju, po zakończeniu pełnienia służby poza granicami 
państwa; 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia 
służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia lub śmierć żołnierza. 
4. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów żołnierzom, o których mowa w ust. 1 i 3, 

przysługują z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa te same świadczenia, co 
określone w ust. 1–3, żołnierzowi przysługują świadczenia korzystniejsze dla niego. 

5. W zakresie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub 
skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz 
świadczeń przysługujących tym żołnierzom w związku z tym wyznaczeniem lub skierowaniem 
stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w 
sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 
14792) z późn. zm.). 

§ 9. 1. Żołnierzom zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby przysługuje prawo do 
zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby 
wojskowej i z powrotem, jeżeli: 
1) zamieszkują poza granicami miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania 

ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej, a miejscem tego 
zamieszkania jest ich miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 
trzy miesiące; 

2) nie korzystają w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby 
wojskowej z zakwaterowania zbiorowego; 

3) nie znajdują się w podróży służbowej; 
4) nie pełnią czynnej służby wojskowej poza granicami państwa; 
5) złożą wniosek o zwrot kosztów dojazdów i udokumentują te koszty. 

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 dojazdu najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego. 

3. Zwrotu kosztów dojazdu dokonują dowódcy jednostek wojskowych za dany miesiąc 
pełnienia czynnej służby wojskowej lub w dniu zwolnienia z czynnej służby wojskowej, 
dokonując jego wypłaty wraz z uposażeniem. 

4. Na udokumentowany wniosek żołnierza, uzasadniony jego trudną sytuacją materialną, 
można dokonać, za pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia 
kosztów dojazdu według zasad określonych w ust. 2 i 5. 

 

                                                      
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2179, z 2006 r. 

Nr 195, poz. 1440, z 2007 r. Nr 41, poz. 260 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 313. 
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5. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego 
przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce 
odbywania czynnej służby wojskowej. 

§ 10. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas odbywania 
ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej jest wliczany do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok, 
jeżeli żołnierz spełnił warunki określone w art. 120 ust. 1–4 ustawy i przedstawił pracodawcy, 
nie później niż w dniu podjęcia pracy, wniosek w tej sprawie wraz z zaświadczeniem, o 
którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 11. 1. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy posiadającego uprawnienia 
emerytalne określone w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.3)) do 
wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6 % 
dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a 
jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy 
dzień tej służby. 

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura 
wynosi mniej niż 75 % podstawy jej wymiaru. 

3. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych 
dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje na 
wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym 
nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. 

§ 12. 1. Dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, 
przysługuje żołnierzowi w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania 
na przydziale kryzysowym, jeżeli koszt ten przekracza sześciokrotność najniższego 
uposażenia zasadniczego żołnierza, które otrzymywałby w przypadku pełnienia okresowej 
służby wojskowej. 

2. Z żołnierzem, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę, 
która określa między innymi zasady, wysokość i sposób dofinansowania kosztów, o których 
mowa w ust. 1, a także warunki zwrotu przez żołnierza kosztów poniesionych na jego 
utrzymanie i naukę w przypadku przerwania kształcenia albo wygaśnięcia lub unieważnienia 
przydziału kryzysowego, przed określonym w umowie okresem, z przyczyn, o których mowa 
w art. 59b ust. 10 pkt 1, 2, 5–8 i 10 i ust. 11 pkt 1–4 i 6, w wysokości proporcjonalnej do czasu 
posiadania przydziału kryzysowego służby po zakończeniu tej nauki. 

3. Organem uprawnionym do zawarcia umowy jest organ, który kieruje żołnierza 
zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą. 

4. W zakresie dofinansowania kosztów, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008  r. w sprawie 
udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz 

                                                      
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, 

z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, 
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145. 
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kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą (Dz. U. Nr 59, 
poz. 362). 

§ 13. Przyznanie żołnierzowi odznaczeń, wyróżnień i nagród następuje na zasadach 
obowiązujących dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o ile dowódca jednostki 
wojskowej, uwzględniając zaangażowanie tego żołnierz w tok służby i funkcjonowanie 
jednostki wojskowej poza okresem pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej oraz 
postawę i wyniki w czasie jej pełnienia, przyzna żołnierzowi dane uprawnienie lub wystąpi z 
wnioskiem o jego przyznanie do organu uprawnionego do tego przyznania.  

§ 14. W zakresie wystąpień żołnierza rezerwy poza okresem pełnienia przez niego 
czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 132d ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy, nie jest 
wymagana odrębna zgoda na te wystąpienia. 

§ 15. Używanie tytułu honorowego, na podstawie art. 132d ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy, 
zwłaszcza po zakończeniu służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, powinno 
uwzględniać zwyczajowo przyjęty sposób używania takich tytułów. Niedopuszczalne jest 
używanie tego tytułu w celach gospodarczych lub w sytuacjach uchybiających godności tytułu 
żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub żołnierza rezerwy.  

§ 16. 1. Prawo korzystania z pierwszeństwa zatrudnienia, o którym mowa w art. 132d ust. 
1 pkt 7 lit. d ustawy, przysługuje w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału 
kryzysowego, o ile nie odbywa on w tym czasie ćwiczeń wojskowych lub nie pełni okresowej 
służby wojskowej.  

2. W czasie pełnienia czynnej służby wojskowej żołnierz może złożyć wniosek w sprawie 
jego zatrudnienia po zwolnieniu z tej służby w urzędach administracji publicznej na 
stanowiskach związanych obronnością kraju, wskazując dzień zwolnienia z czynnej służby 
wojskowej i proponowany dzień podjęcia pracy. Do wniosku dołącza się opinię dowódcy 
jednostki wojskowej oraz zaświadczenie stwierdzające jego predyspozycje do zajmowania 
stanowiska pracy przez żołnierza.  

§ 17. Świadczenia, o których mowa w art. 132d ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy, przysługują 
wyłącznie w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej i w sposób określony w wymienionych 
w nim przepisach. 

§ 18. Oznaki i odznaki dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, ich rodzaje i wzory 
oraz sposób ich przyznawania i noszenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak 
wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54, z późn. zm.4)). 

§ 19. 1. Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową przysługują bezpłatne badania 
profilaktyczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 
1011). 

2. Żołnierzy skierowanych do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami 
państwa obejmuje się bezpłatnymi badaniami lekarskimi i szczepieniami profilaktycznymi. 

                                                      
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 996, z 2007 r. 

Nr 71, poz. 477 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 168 i Nr 229, poz. 1529.  



 7

3. Żołnierzy, o których mowa w ust. 2, powracających do kraju po zakończeniu służby 
poza granicami obejmuje się bezpłatnymi badaniami, z możliwością skierowania na turnusy 
leczniczo-profilaktyczne. 

4. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmują działania leczniczo-rehabilitacyjne, którym 
podlegają żołnierze, o których mowa w ust. 3, chorzy lub ranni po wyleczeniu oraz którzy 
doznali urazu psychicznego, zapewniając im fachową opiekę leczniczo-profilaktyczną. 

5. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów żołnierzowi okresowej służby wojskowej 
przysługują z tytułu pełnienia tej służby, w tym poza granicami państwa, te same 
świadczenia, co określone w ust. 1–4, żołnierzowi przysługują świadczenia korzystniejsze dla 
niego. 

6. W zakresie warunków przyznawania i realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 2– 
4, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 
czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby 
poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz. U. Nr 
148, poz. 1557).  

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

  

 

 Prezes Rady Ministrów  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 132d 

ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) i został przygotowany w związku z 

potrzebą zapewnienia warunków prawnych umożliwiających wdrożenie procesu 
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profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowa nowelizacja 

uwzględnia obszar dotyczący utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych i pełnienia 

ochotniczej służby w rezerwie na przydziałach kryzysowych. 

Świadczenie wypłacane żołnierzowi rezerwy z nadanym przydziałem kryzysowym ma 

rekompensować ograniczenia związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej i 

wynikającej z tego tytułu ewentualną różnicę między dotychczas pobieranym 

wynagrodzeniem z tytułu stosunku pracy a przysługującym uposażeniem.  

Zakres i wysokość pozostałych świadczeń w istocie nie ma nowego charakteru, gdyż 

miejsce ich regulacji już znajduje się z reguły w przepisach odrębnych. W projekcie zatem 

powtórzone te regulacje, dostosowując je zarazem do specyfiki sytuacji żołnierza rezerwy 

posiadającego nadany przydział kryzysowy lub pełniącego w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych służbę wojskową. Stosowne regulacje bądź odesłania do tych przepisów 

zawarte są wprost w 132d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o  powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w  procesie 

stanowienia prawa (Dz. U Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Internetowej Ministerstwa Obrony. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 

działalność zadaniowo-służbową jednostek wojskowych, w których występować będą 

stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. W przypadku jednak 

kwestii pierwszeństwa zatrudnienia żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe 

na stanowiskach obronnych w administracji publicznej, projektowane regulacje powinny 

przyczynić się poprawy ukompletowania tych stanowisk pracownikami oraz zwiększyć 

konkurencyjność zatrudnienia na nich, ponieważ obecnie takimi regulacjami byli objęci 

tylko żołnierze zawodowi. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa 

Przyjęte rozwiązania nie spowodują innych skutków finansowych niż określone 

w  projekcie ustawy, której wykonanie stanowi niniejszy projekt.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Niniejsza regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych 

Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 
 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia                             2009 r. 

w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracodawców zatrudniających żołnierzy 
rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w okresie odbywania ćwiczeń 

wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej 
 
 
Na podstawie art. 134a ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają: 
1) sposób obliczania kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego przydział kryzysowy w 
okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej, zwanych dalej “kosztami”; 

2) wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego koszty; 
3) sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów;  
4) sposób i tryb ustalania oraz wypłacania świadczenia rekompensującego koszty. 
 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) żołnierz rezerwy – żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych, z nadanym przydziałem 

kryzysowym; 
3) świadczenie – świadczenie pieniężne wypłacane pracodawcy z tytułu zatrudnienia 

osoby na stanowisko żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w 
czasie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej 
służby wojskowej; 

4) pracodawcy – jednostki organizacyjne, w tym; przedsiębiorstwa państwowe, urzędy, 
spółdzielnie, organizacje społeczne, publiczne, spółki, stowarzyszenia, a także inne 
jednostki, które nie są osobami fizycznymi, a są samodzielne jako strony i mogą 
nawiązywać stosunki pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub 
mianowania, zatrudniające żołnierzy rezerwy. 
 
§ 3. 1. Czynności przewidziane w rozporządzeniu dla dowódcy jednostki wojskowej  

wykonuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział 
                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 

180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120. 
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kryzysowy na stanowisko służbowe. 
2. Czynności przewidziane w rozporządzeniu dla szefa wojewódzkiego sztabu 

wojskowego wykonuje szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na 
siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział 
kryzysowy i w której odbywa ćwiczenia wojskowe lub odbywa okresową służbę wojskową. 

3. Czynności przewidziane w rozporządzeniu dla pracodawcy - wykonuje pracodawca, 
wskazany przez żołnierza rezerwy, który jest u tego pracodawcy zatrudniony. 

§ 4. 1. Świadczenie wypłaca się pracodawcy zatrudniającemu żołnierza posiadającego 
nadany przydział kryzysowy, o którym mowa w art. 59b ustawy, za okres  odbywania przez 
tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie 
stwierdza to w rozkazie jednostki wojskowej. 

3. Do uznania faktu odbywania przez żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia 
służby okresowej jest niezbędne jego stawienie się do odbycia służby, ogłoszenie tego 
faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej, przyjęcie go do stanu ewidencyjnego 
jednostki wojskowej oraz faktyczne pełnienie służby. 

4. Okres, o którym mowa w § 4 ust. 1, stanowi suma dni odbytych ćwiczeń wojskowych  
lub miesięcy pełnionej okresowej służby wojskowej, liczonych od dnia faktycznego 
stawienia się żołnierza do służby do dnia jego zwolnienia. 

5. Do okresu odbytych ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje świadczenie, nie 
wlicza się dni, o których mowa w § 8 ust. 2. 

§ 5.  Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia 
okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa niż 1/30 
dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
którego wysokość ogłaszana jest w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego obowiązującego w okresie trwania ćwiczeń rezerwy i okresowej służby 
wojskowej. 

 
§ 6. 1. Kwotę świadczenia wypłaca się jednorazowo za czas odbywania danego 

rodzaju ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc 
jej pełnienia, na konto wskazane przez pracodawcę, w okresie miesiąca od dnia 
otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7 ust.1.  

2. Jeżeli termin pełnienia okresowej służby wojskowej obejmuje niepełną liczbę dni, 
świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby. 

 
§ 7. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w okresach miesięcznych nie później niż  

w terminie do 7 dni od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych, przesyła do właściwego 
szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wykaz żołnierzy uczestniczących  
w ćwiczeniach wojskowych. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 podaje się stopień wojskowy, imię  
i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia 
ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz 
nazwę i adres siedziby pracodawcy. 

 
§ 8. 1. Podstawę wypłaty świadczenia, stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę 

świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia 
wraz z poświadczoną przez pracodawcę, kopią umowy o pracę zawartą z osobą 
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zatrudnioną na stanowisku żołnierza rezerwy, przesłane przez pracodawcę szefowi 
wojewódzkiego sztabu wojskowego. 
2. Dowódca jednostki wojskowej jest zobowiązany do corocznego pisemnego 
powiadomienia o terminach ćwiczeń wojskowych oraz planowanych do powołania na nie 
żołnierzy rezerwy i służby okresowej posiadających nadany przydział kryzysowy do końca 
bieżącego roku na rok następny szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

3. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego jest zobowiązany do corocznego 
pisemnego powiadomienia o terminach ćwiczeń wojskowych do końca grudnia bieżącego 
roku na rok następny, pracodawcy zatrudniającego żołnierza rezerwy, posiadającego 
nadany przydział kryzysowy w tej jednostce wojskowej.  

4. Wypłata świadczenia dla pracodawcy nie jest realizowana od miesiąca 
następującego po miesiącu w którym nastąpiło: 
1) dyscyplinarne zwolnienie pracownika; 
2) porzucenie pracy przez pracownika; 
3) zwolnienie pracownika za porozumieniem stron; 
4) udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego niezwiązanego z powołaniem  

i pełnieniem okresowej służby wojskowej w ramach nadanego przydziału kryzysowego.  
5) unieważnienie nadania przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe przed 

ustalonym terminem jego zakończenia; 
6) ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy; 
7) śmierć pracownika. 

§ 9. 1. Świadczenie przysługuje pracodawcy, zatrudniającemu żołnierza rezerwy, który 
podczas odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, 
przebywał na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2, również za 
okres leczenia. 

2. Świadczenie nie przysługuje pracodawcy, zatrudniającemu żołnierza rezerwy, 
którego leczenie było spowodowane lub miało związek z: 
1) niezdolnością do wykonywania obowiązków służbowych z powodu spożycia alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających w czasie powołania do odbywania 
ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej; 

2) niezdolnością do wykonywania obowiązków służbowych z powodu samookaleczenia 
lub samouszkodzenia ciała w czasie powołania do odbywania ćwiczeń wojskowych lub 
pełnienia okresowej służby wojskowej; 

§ 10. 1. Wypłaty świadczenia dokonuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku, o którym mowa w § 7 ust.1.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, szef wojewódzkiego sztabu 
wojskowego wypłacającego świadczenie może, na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na 
jego wypłatę w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez pracodawcę.  
W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi pracodawca. 

§ 11. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, określa 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 12. Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów 
administracyjnych. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
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Minister Obrony Narodowej  
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Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Obrony Narodowej 
 z dnia …................ (poz.   ) 

WZÓR 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w m…………… 

WNIOSEK 

o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza 
rezerwy, posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego 

okresową służbę wojskową 

 

1. nazwa pracodawcy i adres siedziby firmy …………………………………………….. 

2. miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………. 

3. numer identyfikacji podatkowej NIP……………………………………………………… 

4. forma prowadzonej działalności …………………………………………………………. 

5. numer rachunku bankowego ……………………………………………………………… 

6. dane dotyczące osób odbywających ćwiczenia wojskowe/służbę okresową: 

 

Lp Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia i 
miejsce 

Imię 
ojca 

Nr 
PESEL 

Adres 
zamieszkania 

Nr karty 
powołania 

Termin 
powołania 

Numer 
jednostki 
powołującej 

Koszt zatrudnienia 
nowego pracownika w 
celu zastępstwa 
żołnierza rezerwy/* lub 
powierzenia 
zastępstwa. 

Kwota 
wypłaconej 
odprawy 

           

WSKAZANIE KOSZTÓW I SPOSOBU ICH WYLICZENIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Imienna pieczęć i podpis kierownika jednostki  
organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej 
 

Załącznik: 
poświadczona przez pracodawcę, kopia umowy  
o pracę zawarta z osobą zatrudnioną na stanowisku 
żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia/do służby okresowej. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 134a 
ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 

Treść projektowanego rozporządzenia nie była do tej pory przedmiotem regulacji 
prawnej, gdyż instytucja wypłaty świadczenia finansowego dla pracodawców  żołnierzy 
rezerwy, którzy w czasie pokoju zgłosili się ochotniczo do wykonywania obowiązków w 
ramach Narodowych Sił Rezerwowych, podpisując kontrakt na pełnienie tej służby, jest 
nowym rozwiązaniem, wprowadzanym w ramach procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych. 
Obejmuje ono pracodawców, którzy zatrudniają żołnierzy rezerwy, posiadających nadany 
przydział kryzysowy. Świadczenie wypłacane pracodawcy stanowi rekompensatę za 
ponoszone koszty, o których mowa w art. 134a ust. 2 cyt. ustawy.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 
rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
Internetowej Ministerstwa Obrony. . 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie miała wpływ na 
działalność zadaniowo służbową jednostek wojskowych w których występować będą 
stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi oraz 
będzie oddziaływać na podmioty (jednostki organizacyjne) zatrudniające żołnierzy 
rezerwy. 

2. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Zaproponowane rozwiązania wypłaty świadczenia dla pracodawców zatrudniających 
żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w zamian za przerwy w 
świadczeniu pracy w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej 
służby wojskowej przez tych żołnierzy nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa 
Projektowane regulacje nie spowodują innych skutków finansowych niż określone 
w  projekcie ustawy, której wykonanie stanowi niniejszy projekt.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
Niniejsza regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznych 
Ze względu na specyfikę regulacji zaniechano przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
04/15zb 
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