
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 337) 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) 

 

Art. 3. 

 1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i 

pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi". 

2. Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich 

skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu 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. 

2a. Siły Zbrojne, realizując zadania konstytucyjne, w zakresie ochrony niepodległości 

państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i 

nienaruszalności jego granic, mają prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego, 

użycia broni i innego uzbrojenia, z uwzględnieniem konieczności i celu wykonania tych 

zadań, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w 

wiążących Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz 

międzynarodowym prawie zwyczajowym. 

2b. Siły Zbrojne użyte w celu określonym 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. z 2014 r. poz. 1510) mają prawo stosowania środków przymusu 

bezpośredniego, użycia broni i innego uzbrojenia na warunkach określonych w tej 

ustawie, w granicach zasad określonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską 

ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz międzynarodowym prawie 
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zwyczajowym, a także z uwzględnieniem celu użycia Sił Zbrojnych poza granicami 

państwa. 

3. W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: 

1)   Wojska Lądowe; 

2)   Siły Powietrzne; 

3)   Marynarka Wojenna; 

4)   Wojska Specjalne[.] <;> 

<5) Wojska Obrony Terytorialnej.> 

4. Siły Zbrojne składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych. 

[4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 

zwany dalej "Dowódcą Generalnym", i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, 

zwany dalej "Dowódcą Operacyjnym".] 

<4a. Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, zwany dalej „Dowódcą Generalnym”, Dowódca Operacyjny Rodzajów 

Sił Zbrojnych, zwany dalej „Dowódcą Operacyjnym”, i Dowódca Wojsk Obrony 

Terytorialnej.> 

5. Przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych, 

funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu 

określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk 

służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, 

środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się 

pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki. 

6. Przez związek organizacyjny rozumie się jednostki wojskowe zorganizowane w określoną 

strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, funkcjonującą samodzielnie 

albo w składzie rodzaju Sił Zbrojnych. 

7. W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa, jako ich wyodrębniona i 

wyspecjalizowana służba. 

8. W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny Służba 

Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego stają się, z mocy prawa, 

częścią Sił Zbrojnych. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, tryb i sposób przygotowania 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego do włączenia w 

skład Sił Zbrojnych, w przypadku o którym mowa w ust. 8, mając na uwadze zapewnienie 
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sprawnego włączenia tych służb w skład Sił Zbrojnych, w tym przebiegu operacyjnego i 

mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz koniecznych rezerw osobowych 

dla tych służb. 

Art. 11a. 

1. Dowódca Generalny jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i 

związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub 

związków organizacyjnych Sił Zbrojnych: 

1)   bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej albo innym 

organom lub podmiotom; 

2)   podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu[.] <;> 

<3) podporządkowanych Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.> 

2. Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności należy: 

1)   realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych; 

2)   planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek 

wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych; 

3)   organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk; 

4)   szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie 

wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia; 

5)   realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i 

związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 

6)   współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością 

państwa; 

7)   zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i 

związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z 

dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092). 

3. Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej "Dowództwem Generalnym". 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, 

siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Generalnego. 
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<Art. 11c. 

1. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia 

jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 

2. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej należy w szczególności: 

1) realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych; 

2) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek 

wojskowych i związków organizacyjnych; 

3) planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz 

użycia Wojsk Obrony Terytorialnej; 

4) przygotowanie sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej do działań bojowych; 

5) wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk 

Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 

ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia 

i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego; 

6) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych 

z obronnością państwa; 

7) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych jednostek wojskowych 

i związków organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092). 

3. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres 

działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Wojsk Obrony 

Terytorialnej.> 

Art. 13c. 

1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

1a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podlega Dowódcy Generalnemu. 

2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy: 

1)   organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym 

zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających 

poza granicami państwa; 
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2)   kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji 

państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; 

[3)   zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony 

przed bronią masowego rażenia;] 

<3) zarządzanie wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią 

masowego rażenia;> 

4)   dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi 

niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego; 

5)   zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i 

jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 

administracji rządowej; 

6)   planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych 

związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 

7)   szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 

8)   wykonywanie zadań związanych z udziałem 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, a także w realizacji zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 

9)   zapewnianie uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych; 

10)  współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością 

państwa. 

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, 

strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

 

Art. 14. 

1. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach 

operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są: 

1)   (uchylony); 

2)   szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych; 
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3)   wojskowi komendanci uzupełnień. 

2. (uchylony). 

3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, 

wykonują w szczególności zadania z zakresu: 

1)   organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996), w 

stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień; 

2)   zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 

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; 

4)   gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w 

ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych sił i 

środków do wsparcia wojsk sojuszniczych; 

5)   zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych 

jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa; 

[5a)  koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych 

na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;] 

<5a) koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów 

osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych oraz 

Narodowych Sił Rezerwowych i w czasie wojny;> 

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); 

[5d)  organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane 

przydziały kryzysowe w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach 

Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi 

tych żołnierzy;] 

<5d) organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających 

nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę 

wojskową dyspozycyjnie w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych 
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w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami 

zatrudniającymi tych żołnierzy;> 

6)   planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne; 

7)   administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony; 

8)   udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością 

państwa. 

4. Wojskowi komendanci uzupełnień w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w 

szczególności zadania z zakresu: 

1)   zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 

2)   administrowania rezerwami osobowymi; 

3)   świadczeń na rzecz obrony; 

4)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością 

państwa; 

5)   rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej 

służby wojskowej i służby kandydackiej; 

<5a) realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na 

potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;> 

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

terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień; 

7)   promocji obronności i służby wojskowej. 

5. (uchylony). 

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi 

wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe 

zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów 

uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i 

terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend 

uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. W 

rozporządzeniu należy również określić stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne 

wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. 

 

 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 29. 

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

wojskowej: 

1)   osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje 

powiatowa komisja lekarska; 

2)   żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; 

3)   żołnierzy rezerwy; 

4)   osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy; 

5)   innych niż wymienione w pkt 1-4 osób, podlegających ze względu na wiek 

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

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

również o: 

1)   zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa; 

2)   zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach 

służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji 

zdrowotnych; 

3)   potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego; 

4)   ustaleniu związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową; 

5)   prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub 

prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

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. 
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3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe 

komisje lekarskie realizują placówki medyczne wybrane przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

[3a. W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której 

wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej 

D albo E.] 

<3a. W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec 

której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby 

wojskowej E.> 

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. 

3e. Ostateczne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest wiążące dla wojskowych 

komendantów uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych. 

4. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265). 

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. 

6. (uchylony). 

7. Do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 

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

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

działania, a także właściwość, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego 

państwa; 

2)   określi tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne 

dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie, uwzględniając równe 

traktowanie placówek medycznych. 

Art. 30a. 

1. Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: 

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; 

2)   kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające 

upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w 

okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do 

służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju; 

[3)   kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie 

pokoju;] 

<3) kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, 

w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla 

terytorialnej służby wojskowej;> 

4)   kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa 

w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

2. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i 

psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju służby wojskowej, z 

uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również 

obserwacji szpitalnej. 

3. W razie stwierdzenia kilku chorób i ułomności przy określaniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej rozpatruje się łącznie wszystkie ograniczenia spowodowane tymi chorobami i 

ułomnościami. Osobę badaną można w takim wypadku zaliczyć do niższej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej, niż wynikałoby to z kategorii zdolności ustalonej 

dla poszczególnych chorób i ułomności; w takim wypadku decyduje ocena ogólnej 

sprawności psychofizycznej badanego. 
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4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do czynnej 

służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa; 

2)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia 

służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach służbowych i funkcjach 

wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych; 

3)   szczegółowe warunki orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej przez 

wojskowe komisje lekarskie; 

4)   szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami 

państwa; 

5)   tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich; 

6)   sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową przez te komisje; 

7)   sposób orzekania o potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy wskazać kategorie zdolności do służby 

orzekane w razie stwierdzenia poszczególnych chorób i ułomności, uwzględniając 

oznaczenie tych chorób i ułomności według paragrafów i punktów w celu zapewnienia 

ochrony danych osobowych w procesie orzeczniczym, a także określić tryb kierowania do 

wojskowych komisji lekarskich i tryb ich postępowania, z uwzględnieniem prowadzenia 

dodatkowych badań specjalistycznych wymaganych w poszczególnych rodzajach wojsk i 

służb, na poszczególnych stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych oraz do 

służby poza granicami państwa, tryb wydawania orzeczeń i ich zatwierdzania, niezbędne 

elementy orzeczenia, tryb rozpatrywania odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń oraz ich 

uchylania w trybie nadzoru, niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty mogące 

stanowić podstawę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, wzór skierowania do 

wojskowych komisji lekarskich, jak również wzory orzeczeń i certyfikatów wydawanych 

przez te komisje. 

Art. 32. 

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są 

obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. 
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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 się, 

podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych. 

5. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub 

burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym 

komendantem uzupełnień. 

6. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z: 

1)   sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej; 

2)   ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się 

do kwalifikacji wojskowej; 

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; 

4)   założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych 

gromadzonych w tej ewidencji; 

5)   wydaniem wojskowych dokumentów osobistych; 

6)   przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do 

rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby 

wojskowej; 

7)   przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej. 

7. Czynności, o których mowa w ust. 6, wymienione w: 

1)   pkt 1 - należą do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego 

pracownika urzędu gminy (miasta); 

2)   pkt 2 - należą do powiatowej komisji lekarskiej; 
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3)   pkt 3-7 - należą do wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego 

przedstawiciela. 

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. 

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. 

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 

burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej 

komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą 

kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe 

doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11. Przepisy ust. 5 i 6 pkt 3-7 nie naruszają uprawnień wojskowego komendanta uzupełnień 

związanych z wykonywaniem czynności, określonych w tych przepisach, niezależnie od 

trwania kwalifikacji wojskowej oraz związanych z nią uprawnień osób podlegających 

kwalifikacji wojskowej oraz tych, którzy się do niej stawili. 

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 
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podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad 

członkiem rodziny. 

[12. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, 

które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej osiemnaście lat życia, trwający 

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

uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i wewnętrznego 

bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których ten obowiązek 

dotyczy.] 

<12. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, 

które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej osiemnaście lat życia, 

trwający do końca roku kalendarzowego, w którym te osoby kończą pięćdziesiąt pięć 

lat życia, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i 

wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których 

ten obowiązek dotyczy.> 

[Art. 34. 

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek 

powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta 

uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 

trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku 

obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.] 

 

<Art. 34. 

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z 

jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego 

komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu 

czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do 

powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 

pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do 

czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.> 
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Art. 39. 

1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się osobie podlegającej obowiązkowi 

odbycia tej służby na jej udokumentowany wniosek ze względu na: 

1)   wybór na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora - na czas pełnienia 

mandatu; 

2)   kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

lub Parlamentu Europejskiego - do dnia ogłoszenia wyników wyborów; 

3)   konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią 

zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za 

całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył 

siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny 

bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej 

opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z 

prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 

4; 

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

nauki; 

5)   
(1)

 (uchylony); 

6)   pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej - na czas pobierania tej nauki; 

7)  kształcenie w celu zdobycia kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych na 

podstawie umowy zawartej z wojskowym komendantem uzupełnień, o której mowa w 

art. 132a ust. 3, albo skierowania określonego w art. 132b ust. 2 - na czas tego 

kształcenia. 

<1a. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej nie udziela się osobie powołanej do 

terytorialnej służby wojskowej.> 

2. Odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także osobom podlegającym 

obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej będącym alumnami wyższych 

seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w 

zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych 

mających osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki. 

3. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej można udzielić również ze względu na ważne 

sprawy osobiste lub rodzinne osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej 

służby wojskowej, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej 
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lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia tej osobie odroczenia z tytułu 

sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności 

załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez nią przedsiębiorstwa, gospodarstwa 

rolnego albo innej działalności gospodarczej. 

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na okres określony w 

decyzji, o której mowa w art. 39a ust. 1. 

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

od trzech do dwunastu miesięcy. 

6. 
(2)

 Skreślenie z listy studentów, słuchaczy lub uczniów oraz niewywiązywanie się osoby 

podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej z umowy, o której 

mowa w art. 132a ust. 3, lub z obowiązku określonego w skierowaniu wskazanym w art. 

132b ust. 2, powodują utratę udzielonego odroczenia zasadniczej służby wojskowej z 

tytułu pobierania nauki. 

7. Osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, której udzielono 

odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, po zakończeniu roku szkolnego (studiów), 

nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku 

szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze 

względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego 

ponad trzy miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego 

roku szkolnego (studiów). 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania 

odroczeń zasadniczej służby wojskowej, uwzględniając wymóg, że odroczenia udziela się 

osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej na jej 

udokumentowany wniosek. Rozporządzenie powinno określać również dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia. 

 

Art. 44a. 

[1. Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem służby, o której mowa w 

art. 59 pkt 6, oraz żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie kontraktu na 

wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, wojskowy komendant 

uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne w 

celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na 

stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych.] 
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<1. Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem służby, o której 

mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7, oraz żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie 

kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, 

wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej na 

badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia 

czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji 

psychofizycznych.> 

1a. Żołnierza w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierza wykonującego obowiązki w 

ramach Narodowych Sił Rezerwowych dowódca jednostki wojskowej może skierować do 

wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne w celu stwierdzenia 

braku przeciwwskazań do dalszego pełnienia czynnej służby wojskowej lub do pełnienia 

czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji 

psychofizycznych. 

1b. Badania psychologiczne obejmują ocenę sprawności intelektualnej, cech osobowości, 

sprawności psychomotorycznej oraz poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej. W 

przypadku służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych obejmują 

one również ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz 

ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia. 

2. O skierowaniu do wojskowej pracowni psychologicznej wojskowy komendant uzupełnień 

albo dowódca jednostki wojskowej informuje kierownika tej pracowni. 

3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej informuje wojskowego komendanta 

uzupełnień albo dowódcę jednostki wojskowej o niestawieniu się skierowanego do 

wojskowej pracowni psychologicznej. 

4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej wydaje psycholog tej 

pracowni uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych. 

5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej doręcza się na piśmie 

badanemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień albo dowódcy jednostki wojskowej. 

6. Od orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej przysługuje 

badanemu oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień albo dowódcy jednostki 

wojskowej odwołanie do wojskowej pracowni psychologicznej będącej organem 

wyższego stopnia. 

7. Orzeczenia psychologiczne wojskowych pracowni psychologicznych wyższego stopnia są 

wiążące dla wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej. 
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8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Wojskowe pracownie psychologiczne są również właściwe do wydawania orzeczeń 

psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby 

wojskowej przez osoby, które zgłosiły chęć pełnienia tej służby na zasadach określonych 

w art. 5a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

10a. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania 

orzeczeń psychologicznych przeprowadzają wojskowe pracownie psychologiczne będące 

organem wyższego stopnia. 

11. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi 

wojskowe pracownie psychologiczne oraz określa ich siedziby i zasięg działania, z 

uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa i różnych rodzajów 

oraz wyspecjalizowanych służb Sił Zbrojnych. 

12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych, 

2)   tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz 

wydawania orzeczeń psychologicznych, 

3)   sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, 

4)   wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia dotyczącego badań 

kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 

wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 

- uwzględniając właściwość wojskowych pracowni psychologicznych, potrzebę 

zapewnienia jednolitej procedury kontroli i jednolitości wydawanych orzeczeń oraz 

konieczność zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem 

badań psychologicznych. 

Art. 46. 

[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.] 
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<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, art. 93 ust. 2a i art. 98l.> 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do osób, które: 

1)   nie mogły być powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie, o 

którym mowa w ust. 1, z powodu odroczenia tej służby albo złożenia wniosku o 

przeznaczenie do odbycia służby zastępczej; 

2)   z przyczyn niezależnych od organów wojskowych nie mogły być powołane do 

odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminie określonym w ust. 1 ze względu na: 

a)  odbywanie kary pozbawienia wolności, 

b)  orzeczenie środka karnego pozbawienia praw publicznych, 

c)  czasowe przebywanie za granicą, 

d)  niespełnienie wojskowego obowiązku meldunkowego, 

e)  niestawienie się na wezwanie organów wojskowych w sprawach dotyczących 

powszechnego obowiązku obrony lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub 

psychologicznym; 

3)   zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej; 

4)   zostały uznane za niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju; 

5)   spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju, którego równocześnie były lub 

są obywatelami. 

3. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i niepowołane do 

jej odbycia z powodu: 

1)   odroczenia tej służby, z zastrzeżeniem ust. 4, przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu 

upływu osiemnastu miesięcy następujących po dniu uchylenia lub wygaśnięcia decyzji 

o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej albo powzięcia wiadomości przez 

wojskowego komendanta uzupełnień o tym wygaśnięciu, a jeżeli odroczenie zostało 

udzielone ze względu na pobieranie nauki, w przypadku skreślenia z listy uczniów lub 

studentów albo wydalenia ze szkoły wyższej, zakładu kształcenia nauczycieli, szkoły 

ponadgimnazjalnej, po dniu otrzymania zawiadomienia przez wojskowego 

komendanta uzupełnień o tym skreśleniu lub wydaleniu; 
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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; 

3)   odbywania kary pozbawienia wolności lub orzeczenia środka karnego pozbawienia 

praw publicznych przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu osiemnastu 

miesięcy następujących po dniu otrzymania zawiadomienia przez wojskowego 

komendanta uzupełnień o odbyciu kary lub zakończenia obowiązywania środka 

karnego; 

4)   czasowego przebywania za granicą albo niespełnienia wojskowego obowiązku 

meldunkowego, niestawienia się na wezwanie organów wojskowych w sprawach 

dotyczących powszechnego obowiązku obrony lub niepoddania się badaniom 

lekarskim lub psychologicznym przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu 

osiemnastu miesięcy następujących po dniu otrzymania zawiadomienia przez 

wojskowego komendanta uzupełnień o powrocie z zagranicy albo spełnienia 

wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku stawienia się na wezwanie 

organów wojskowych w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony lub 

poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym; 

5)   uznania za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej przenosi się do rezerwy 

w ostatnim dniu upływu osiemnastu miesięcy następujących po dniu, w którym 

orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej zdolność do czynnej służby wojskowej 

stało się ostateczne; 

6)   uznania za niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju przenosi się do 

rezerwy z dniem uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiej; 

7)   spełnienia obowiązku służby wojskowej w innym kraju, którego równocześnie były 

lub są obywatelami, przenosi się do rezerwy z dniem otrzymania udokumentowanego 

zawiadomienia przez wojskowego komendanta uzupełnień o spełnieniu obowiązku 

służby wojskowej w innym kraju. 

4. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i niepowołane do 

jej odbycia z powodu odroczenia tej służby, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3, 
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przenosi się do rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu 

miesięcy tych odroczeń. 

5. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeznaczone do 

służby zastępczej, którym odroczono odbycie tej służby z przyczyn określonych w art. 21 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej lub które zwolniono ze 

służby zastępczej przed jej odbyciem na podstawie art. 31 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przenosi 

się do rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy tych 

odroczeń lub zwolnień. 

6. Termin przeniesienia do rezerwy określony w ust. 3 pkt 2 nie ma zastosowania do osób 

przeznaczonych do służby zastępczej, które nie mogły być skierowane do odbycia tej 

służby lub jej nie rozpoczęły z powodu odroczenia tej służby, o którym mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej lub 

z przyczyn niezależnych od marszałka województwa, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-

e i pkt 3 i 4. 

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. 

8. Osoby, którym przerwano odbywanie służby zastępczej z przyczyn rozwiązania umowy z 

podmiotem o wykonywanie pracy przez osobę skierowaną do odbycia tej służby, przenosi 

się do rezerwy w ostatnim dniu upływu łącznego okresu trzydziestu sześciu miesięcy, a w 

przypadku absolwentów szkół wyższych osiemnastu miesięcy, oczekiwania na 

skierowanie do odbycia tej służby, następującego po dniu rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po stronie podmiotu lub po ustaniu innych przyczyn, które uzasadniały 

przerwanie tej służby. 

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. 

10. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, wobec których 

przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zakończyło się 
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pozytywną oceną predyspozycji do służby i które zamierza się przyjąć do służby w 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

wojskowy komendant uzupełnień, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

właściwej w sprawach kadr, przenosi do rezerwy. 

11. Osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i niepowołane do 

odbycia tej służby lub przeszkolenia wojskowego przenosi do rezerwy wojskowy 

komendant uzupełnień. 

12. Minister Obrony Narodowej może zarządzić, w drodze rozporządzenia, przeniesienie 

określonej części osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby 

wojskowej, w tym również absolwentów szkół wyższych podlegających obowiązkowi 

odbycia przeszkolenia wojskowego, do rezerwy, przed upływem okresu, w którym 

podlegają powołaniu do odbycia służby wojskowej, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych 

dotyczące uzupełnień. Rozporządzenie w szczególności powinno określić grupę lub grupy 

osób podlegających przeniesieniu do rezerwy oraz termin tego przeniesienia. 

 

<Art. 49a. 

1. Jednolitą ewidencję żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, w tym żołnierzy 

zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, oraz pracowników jednostek 

wojskowych i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

i przez niego nadzorowanych oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony 

Narodowej, zwaną dalej „jednolitą ewidencją”, prowadzą: 

1) Minister Obrony Narodowej; 

2) szef komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr; 

3) szef komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania zasobami 

osobowymi; 

4) szef komórki organizacyjnej właściwej w sprawach pracowniczych; 

5) organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe; 

6) organ właściwy do zawierania umów o pracę; 

7) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego; 

8) dowódca jednostki wojskowej i jego przełożeni; 
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9) wojskowy komendant uzupełnień. 

2. W jednolitej ewidencji mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane: 

1) imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe, oraz nazwiska i imiona 

poprzednie; 

2) data i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL; 

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

5) stan cywilny i rodzinny, w tym imiona i nazwiska oraz daty urodzenia małżonka 

i dzieci; 

6) obywatelstwo; 

7) płeć; 

8) rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości; 

9) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące 

oraz adres do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny; 

10) dotyczące wykształcenia i kwalifikacji; 

11) stopień wojskowy, specjalność wojskowa, klasa kwalifikacyjna, korpus osobowy 

i grupa osobowa; 

12) dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej i pracy; 

13) dotyczące prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych, w sprawach 

o wykroczenia oraz w postępowaniu administracyjnym lub dyscyplinarnym, 

a także odpowiedzialności zawodowej; 

14) dotyczące stanu zdrowia; 

15) dotyczące uposażeń lub wynagrodzeń i wyróżnień. 

3. Jednolita ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. 

4. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w jednolitej ewidencji może 

odbywać się bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą. 

5. Do jednolitej ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 49 ust. 1c, 1d pkt 1–4, 6 i 

7 oraz ust. 1e, 1f, 2 i 2e. 

6. Jednolitą ewidencję aktualizuje się niezwłocznie. 

7. Żołnierz lub pracownik informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni 

służbę lub jest zatrudniony, o zmianach danych gromadzonych i przetwarzanych 

w jednolitej ewidencji i przedstawia dokumenty potwierdzające te zmiany. 
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8. Jednolitą ewidencję prowadzi się do dnia zwolnienia żołnierza z czynnej służby 

wojskowej lub wygaśnięcia stosunku służbowego służby wojskowej oraz rozwiązania 

lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownika.  

9. Dane gromadzone i przetwarzane w jednolitej ewidencji przechowuje się przez okres 

10 lat od dnia, o którym mowa w ust. 8. 

10. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, dane gromadzone i przetwarzane w 

jednolitej ewidencji usuwa niezwłocznie komisja powołana przez Ministra Obrony 

Narodowej. Z czynności komisji sporządza się protokół zawierający wykaz osób, 

których dane zostały usunięte.> 

Art. 53. 

1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania 

wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, 

oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 

sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu. 

2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które: 

1)   nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, 

w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo 

2)   zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie 

cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty 

skierowania) do tej służby 

- są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze 

względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za 

granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do 

postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się 

ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich 

zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. [W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział 

mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać 

spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten 

przydział.] <W przypadku żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 
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dyspozycyjnie oraz osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział 

mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać 

spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią 

służbę lub do której nadano przydział.> 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień 

osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający 

tożsamość oraz kartę mobilizacyjną. 

5. 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. 

<5a. Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie mają również 

obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, w 

sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub 

sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z tą służbą, w tym w przypadku 

wystąpienia obowiązku ich stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie.> 

6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym 

w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na 

zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy. 

 

Art. 55. 

1. Obowiązek służby wojskowej polega na: 

1)   odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: 

a)  żołnierzy rezerwy, 

b)  osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, 

c)  ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi 

odbycia zasadniczej służby wojskowej; 

2)   pełnieniu służby przygotowawczej przez: 

a)  osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie 

odbywali czynnej służby wojskowej, 

b)  ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia 

zasadniczej służby wojskowej; 

<2a) pełnieniu terytorialnej służby wojskowej przez żołnierzy;> 
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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: 

1)   osoby podlegające kwalifikacji wojskowej; 

2)   osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy; 

3)   żołnierzy pozostawionych w czynnej służbie wojskowej; 

4)   inne osoby, które zgłoszą się do tej służby w ramach zaciągu ochotniczego. 

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. 

 

<Art. 55b. 

Równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej przez osoby 

podlegające obowiązkowi jej odbycia jest pełnienie terytorialnej służby wojskowej w 

Wojskach Obrony Terytorialnej przez okres i na warunkach, o których mowa w art. 

98l.> 

Art. 58. 

 [1. Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają 

obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca 
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roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień 

podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.] 

<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 pięć lat życia, a 

posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.> 

2. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby wymienione w ust. 1, które 

zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. 

3. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety: 

1)   w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 

2)   sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 

3)   sprawujące opiekę nad: 

a)  dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, 

b)  osobami obłożnie chorymi, 

c)  osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

d)  osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

e)  osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym 

osobom. 

[3a. W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie 

obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub 

pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby 

przygotowawczej, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w 

okresie sześciu miesięcy po porodzie.] 

<3a. W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie 

obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub 
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pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach 

Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby 

przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej albo które pełnią 

terytorialną służbę wojskową, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na 

okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.> 

[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.] 

[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.] 

 

<Art. 59. 

1. 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) terytorialną służbę wojskową; 

4) ćwiczenia wojskowe; 

5) służbę przygotowawczą; 

6) okresową służbę wojskową; 

7) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

2. Żołnierzy w czynnej służbie wojskowej dzieli się na: 

1) korpus oficerów, do którego zalicza się: 

a) oficerów młodszych, 



- 29 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b) oficerów starszych, 

c) generałów i admirałów; 

2) korpus podoficerów, do którego zalicza się: 

a) podoficerów młodszych, 

b) podoficerów, 

c) podoficerów starszych; 

3) korpus szeregowych. 

3. Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych dzielą się na korpusy osobowe. 

Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na 

specjalności wojskowe. 

4. Żołnierza w czynnej służbie wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której 

żołnierz pełni służbę, zalicza do określonego korpusu osobowego, grupy osobowej 

i specjalności wojskowej i stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym. 

5. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być przeniesiony do innego korpusu 

osobowego, innej grupy osobowej lub innej specjalności wojskowej przez dowódcę 

jednostki wojskowej w przypadku wyznaczenia na inne stanowisko służbowe lub 

zmiany tego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej na 

zajmowanym stanowisku służbowym. 

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy 

osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, zapewniając 

zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych.> 

 

Art. 59a. 

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

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. 

1a. Przydział mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadany również 

żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącemu zawodową służbę wojskową 

lub służbę kandydacką w dniu jego zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po 

dniu zwolnienia ze służby. 
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1b. Przydział mobilizacyjny nadaje się na wolne stanowisko służbowe lub do pełnienia 

nieobsadzonej funkcji wojskowej, a w razie potrzeby również na stanowiska lub funkcje, 

na które nadano już taki przydział. 

<1c. Przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które są reklamowane od 

obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny, oraz osobom, którym zawieszono obowiązek służby wojskowej.> 

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. 

3. Pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które: 

1)   nie ukończyły osiemnastu lat życia; 

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

wojskowej, które wyraziły zgodę na nadanie im tego przydziału; 

3)   (uchylony); 

4)   posiadają nadany przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny; 

5)   są sędziami, asesorami sądowymi lub prokuratorami; 

6)   są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei 

lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach 

organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez 

ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 

7)   są reklamowane od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

8)   zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym 

na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie 

niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 



- 31 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla 

wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki 

wojskowej. 

5. Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego 

następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny 

lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. 

6. Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza w trybie, o którym mowa w 

art. 52, albo w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

6a. Kartę mobilizacyjną można również doręczyć żołnierzom w czasie pełnienia lub 

odbywania czynnej służby wojskowej oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej lub 

służby kandydackiej w miejscu pełnienia służby, a pracownikom zatrudnionym w 

jednostkach wojskowych - w miejscu pracy. Żołnierzom rezerwy, którym nadaje się 

przydziały kryzysowe, kartę mobilizacyjną można doręczyć razem z kartą tego 

przydziału. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i warunki nadawania i uchylania przydziałów mobilizacyjnych oraz 

pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz warunki, jakie powinni spełniać 

żołnierze rezerwy, pracownicy lub inne osoby niebędące pracownikami do 

przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej lub pracy w jednostkach wojskowych 

w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, uwzględniając współdziałanie 

wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej oraz 

konieczność zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych; 

2)   wzory kart mobilizacyjnych zawierających datę ich wydania, organ wydający, dane 

osobowe żołnierza rezerwy, pracownika lub innej osoby niebędącej pracownikiem, w 

tym stopień wojskowy, imię i nazwisko, dane jednostki wojskowej, w tym nazwę, 

adres, numer mobilizacyjny, pododdział, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy 

przydział mobilizacyjny, a także termin i miejsce stawienia się do jednostki 

wojskowej, pouczenie o skutkach uchylania się odpowiednio od obowiązku czynnej 

służby wojskowej lub pracy, sposób postępowania w razie utraty karty oraz w 

przypadku niemożliwości stawienia się w miejscu określonym w tej karcie, a także 
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wykaz przedmiotów użytku osobistego, które żołnierz rezerwy, pracownik lub inna 

osoba niebędąca pracownikiem powinna zabrać ze sobą, stawiając się do jednostki 

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

 

Art. 60. 

1. Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart 

mobilizacyjnych albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra 

Obrony Narodowej. Karta powołania jest decyzją administracyjną. 

2. Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do wojskowego komendanta 

uzupełnień. 

2a. Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do 

szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego 

komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie 

odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w 

czasie wojny odwołanie nie przysługuje. 

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. 

3a. Do karty powołania na ćwiczenia wojskowe rotacyjne dołącza się, jako załącznik, wykaz 

dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia, będący 

wyciągiem z wykazu, o którym mowa w art. 101c ust. 1. 

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 czynnej służby 

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

 <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 czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny, a także wezwań do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w 

trybie natychmiastowego stawiennictwa należy:> 

1)   w gminach - do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast); 
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2)   w powiatach - do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu). 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, doręczenie kart powołania może nastąpić 

również przez jednostki wojskowe, jednostki organizacyjne Poczty Polskiej Spółki 

Akcyjnej lub Policję. 

6. Rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy do wójtów lub burmistrzów (prezydentów 

miast). 

7. Karty powołania w uzasadnionych przypadkach mogą być doręczane również w dniach 

ustawowo wolnych od pracy i o każdej porze doby. O potrzebie doręczenia kart 

powołania w dni ustawowo wolne od pracy przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej 

Spółki Akcyjnej, w celach określonych w ust. 8 pkt 1, Szef Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego powiadamia każdorazowo Dyrektora Generalnego tego przedsiębiorstwa z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed dniem ustawowo wolnym od pracy. 

7a. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa oraz okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

8. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu: 

1)   sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych; 

2)   udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich 

skutków. 

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 z zakresu 

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. 

<8aa. Wezwanie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową do stawienia się w 

trybie natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

rotacyjnie może nastąpić w celu: 

1) sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych; 
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2) udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich 

skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu 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; 

3) przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do 

wykonywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w tym 

zakresie.> 

8b. W celu powołania żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe do 

czynnej służby wojskowej, o której mowa w ust. 8 lub 8a, żołnierzom tym można 

doręczyć karty powołania bez określonego terminu stawiennictwa do tej służby, z 

jednoczesnym wskazaniem, że termin ten zostanie podany przez wojskowego komendanta 

uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej w drodze zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 53 ust. 5. 

8c. Wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę osoby powoływanej o jej 

powołaniu do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem służby wojskowej pełnionej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku żołnierza rezerwy powołanego na 

ćwiczenia wojskowe rotacyjne wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego 

pracodawcę również o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać, i o zmianach w 

wykazie tych ćwiczeń. 

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart powołania i ich 

przeznaczenie, a także wzory obwieszczeń. Wzory kart powołania powinny zawierać 

pouczenie o skutkach uchylenia się od obowiązku czynnej służby wojskowej i o 

postępowaniu w razie utraty karty oraz w przypadku niemożności stawienia się do 

czynnej służby wojskowej, a także wykaz dokumentów i przedmiotów użytku osobistego, 

które osoba powołana do czynnej służby wojskowej powinna zabrać ze sobą, stawiając się 

do tej służby. 

Art. 65. 

1. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej członkostwo żołnierzy w partiach 

politycznych ulega zawieszeniu. 
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2. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierze nie mogą brać udziału w 

działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze 

politycznym ani też prowadzić żadnej działalności politycznej na terenie jednostki 

(instytucji) wojskowej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień 

politycznych. 

3. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, biorąc udział w 

zgromadzeniach o charakterze politycznym, nie mogą występować w umundurowaniu 

oraz odznakach i oznakach wojskowych. 

4. Przepisu ust. 2 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. 

5. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej nie mogą tworzyć i wstępować do związków 

zawodowych ani brać udziału w działalności związków zawodowych, których byli 

członkami w chwili powołania do tej służby. 

[6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą wstępować do stowarzyszeń i innych 

organizacji działających poza wojskiem oraz brać udział w działalności stowarzyszeń i 

innych organizacji, do których należeli w chwili powołania do tej służby, tylko za 

zezwoleniem przełożonego o uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku.] 

<6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą wstępować do stowarzyszeń i innych 

organizacji działających poza wojskiem oraz brać udział w działalności stowarzyszeń 

i innych organizacji, do których należeli w chwili powołania do tej służby, po 

pisemnym poinformowaniu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę.> 

7. Działalność partii politycznych oraz stowarzyszeń i innych organizacji na terenie jednostek 

(instytucji) wojskowych określają odrębne ustawy, z tym że na terenie jednostek 

(instytucji) wojskowych nie mogą być tworzone i nie mogą działać środowiskowe 

stowarzyszenia i inne organizacje zrzeszające żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. 

 

Art. 67. 

[1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej są obowiązani w czasie wykonywania zadań 

służbowych nosić umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe.] 

<1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem żołnierzy pełniących 

terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, są obowiązani w czasie wykonywania 

zadań służbowych nosić umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe.> 
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<1a. Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie wydaje się 

przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego. Żołnierze ci są 

obowiązani stawić się w wydanym umundurowaniu wraz z ekwipunkiem 

w przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.> 

2. Żołnierzom, którzy nie pełnią czynnej służby wojskowej, mogą być wydawane przedmioty 

umundurowania i wyekwipowania wojskowego do celów związanych z wykonywaniem 

powszechnego obowiązku obrony. Żołnierze ci są obowiązani stawić się w wydanym 

umundurowaniu i z ekwipunkiem w razie powołania do służby. 

3. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 i 2 żołnierze mogą nosić umundurowanie 

oraz odznaki i oznaki wojskowe tylko w razie uzyskania zezwolenia w trybie i na 

zasadach określonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

3a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, z 

uwzględnieniem w szczególności warunku uzyskania przez żołnierza pozytywnej opinii 

właściwego organu wojskowego prowadzącego ewidencję żołnierza, wywiązywania się 

przez niego z powszechnego obowiązku obrony, jeżeli jemu podlega, i zasadności 

motywów, jakie przytoczył żołnierz w swojej prośbie o uzyskanie zezwolenia. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, 

jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia, 

2)   przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania 

oraz odznak i oznak wojskowych, 

3)   zasady i sposób noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych 

niż wojskowe, 

[4)   zasady wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2] 

<4) sposób wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego 

oraz normy należności i czas używalności tych przedmiotów w przypadkach, o 

których mowa w ust. 1a i 2> 

- w szczególności z uwzględnieniem podziału mundurów na wyjściowe, ćwiczebne i 

polowe, specyfiki związanej z oznakowaniem mundurów, zestawów ubiorczych dla 

żołnierzy poszczególnych rodzajów wojsk i służb, sposobu oraz okoliczności noszenia 

umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz charakteru wykonywanych zadań. 
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Art. 68. 

1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują: 

[1)   bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny;] 

<1) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, z wyjątkiem żołnierzy 

pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie;> 

2)   umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny. 

1a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których 

żołnierze otrzymują świadczenia, o których mowa w ust. 1, szczegółowe zasady oraz 

normy ich otrzymywania z uwzględnieniem w szczególności warunków pełnionej służby, 

sposobów realizacji dodatkowych norm wyżywienia oraz warunków, trybu i terminów 

wypłacania równoważników pieniężnych. 

2. Uprawnienia żołnierzy do zakwaterowania, uposażenia, świadczeń odszkodowawczych i 

emerytalnych oraz zaopatrzenia inwalidzkiego określają odrębne ustawy i akty prawne 

wydane na ich podstawie. 

[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. 69. 

Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub 

ćwiczenia wojskowe oraz żołnierze pełniący służbę przygotowawczą, terytorialną 

służbę wojskową pełnioną rotacyjnie 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. 70. 

1. W czasie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierzom można udzielać następujących 

urlopów: 
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[1)   wypoczynkowego - żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, okresową 

służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny;] 

<1) wypoczynkowego – żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub 

pełniącym okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą, terytorialną służbę 

wojskową, jeżeli łączny czas trwania tej służby pełnionej rotacyjnie wynosi co 

najmniej trzydzieści dni w ciągu roku kalendarzowego, 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, w 

przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4.] 

<2. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub pełniącym okresową 

służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową udziela się urlopu na czas 

trwania ich własnej kampanii wyborczej, w przypadku kandydowania do organów, o 

których mowa w art. 65 ust. 4.> 

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 jest obowiązany 

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, odwoływania z urlopu lub jego 
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przedłużania oraz wymiar tych urlopów. W rozporządzeniu należy uwzględnić możliwość 

zróżnicowania wymiaru urlopów w zależności od rodzaju czynnej służby wojskowej lub 

charakteru wykonywanych zadań na stanowisku służbowym lub w ramach pełnionej 

funkcji, wyjątkowy charakter odwoływania żołnierzy z urlopu lub jego przedłużania. 

 

Art. 71. 

1. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej następuje po upływie czasu trwania służby 

ustalonego w ustawie lub powołaniu, a przed upływem tego czasu - w przypadkach 

określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie. 

1a. Żołnierz - kobieta pełniący czynną służbę wojskową podlega zwolnieniu z tej służby 

również z powodu uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej ze 

względu na ciążę. Z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej dowódca jednostki 

wojskowej przenosi tego żołnierza do rezerwy. 

<1b. Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową – kobiecie zawiesza się 

pełnienie tej służby na czas ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.> 

2. Zwolnienie przeprowadzają dowódcy jednostek wojskowych lub inne organy wojskowe. 

3. Żołnierza uważa się za zwolnionego z czynnej służby wojskowej z chwilą jego odejścia z 

miejsca pełnienia służby, po zwolnieniu z niej stosownie do ust. 2. 

4. Zwolnienie z czynnej służby wojskowej żołnierza odbywającego 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.] 

<6. Zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w 

której żołnierz pełni służbę, stwierdza w rozkazie dziennym oraz dokonuje wpisu w 

wojskowym dokumencie osobistym tego żołnierza. W przypadku ćwiczeń 

wojskowych rotacyjnych w wojskowym dokumencie osobistym dokonuje się wpisu o 

zwolnieniu z czynnej służby wojskowej następującym po upływie ustalonego 
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łącznego czasu trwania tych ćwiczeń, a w przypadku terytorialnej służby wojskowej 

– po upływie czasu trwania tej służby.> 

 

<Rozdział 4b 

Terytorialna służba wojskowa 

Art. 98i. 

1. Terytorialną służbę wojskową mogą pełnić, na ich wniosek lub za ich zgodą, osoby 

posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby 

niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia 

wojskowego, a w przypadku wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby 

wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – także osoby podlegające temu 

obowiązkowi. 

2. Terytorialną służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach 

organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 

3. Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują 

tytuł „żołnierz OT”. 

Art. 98j. 

1. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. 

2. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny 

okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w 

której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby. 

 

Art. 98k. 

1. Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na 

podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 

2. W powołaniu wskazuje się miejsce i okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

oraz stanowisko służbowe występujące w etacie jednostki wojskowej przeznaczone 

dla żołnierza OT. 

3. Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia 

następujące warunki: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, 
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3) posiada wiek co najmniej osiemnastu lat, 

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, 

5) nie była przeznaczona do służby zastępczej, 

6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego 

przydziału kryzysowego, 

7) nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału 

organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce 

przewidzianej do militaryzacji, 

8) posiada wykształcenie: 

a) co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w 

korpusie oficerów, 

b) co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w 

korpusie podoficerów, 

c) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku 

służbowym w korpusie szeregowych 

– jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych. 

4. Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od: 

1) posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do 

zajmowania stanowiska służbowego; 

2) posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań 

do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji 

psychofizycznych; 

3) złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego 

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 64 ust. 5. 

5. Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje: 

1) osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej 

trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby; 

2) byłym żołnierzom zawodowym; 

3) członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały 

porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami 

jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji; 
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4) absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne 

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. 

6. W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły 

przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w 

korpusie szeregowych. 

Art. 98l. 

W przypadku wprowadzenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej lub 

przeszkolenia wojskowego nie podlegają temu obowiązkowi osoby, które zostały 

powołane do terytorialnej służby wojskowej i będą ją pełnić przez okres co najmniej 

sześciu lat. 

Art. 98m. 

1. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie. 

2. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie w jednostce wojskowej, w 

określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w 

miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy. 

3. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, 

stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym 

przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym 

z tym żołnierzem. 

4. Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni dyspozycyjnie poza jednostką 

wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie 

w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej. 

5. Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli 

przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego żołnierze OT 

odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową. 

6. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach 

w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy. 

7. Powołanie do terytorialnej służby wojskowej żołnierzy, o których mowa w ust. 5, 

następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie 

podstawowe. Po zakończeniu szkolenia żołnierza OT kieruje się do jednostki 

wojskowej w celu pełnienia dalszej służby i objęcia stanowiska służbowego. 
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Art. 98n. 

1. W trakcie pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez żołnierza OT dowódca 

jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, może kierować żołnierza 

OT, na jego wniosek lub za jego zgodą, na kurs, w tym kurs podoficerski lub 

oficerski, lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i 

jednostki wojskowej. 

2. Żołnierz OT może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby 

wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach 

pierwszeństwa powołania do tych służb przed innymi osobami, jeżeli pełnił 

terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat. 

 

Art. 98o. 

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierze OT pełnią terytorialną służbę 

wojskową, ustala – w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej – dni, w 

których w danym roku kalendarzowym służba  jest pełniona rotacyjnie. Dni, w 

których służba jest pełniona rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa, są 

uwzględniane w wykazie po zakończeniu pełnienia tej służby, w formie załącznika do 

wykazu. 

2. Wykaz sporządza się nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym terytorialna służba 

wojskowa będzie pełniona rotacyjnie, i zapoznaje się z nim żołnierzy OT za 

pisemnym potwierdzeniem, a wyciąg z wykazu przesyła się właściwemu wojskowemu 

komendantowi uzupełnień. 

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

przez żołnierza OT terytorialnej służby wojskowej może nastąpić w okresie tego 

roku, w formie załącznika do wykazu. 

4. Wykaz może być zmieniany na uzasadniony wniosek żołnierza OT albo za jego zgodą, 

z wyjątkiem przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa. 

5. Żołnierz OT po zapoznaniu się z wykazem zawiadamia niezwłocznie swojego 

pracodawcę o dniach, w których będzie pełnił terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie, oraz o zmianach tych terminów, a także zawiadamia pracodawcę o 

wezwaniu go do pełnienia tej służby w innych dniach, z wyjątkiem przypadku 
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pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa. 

6. W przypadku wezwania żołnierza OT do pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa wojskowy komendant 

uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dowódcy jednostki wojskowej, 

do której żołnierz został wezwany, o stawieniu się żołnierza OT do służby 

zawiadamia o tym fakcie pracodawcę tego żołnierza. 

7. Przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć 

miesięcy przed przewidywanym terminem skierowania na kurs lub szkolenie 

specjalistyczne prowadzone w ramach terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

rotacyjnie, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, 

informuje żołnierza OT o możliwości skierowania na ten kurs lub szkolenie. 

 

Art. 98p. 

1. Dzień stawienia się żołnierza OT do terytorialnej służby wojskowej dowódca jednostki 

wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, stwierdza w rozkazie dziennym. 

2. W pierwszym dniu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie dowódca 

jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, wyznacza żołnierza OT na 

stanowisko służbowe i nadaje mu przydział mobilizacyjny. 

3. W czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie żołnierza OT można 

kierować w podróż służbową, delegować do wykonywania zadań poza jednostką 

wojskową lub w innej jednostce wojskowej, w tym w ośrodku szkolenia, a także 

kierować za jego zgodą lub na jego wniosek na kurs lub szkolenie specjalistyczne 

oraz przenosić do innej jednostki wojskowej w celu dalszego pełnienia tej służby. 

 

Art. 98q. 

1. Żołnierz OT pełniący terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie może być wezwany 

przez dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę, właściwego wojskowego 

komendanta uzupełnień lub w sposób określony w art. 60 ust. 4 do jej pełnienia 

rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

2. Żołnierz OT wezwany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa jest obowiązany stawić się do tej służby 

w określonym terminie i miejscu. 
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Art. 98r. 

1. W czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej dyspozycyjnie żołnierz OT jest 

obowiązany kształcić się i doskonalić, w tym podnosić sprawność fizyczną w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, a także utrzymywać 

stały kontakt z jednostką wojskową. 

2. W czasie terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie żołnierz OT może 

przebywać w jednostce wojskowej za zgodą dowódcy tej jednostki. Czas ten nie 

zalicza się do czasu trwania terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie. 

 

Art. 98s. 

1. W czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierz OT podlega opiniowaniu 

służbowemu, w formie opinii służbowej. 

2. Opiniowanie służbowe prowadzi, w formie pisemnej, przełożony żołnierza OT, 

zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii lub równorzędne. 

3. Opinię służbową sporządza się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w 

pierwszym kwartale roku za rok poprzedni. 

4. W przypadku żołnierza, który został powołany do terytorialnej służby wojskowej w 

ostatnim kwartale roku kalendarzowego, opinię sporządza się w kolejnym roku 

kalendarzowym po upływie 365 dni od dnia powołania. 

5. W ramach opiniowania żołnierza OT przełożony ocenia: 

1) cechy osobowe;  

2) przebieg dotychczasowej służby wojskowej; 

3) przestrzeganie dyscypliny wojskowej; 

4) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6. W ramach opiniowania służbowego przełożony wystawia ogólną ocenę opiniowanego 

żołnierza OT, wyrażoną przy zastosowaniu następującej skali ocen: 

1) wzorowa (6); 

2) bardzo dobra (5); 

3) dobra (4); 

4)  dostateczna (3); 

5) niedostateczna (2). 

7. Opinia służbowa może zawierać również informacje pozwalające na określenie 

przydatności żołnierza OT do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku 
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służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu 

zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom. 

8. Od opinii służbowej żołnierzowi OT przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Odwołanie wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem przełożonego 

sporządzającego opinię służbową, w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania się 

żołnierza OT z opinią służbową. 

10. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 9, pozostawia się bez 

rozpatrzenia, o czym informuje się żołnierza OT. 

11. W przypadku gdy przełożony, o którym mowa w ust. 9, uwzględni odwołanie 

żołnierza OT w całości, zmienia treść zaskarżonej opinii służbowej. Taka opinia 

służbowa jest ostateczna. 

12. W przypadku nieuwzględnienia odwołania żołnierza OT lub uwzględnienia go w 

części przełożony, o którym mowa w ust. 9, przekazuje odwołanie wyższemu 

przełożonemu wraz z opinią służbową, od której wniesiono odwołanie, oraz swoim 

stanowiskiem w tej sprawie nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania 

odwołania. 

13. Wyższy przełożony może opinię służbową, od której wniesiono odwołanie: 

1) utrzymać w mocy; 

2) zmienić lub uzupełnić; 

3) uchylić i wydać nową; 

4) uchylić, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej wydania. 

14. Wyższy przełożony może zmienić opinię służbową na niekorzyść żołnierza OT 

wyłącznie w przypadku ujawnienia okoliczności lub faktów mających negatywny 

wpływ na wynik opinii służbowej, które nie były znane opiniującemu, o którym 

mowa w ust. 9, w dniu wydania opinii, od której wniesiono odwołanie. 

15. Opinię służbową dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, 

może udostępnić nieodpłatnie: 

1) przełożonym, 

2) wojskowemu komendantowi uzupełnień i jego przełożonym, 

3) sądom wojskowym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, 

w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii 

Wojskowej, 
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4) sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, 

Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu, jeżeli 

jest to niezbędne do prowadzonego przez nie postępowania 

– jeżeli wymagają tego ich zadania. 

16. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób oceniania żołnierzy, 

2) wzór arkusza opinii służbowej 

– uwzględniając zróżnicowany charakter służby i wykonywanych zadań w ramach jej 

pełnienia dyspozycyjnie lub rotacyjnie, aby wzór arkusza opinii służbowej zawierał 

wszystkie dane niezbędne do jej sporządzenia oraz umożliwiał opiniowanemu 

wypowiedzenie się w sprawie dalszego przebiegu służby, a także aby opiniowanie 

było oparte na zasadzie jawności dla opiniowanego. 

 

Art. 98t. 

1. Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej z dniem jej zakończenia 

ustalonym w powołaniu lub przedłużeniu, o którym mowa w art. 98j ust. 2. 

2. Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu jej 

trwania w przypadku: 

1) osiągnięcia wieku, w którym przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej, 

określonego w art. 58 ust. 1 – odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego; 

2) niespełniania warunków, o których mowa w art. 98k ust. 3; 

3) utraty stopnia wojskowego albo degradacji; 

4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby; 

5) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych; 

6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności, pozbawienia 

wolności lub karę aresztu wojskowego; 

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

w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego; 

8) otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny niedostatecznej; 

9) nieukończenia szkolenia podstawowego lub niezłożenia przysięgi wojskowej 

w przypadku żołnierzy, o których mowa w art. 98m ust. 5; 
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10) niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego na stanowisko w innej 

jednostce wojskowej w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której 

pełnił tę służbę; 

11) niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego w przypadku zniesienia 

w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które był wyznaczony. 

3. Żołnierza OT można zwolnić z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu 

jej trwania w przypadku: 

1) złożenia przez niego, drogą służbową, pisemnego wniosku uzasadnionego 

szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi; 

2) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych; 

3) niestawienia się do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie; 

4) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi OT poświadczenia bezpieczeństwa, 

wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego w tej sprawie lub 

niewyrażenia przez żołnierza OT zgody na przeprowadzenie postępowania 

sprawdzającego; 

5) 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 OT został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię; 

6) otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny dostatecznej; 

7) braku możliwości wyznaczenia żołnierza OT na inne stanowisko służbowe w tej 

samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu 

zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach 

Zbrojnych, gdy żołnierz ten wyraził zgodę na zmianę stanowiska służbowego. 

4. Żołnierza OT, o którym mowa w art. 98m ust. 5, zwolnionego z terytorialnej służby 

wojskowej dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy. 

 

Art. 98u. 

1. Zwolnienie żołnierza OT z terytorialnej służby wojskowej oraz fakt jego odejścia z tej 

służby w danym dniu jej pełnienia rotacyjnie dowódca jednostki wojskowej, w której 

pełni służbę, stwierdza w rozkazie dziennym, ustalając jednocześnie łączną 

nieprzerwaną liczbę dni pełnienia tej służby. 
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2. Na wniosek żołnierza OT dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni 

służbę, wydaje mu zaświadczenie o okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej, 

wskazując w nim okres i liczbę dni, w których pełnił tę służbę rotacyjnie. 

 

Art. 98v. 

1. W ramach pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie żołnierz OT jest 

szkolony w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na 

które został wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona. 

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone w centrach i ośrodkach 

szkolenia oraz jednostkach wojskowych. 

 

Art. 98w. 

1. Żołnierz OT pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie może być czasowo 

delegowany, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni 

służbę, do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej. 

2. Okres delegowania nie może przekraczać jednorazowo dwóch dni, a w przypadku 

wyrażenia zgody przez żołnierza OT – trzech miesięcy. 

 

Art. 98x. 

1. Żołnierz OT pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie może być skierowany w 

podróż służbową. 

2. W krajową podróż służbową żołnierza OT kieruje dowódca jednostki wojskowej, w 

której żołnierz OT pełni służbę. 

3. W zagraniczną podróż służbową żołnierza OT, za jego zgodą i na wniosek dowódcy 

jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, kieruje dowódca brygady 

lub Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. 

4. Zagraniczną podróż służbową żołnierz OT odbywa w obecności i pod nadzorem 

żołnierza zawodowego. 

5. Żołnierzowi OT, który odbył podróż służbową w godzinach nocnych, przysługuje 

bezpośrednio po zakończeniu podróży co najmniej sześć godzin odpoczynku. 
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Art. 98y. 

1. Żołnierz OT może zostać przeniesiony, z urzędu lub na swój wniosek, do innej 

jednostki wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej.  

2. Przeniesienie żołnierza OT do innej jednostki wojskowej może nastąpić z urzędu, w 

szczególności: 

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. 

 

Art. 98z. 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb powoływania do terytorialnej służby wojskowej, 

2) wzór wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej,  

3) dokumenty składane wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2, 

4) szczegółowy sposób pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

– uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych i przeznaczenie Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 

Art. 99a. 

1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły 

Rezerwowe. 

2. Nadanie przydziału kryzysowego żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej oraz 

żołnierzowi pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką następuje nie 

wcześniej niż z dniem jego zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu 

zwolnienia. 

3. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres 

zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a, z możliwością jego ponownego nadania. 

Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa 

on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano. 

4. Przydziały kryzysowe nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, w 

porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. 
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5. Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego 

stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się 

uzasadnienia. 

6. 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. 

7. Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień doręcza w trybie, o 

którym mowa w art. 52, albo w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Kartę przydziału kryzysowego można 

również doręczyć żołnierzom rezerwy w dniu zawarcia kontraktu a żołnierzom, o których 

mowa w ust. 2, w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, w jednostce wojskowej, w tym w 

szkole wojskowej i ośrodku szkolenia. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach 

wojskowych kartę przydziału kryzysowego można doręczyć także w miejscu pracy. 

8. Do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest 

obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. 

9. Zmiana przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na 

wniosek dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych, w 

szczególności w przypadku konieczności wyznaczenia żołnierza na inne stanowisko 

służbowe: 

1)   w ramach stanowisk określonych w kontrakcie; 

2)   w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy; 

3)   w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w 

której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; 

4)   w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na 

które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; 

5)   w przypadku utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych 

wymaganych na dotychczasowym stanowisku służbowym, o ile występuje potrzeba 

zmiany przydziału kryzysowego na stanowisko, na którym są wymagane inne 

uprawnienia lub kwalifikacje; 

6)   w przypadku podwyższenia dotychczasowych lub nabycia nowych uprawnień lub 

kwalifikacji zawodowych wymaganych lub przydatnych na innym stanowisku; 

7)   w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza rezerwy. 
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10. Zmiana przydziału kryzysowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu, o ile 

następuje w okresie i na czas obowiązywania kontraktu. W przypadku zmiany przydziału 

kryzysowego na stanowisko służbowe występujące w innej jednostce wojskowej niż 

określona w zawartym kontrakcie wymagana jest zgoda lub wniosek żołnierza rezerwy. 

11. Uchylenie 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;] 

<2) osiągnięcia wieku, w którym przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej, 

określonego w art. 58 ust. 1 – odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego;> 

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

stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego; 

4)   uznania 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 karę aresztu 

wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; 

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

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego; 

<9a) powołania do terytorialnej służby wojskowej;> 

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 zniesienia w etacie jednostki wojskowej 

stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; 

12)  zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego 

oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na 
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stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału 

kryzysowego na inne stanowisko. 

12. Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na 

wniosek dowódcy jednostki wojskowej, 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 

w celu odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu 

wojskowego z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary; 

4)   odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia 

bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

sprawdzającego; 

5)   w przypadkach, o których mowa w ust. 11 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 Siłach Zbrojnych; 

6)   wniosku żołnierza rezerwy uzasadnionego szczególnie ważnymi względami 

osobistymi lub rodzinnymi; 

7)   wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do 

pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku 

służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i 

umiejętnościom. 

13. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb nadawania, zmiany i uchylania przydziałów kryzysowych, uwzględniając 

współdziałanie wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej 

przy realizacji czynności związanych z nadawaniem i uchylaniem przydziałów 

kryzysowych oraz wymóg udokumentowania okoliczności powodujących ich nadanie, 

zmianę lub uchylenie; 
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2)   wzór karty przydziału kryzysowego zawierającej datę jej wydania, organ wydający, 

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

jednostki wojskowej wraz z nazwą, adresem, pododdziałem, przydział kryzysowy oraz 

informacje o sposobie postępowania w razie utraty karty. 

 

Art. 119. 

1. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby 

wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania 

prawa do wynagrodzenia: 

1)   na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub 

okresowej służby wojskowej; 

[2)   na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń 

wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.] 

<2) na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia 

ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni lub pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do 

natychmiastowego stawiennictwa. 

[3. Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu 

dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych 

ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.] 

<3. Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 

trzydziestu dni lub pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie jednorazowo 

nieprzerwanie przez okres co najmniej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany 

udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby na 

jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.> 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 3 pracodawca może - na własny koszt - wypłacić 

pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. 

 

<Art. 119b. 

1. Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem 

służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje 

świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy 
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lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

rotacyjnie. 

2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

rotacyjnie stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których 

mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu. 

3. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 

dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie terytorialnej 

służby wojskowej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

4. W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza OT działalność gospodarcza w roku 

poprzedzającym okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie nie 

przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie 

wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności 

gospodarczej, świadczenie pieniężne przysługuje mu w kwocie wynikającej z 

podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie pełnienia terytorialnej służby 

wojskowej rotacyjnie, i następnie pomnożenia przez liczbę dni pełnienia tej służby. 

5. Świadczenie pieniężne za dany miesiąc ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, 

w której żołnierz OT pełni służbę, na udokumentowany wniosek uprawnionego 

żołnierza OT, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie miesiąca, w 

którym terytorialna służba wojskowa była pełniona rotacyjnie. 

6. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie 

żołnierz OT otrzymał z tytułu pełnienia w danym miesiącu terytorialnej służby 

wojskowej rotacyjnie. 

7. Do okresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, za które przysługuje 

świadczenie pieniężne, nie wlicza się dni stwierdzonych w rozkazie dziennym 

jednostki wojskowej, w których żołnierz OT: 

1) samowolnie opuścił jednostkę wojskową lub wyznaczone miejsce przebywania albo 

samowolnie poza nimi pozostawał; 
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2) z powodu spożycia alkoholu lub zażycia środków odurzających, substancji 

psychotropowych, ich preparatów, prekursorów oraz środków zastępczych był 

niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych; 

3) odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych; 

4) nie pełnił terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w pełnym ustalonym wymiarze z 

powodu niestawienia się do niej w terminie lub nieusprawiedliwionego spóźnienia z 

przepustki, urlopu albo podróży służbowej. 

8. W przypadku zbiegu uprawnień do wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku 

służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej 

stanowiących podstawę do wyliczenia świadczenia pieniężnego, żołnierzowi OT 

przysługuje tylko jeden, korzystniejszy rodzaj świadczenia pieniężnego. 

9. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych są pokrywane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i 

tryb ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego, uwzględniając potrzebę 

rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność 

zapewnienia sprawności i szybkości postępowania.> 

 

Art. 120. 

1. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby 

wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej 

służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego 

pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 

2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby 

wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był 

zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się 

do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień 

wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie 

pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę. 

3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej 

służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia 

wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z 
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wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego 

podjęli pracę. 

4. Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł 

podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują korzystniejszych 

uprawnień. 

6. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych, określonych w odrębnych 

przepisach. 

<7. W przypadku żołnierzy OT do okresu zatrudnienia, o którym mowa  

w ust. 1–3, wlicza się wyłącznie okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

rotacyjnie.> 

Art. 124. 

[1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub 

pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń 

lub służby.] 

<1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, 

pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie 

urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.> 

2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje 

wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do 

wynagrodzenia. 

[Art. 125. 

Pracownik powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej otrzymuje od 

pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według 

zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie 

przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.] 

 

<Art. 125. 

Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub 

terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości 

dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla 

ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie 

ponownego powołania do tej samej służby.> 
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Art. 128. 

[1. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu 

członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, 

zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 

poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.] 

<1. Żołnierzom czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i 

terytorialnej służby wojskowej, posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków 

rodziny w czasie odbywania lub pełnienia służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 

5, zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu 

roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.> 

2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na 

jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem 

których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub 

uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie, jeśli utraciły prawo 

do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony 

żołnierza. 

4. Jeżeli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest 

niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 

poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek, o którym mowa w 

ust. 1, przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego 

wynagrodzenia za pracę a wysokością tego dochodu. Za dochód nie uważa się zasiłku 

rodzinnego. 

5. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 2, uzyskują łącznie dochód 

równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, lub wyższy od niej. 
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Art. 128a. 

[1. Żołnierzowi, z wyjątkiem żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową poniżej 

trzydziestu dni lub 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.] 

<1. Żołnierzowi, z wyjątkiem żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową poniżej 

trzydziestu dni, pełniącego okresową służbę wojskową lub terytorialną 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.> 

2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacony bezpośrednio osobie, której 

przysługuje świadczenie alimentacyjne, lub jej pełnomocnikowi, na ich wniosek. Przepisy 

art. 128b stosuje się odpowiednio. 

3. Łączna wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1 i w art. 128 ust. 1, nie może być 

wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

 

Art. 130. 

1. Członków rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, którzy zamieszkiwali 

wspólnie z nim w dniu powołania go do tej służby, nie wolno usuwać przymusowo z 

lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie tytułu prawnego, z zastrzeżeniem 

przepisu ust. 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli żołnierz nie został uznany za posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i zwłoka z zapłatą należności z tytułu 

zajmowania lokalu mieszkalnego wynosi co najmniej dwa pełne okresy płatności. 

3. Nie wolno również zajmować lokali mieszkalnych żołnierzy samotnych odbywających 

czynną służbę wojskową. 

<4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową 

lub terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie.> 
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Art. 131. 

1. [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:] 

 <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 i terytorialnej 

służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek:> 

1)   pokrywa się: 

a)  należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji 

administracyjnej, 

b)  należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu 

lokatorskiego, 

c)  bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu 

mieszkalnego typu własnościowego, 

d)  należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, 

z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a 

jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem 

drugiej strony, 

e)  bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego 

przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo 

domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza; 

2)   zawiesza się spłatę: 

a)  pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, 

b)  kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do 

udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły 

inaczej. 

2. Pożyczka i kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w okresie zawieszenia ich spłaty nie 

podlegają oprocentowaniu. 

[3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również małżonkom żołnierzy 

odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze 

względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu 

członków rodziny. 
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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.] 

<3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również małżonkom 

żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, jeżeli ze względu na 

nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków 

rodziny. 

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

wymienieni w ust. 1 żołnierzom odbywającym lub pełniącym czynną służbę 

wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby 

wojskowej, jeżeli wystąpią z żądaniem w tej sprawie odpowiednio do pracodawcy, 

banku lub instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki.> 

4. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych: 

1)   w ust. 1 pkt 1 lit. a-c i e - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu 

mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem; 

2)   w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem 

powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej; 

3)   w ust. 1 pkt 1 lit. d - oprócz warunku określonego w pkt 1 jest również zawarcie przez 

żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz 

dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały. 

5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do żołnierzy samotnych odbywających ćwiczenia 

wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni. 

5a. Decyzję o pokrywaniu należności i opłat, o których mowa w ust. 1, wydaje wójt lub 

burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo 

domu mieszkalnego żołnierza. 

6. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wypłacają należności i opłaty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej. 

7. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, wypłaca się w formie ryczałtu. Przy 

określaniu wysokości ryczałtu nie uwzględnia się powierzchni przekraczającej 

normatywną powierzchnię, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
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dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 i 1120 

oraz z 2016 r. poz. 195 i 1250). 

8. (uchylony). 

<Art. 132j. 

1. Żołnierzom OT: 

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

kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i 

z powrotem na zasadach określonych w art. 72; 

2) okres urlopu bezpłatnego w związku z tą służbą udzielonego przez pracodawcę jest 

wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym 

wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. 

2. Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy OT z tytułu pełnienia czynnej służby 

wojskowej są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej. 

Art. 132k. 

1. Żołnierz zwolniony z terytorialnej służby wojskowej, który pełnił zawodową służbę 

wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter 

wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta z 

pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju 

w administracji publicznej. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym 

żołnierzom OT, którzy zostali zwolnieni z terytorialnej służby wojskowej wskutek 

ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia terytorialnej 

służby wojskowej wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku z 

pełnieniem terytorialnej służby wojskowej. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane 

z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania 

i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby 

wojskowej są szczególnie przydatne, uwzględniając potrzeby obronne kraju. 

 

Art. 132l. 

1. Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 

trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających 
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ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do tej służby lub w jej trakcie, 

wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych 

z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, zrewaloryzowany 

o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej. 

2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta między wojskowym 

komendantem uzupełnień a żołnierzem OT, na podstawie której żołnierz OT 

zobowiązał się do uzyskania przed powołaniem do terytorialnej służby wojskowej 

określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupełnień zobowiązał się, po 

uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, do powołania żołnierza OT na 

stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym 

kwalifikacjom. 

3. Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat pełnienia terytorialnej służby 

wojskowej. Na wniosek żołnierza OT ekwiwalent można wypłacić przed upływem 

tego okresu w przypadku gdy zobowiąże się on do zwrotu wypłaconego ekwiwalentu 

w razie zwolnienia go z tej służby przed jej zakończeniem z przyczyn niezależnych od 

organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o 

niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego 

stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do 

zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze 

kandydata na żołnierza zawodowego.  

 

Art. 132m. 

1. Żołnierze OT, którzy zobowiązali się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej 

nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą zostać skierowani przez 

wojskowego komendanta uzupełnień, w drodze decyzji, na wniosek dowódcy 

jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, albo na swój wniosek, za zgodą 

dowódcy jednostki wojskowej, do odbycia kursu lub szkolenia specjalistycznego 

prowadzonego poza Siłami Zbrojnymi w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych 

w Siłach Zbrojnych, o ile ma ono związek z zajmowanym stanowiskiem służbowym 

lub skierowanie żołnierza OT na kurs lub szkolenie specjalistyczne wynika z 

potrzeby zmiany stanowiska służbowego albo pozostawienia go w terytorialnej 

służbie wojskowej na kolejny okres, nie krótszy niż trzy lata. 
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2. Żołnierz OT ponosi koszty związane ze skierowaniem na kurs lub szkolenie 

specjalistyczne w przypadku: 

1) nieukończenia kursu lub szkolenia specjalistycznego lub nieuzyskania 

kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych; 

2) zwolnienia go z terytorialnej służby wojskowej z przyczyn niezależnych od 

organów wojskowych przed ustalonym okresem jej pełnienia trwającym nie 

krócej niż trzy lata, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o 

niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego 

stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do 

zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze 

kandydata na żołnierza zawodowego.  

3. Uczestnikom kursu lub szkolenia specjalistycznego, którzy są pracownikami, 

przysługuje: 

1) zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu 

koniecznego na dojazd; 

2) wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu 

odbywania zajęć. 

4. Koszty związane z realizacją kursu lub szkolenia specjalistycznego oraz koszty 

świadczeń, o których mowa w ust. 3, są pokrywane z budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

 

Art. 132n. 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132l ust. 1 

i art. 132m ust. 1, 

2) wzory umowy, o której mowa w art. 132l ust. 2, oraz skierowania, o którym mowa w 

art. 132m ust. 1, 

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa 

w art. 132l ust. 1, 

4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa 

w art. 132m ust. 2, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 132m ust. 3 

– uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
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i instytucjach rynku pracy, prawa i obowiązki stron umowy oraz okres, po którego 

upływie wypłacany jest ekwiwalent. 

 

Art. 132o. 

1. Żołnierzowi OT można przyznać dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, 

kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających 

podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego 

okresu pełnienia terytorialnej służby wojskowej. 

2. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie w przypadkach gdy poziom i kierunek 

nauki są zbieżne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na 

planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym. 

3. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta między dowódcą jednostki 

wojskowej a żołnierzem OT, określająca zasady, wysokość i sposób tego 

dofinansowania oraz warunki jego zwrotu. 

4. Dofinansowanie przyznaje się żołnierzowi OT w formie zwrotu opłaty uiszczonej 

przez żołnierza OT. 

5. Dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, które trwały 

krócej niż sześć miesięcy, następuje po ich zakończeniu oraz przedstawieniu przez 

żołnierza OT dowodu uiszczenia opłaty. 

6. Dofinansowanie przyznaje się w wysokości 1/3 kosztów, o których mowa w ust. 1, za 

każdy rok pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez żołnierza OT po 

zakończeniu kształcenia. 

7. Jeżeli studia, nauka, staż, kurs lub specjalizacja trwały dłużej niż sześć miesięcy, 

żołnierz OT przedstawia dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, 

zaświadczenie potwierdzające zaliczenie ich kolejnych okresów oraz dowód 

uiszczenia opłaty. 

8. Zwrot dofinansowania przez żołnierza OT następuje w przypadku przerwania 

kształcenia lub zwolnienia z terytorialnej służby wojskowej przed ustalonym w 

umowie okresem jej pełnienia, trwającym nie krócej niż trzy lata, z przyczyn 

niezależnych od organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z 

orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia 

psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo 
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powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w 

charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. 

9. Zwrotu, o którym mowa w ust. 8, dochodzi dowódca jednostki wojskowej, w której 

żołnierz OT pełni służbę. 

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, 

kursu lub specjalizacji, 

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych 

dofinansowaniem, 

3) wzór umowy, o której mowa w ust. 3 

– uwzględniając sprawność postępowania w sprawie dofinansowania, wysokość 

rzeczywistych kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, możliwość 

weryfikacji tych kosztów oraz prawa i obowiązki stron umowy.> 

 

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.] 

<1. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy 

posiadającym nadany przydział kryzysowy lub żołnierzem OT przysługuje 

świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej 

służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie 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. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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[5. Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa w ust. 2, szefowi wojewódzkiego 

sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed 

upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń 

wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej.] 

<5. Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa w ust. 2, szefowi 

wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy 

nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza 

rezerwy z ćwiczeń wojskowych, z pełnienia okresowej służby wojskowej lub 

pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.> 

6. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

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 1/21 

dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń 

wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby 

wojskowej, 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.] 

<8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania przez żołnierza rezerwy ćwiczeń 

wojskowych, pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej lub 

pełnienia przez żołnierza OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie nie może być 

wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
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sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin 

powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych albo w okresie poprzedzającym dany 

miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej rotacyjnie, 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 lub 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie – za dany miesiąc ich pełnienia. 

10. Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy lub żołnierz OT 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 albo pełnionej okresowej służby 

wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie 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. 

12. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób obliczania poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 2, 

2)   wzór wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa w ust. 5, 

3)   sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów, 

4)   tryb wypłacania świadczenia 

- uwzględniając możliwość weryfikacji przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu 

wojskowego przedłożonych dokumentów przed dokonaniem wypłaty świadczenia, 

konieczny zakres informacji do dokonania rozliczenia oraz kierując się potrzebą 

zapewnienia sprawności i szybkości postępowania oraz szybkości zwrotu świadczenia. 

 

Art. 142. 

1. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają: 

1)   osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, przeznaczone zamiast zasadniczej służby 

wojskowej do odbycia: 
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a)  zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, jeżeli nie korzystają z odroczenia 

zasadniczej służby wojskowej, 

b)  szkolenia w oddziałach obrony cywilnej; 

2)   przeznaczeni do tej służby: 

a)  żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach 

zmilitaryzowanych, 

b)  mężczyźni niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia, 

[c)  kobiety począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia, do 

końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia.] 

<c) kobiety, począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia, do 

końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia.> 

2. (uchylony). 

3. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają: 

1)   osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za 

całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych; 

2)   kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 

3)   osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 

4)   sprawujące opiekę nad: 

a)  dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, 

b)  osobami obłożnie chorymi, 

c)  osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

d)  osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
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e)  osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom. 

 

Art. 175. 

1. Do służby w jednostkach zmilitaryzowanych mogą być przeznaczone osoby spełniające 

wymagania określone w ust. 3, o ile nie spełniają przesłanek wskazanych w ust. 4. 

2. Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze 

nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. Przydziały 

nadaje się również po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych. 

3. [W czasie pokoju przydziały organizacyjno-mobilizacyjne mogą być nadawane 

mężczyznom, którzy nie ukończyli sześćdziesięciu lat życia, i kobietom, które nie ukończyły 

pięćdziesięciu lat życia.] <W czasie pokoju przydziały organizacyjno-mobilizacyjne 

mogą być nadawane mężczyznom, którzy nie ukończyli sześćdziesięciu lat życia, i 

kobietom, które nie ukończyły pięćdziesięciu pięciu lat życia.> 

Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek 

nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich 

przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. 

4. Przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które: 

1)   przekroczyły wiek określony w ust. 3; 

2)   nie ukończyły osiemnastu lat życia; 

<2a) są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej;> 

3)   są osobami o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej; 

4)   mają nadane przydziały kryzysowe lub przydziały mobilizacyjne albo pracownicze 

przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych; 

5)   są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Więziennej, Straży Ochrony Kolei i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli osoby te na mocy 

odrębnych przepisów mogą pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 

i są przeznaczone do pełnienia tej służby; 

6)   zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za 
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całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych; 

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

5. Osobom zatrudnionym w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz 

jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych 

jednostek przewidzianych do militaryzacji, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne 

nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej. Pozostałym osobom, o których mowa w ust. 

1, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się w formie kart przydziału. 

6. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają: 

1)   kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek 

organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek 

przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - 

osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącym żołnierzami 

rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień 

właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być 

nadany przydział; 

2)   wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego 

(zamieszkania) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do 

militaryzacji. 

7. Przydział organizacyjno-mobilizacyjny nadany w czasie pokoju podlega unieważnieniu, 

jeżeli osoba, której nadano przydział: 

1)   otrzymała kartę mobilizacyjną do jednostki wojskowej; 

2)   została powołana do czynnej służby wojskowej; 

3)   zrzekła się obywatelstwa polskiego; 

4)   zamieszkała na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   osiągnęła wiek określony w ust. 3 albo spełniła przesłanki określone w ust. 4 pkt 5-7; 

6)   (uchylony); 

7)   otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy albo rozwiązała stosunek pracy lub służby z 

pracodawcą, który nadał przydział organizacyjno-mobilizacyjny. 
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8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z 

nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, a także wzory zbiorowej listy 

imiennej oraz karty przydziału, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem we wzorach 

danych osobowych i danych o miejscu pełnienia służby oraz poświadczenia przyjęcia do 

wiadomości faktu przeznaczenia do służby w jednostce zmilitaryzowanej. W 

rozporządzeniu należy uwzględnić także sposób kwalifikowania osób, którym przewiduje 

się nadać przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostek zmilitaryzowanych oraz 

sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb specjalnie tworzonych jednostek 

przewidzianych do militaryzacji żołnierzami rezerwy, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Sprawiedliwości oraz ministrom właściwym do spraw wewnętrznych i transportu. 

 

[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 komendant uzupełnień 

nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych 

przydziałów.] 

<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, nie jest żołnierzem 

w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego, przydziału 

mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału 

organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie 

prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych 

przydziałów.> 

Art. 200. 

1. Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie 

przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń 

osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz 
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przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich 

skutków. 

2. Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia 

posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia 

polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz 

wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami" - także posiadanych 

środków transportowych. 

3. Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami 

wojskowymi, ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami 

w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, 

a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

[4. W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w celu 

sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych oraz w przypadku powoływania w 

trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy posiadających przydziały 

kryzysowe.] 

<4. W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w celu 

sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych oraz w przypadku 

powoływania w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy 

posiadających przydziały kryzysowe lub wezwania żołnierzy OT do stawienia się do 

pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579)  

 

[Art. 88a. 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązkom, o których mowa 

w art. 88 § 1, organ przeprowadzający dowód, zamiast wymierzyć żołnierzowi karę 

grzywny, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z 

wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.] 
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<Art. 88a. 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których 

mowa w art. 88 § 1, organ przeprowadzający dowód, zamiast wymierzyć żołnierzowi 

karę grzywny, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten 

pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1822 i 1823) 

Art. 163. 

§ 1. 
(55)

 Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza 

się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej 

na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 2. Ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania, 

stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. 

[§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd zwraca się do 

dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a 

o przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 

Granicznej - do jego przełożonego. 

§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd występuje do dowódcy jednostki 

wojskowej, w której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 

Straży Granicznej - do jego przełożonego.] 

<§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd zwraca się do dowódcy 

jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a o 

przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

lub Straży Granicznej – do jego przełożonego. 

§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby 

wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd występuje do dowódcy jednostki wojskowej, 

w której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej – do jego przełożonego.> 

 

Art. 276
1
 . 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązkom, o których 

mowa w art. 274 i 276, sąd, zamiast skazać żołnierza na grzywnę, występuje do dowódcy 

jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

<Art. 276
1
. 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których 

mowa w art. 274 i art. 276, sąd, zamiast skazać żołnierza na grzywnę, występuje do 

dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o 

pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.> 

 

[Art. 762
1
. 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej obowiązkom, o których mowa 

w art. 762 § 1 i § 2, komornik, zamiast ukarać żołnierza grzywną, występuje do dowódcy 

jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie go do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej.] 

<Art. 762
1
. 

W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom, o których 

mowa w art. 762 § 1 i 2, komornik, zamiast ukarać żołnierza grzywną, występuje do 

dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o 

pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.> 
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Art. 765. 

[§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia 

osoba wojskowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że 

zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.] 

<§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia 

osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową 

dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że 

zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.> 

§ 2. Sposób udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, 

przypadki, w których należy udzielić komornikowi pomocy, sposób postępowania, tryb 

występowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także sposób dokumentowania 

wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości - w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub Straż Graniczną; 

2)   Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w 

przypadku udzielania pomocy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe; 

3)   Prezes Rady Ministrów w przypadku udzielania pomocy przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu. 

§ 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w § 2, należy uwzględnić gwarancję bezpieczeństwa 

komornika i uczestników postępowania, poszanowania godności osób biorących udział w 

czynnościach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynności i 

występowania o udzielenie pomocy, objęcie dokumentacją przebiegu czynności i udziału 

w nich funkcjonariuszy udzielających pomocy oraz wskazanie organów, na których 

rachunek przekazywane są należności zaliczane do kosztów egzekucji. 

 

Art. 814. 

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych 

pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i 

schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą 

dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się 

wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma 

przy sobie. 
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§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik 

zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej 

osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma 

ona przy sobie. 

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, 

poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika 

może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. 

W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, 

jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do 

zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. 

[§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. 

Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu 

Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika 

odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego 

albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.] 

<§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co 

dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z 

wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo 

funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej 

przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii 

Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez 

przełożonego funkcjonariusza.> 

Art. 1057. 

§ 1. Zarządzając wykonanie aresztu, sąd wydaje komornikowi nakaz na piśmie z 

odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystąpieniem do wykonania nakazu komornik 

doręcza go dłużnikowi. 

[§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem w czynnej służbie 

wojskowej albo funkcjonariuszem Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 
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Granicznej sąd zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej albo odpowiednio do 

właściwego komendanta lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej, w której pełni on służbę, przesyłając w tym celu 

nakaz. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem zawodowym 

wyznaczonym na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie 

Wywiadu Wojskowego albo będącego funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego sąd zwraca się odpowiednio do Szefa 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, przesyłając 

w tym celu nakaz.] 

<§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem w czynnej 

służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszem Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej sąd zwraca się do dowódcy jednostki 

wojskowej albo odpowiednio do właściwego komendanta lub kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 

Granicznej, w której pełni on służbę, przesyłając w tym celu nakaz. O wykonanie 

aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem zawodowym wyznaczonym na 

stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu 

Wojskowego albo będącego funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

albo Służby Wywiadu Wojskowego sąd zwraca się odpowiednio do Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, przesyłając w 

tym celu nakaz.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871)  

Art. 30. 

1. Inwalidą wojskowym jest żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

który został zaliczony do jednej z grup inwalidów
(31)

 wskutek inwalidztwa
(32)

 powstałego: 
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[1)   w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju;] 

<1) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;> 

2)   w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo
(33)

 to jest następstwem chorób 

powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej. 

2. Nie uważa się za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej 

podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała 

niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu 

wskutek tej służby. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)  

 

Art. 155
2
. 

§ 1. Przepis art. 155
1
 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do 

pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co 

najmniej 1 miesiąc okresie: 

1)   urlopu bezpłatnego; 

2)   urlopu wychowawczego; 

[3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby 

wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;] 

<3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby 

przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;> 

4)   tymczasowego aresztowania; 

5)   odbywania kary pozbawienia wolności; 

6)   nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, przypada po nabyciu przez pracownika 

prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika 

powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik 

wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. 
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Art. 165. 

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: 

1)   czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2)   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

[3)   powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 

miesięcy,] 

<3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się 

do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,> 

4)   urlopu macierzyńskiego, 

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. 

 

Art. 166. 

Część urlopu niewykorzystaną z powodu: 

1)   czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2)   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

[3)   odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 

miesięcy,] 

<3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,> 

4)   urlopu macierzyńskiego 

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 616)  

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.] 
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<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, 

terytorialną 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 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

 

Art. 7. 

 1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem stawienia się żołnierza do pełnienia służby w 

określonym miejscu. 

1a. Uposażenie wypłaca się z góry. 

[1b. Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego 

wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet 

przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do 

siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej.] 

<1b. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz 

pełniącemu służbę przygotowawczą lub terytorialną służbę wojskową rotacyjnie 

uposażenie wypłaca się z dołu.> 

<1c. Dowódca jednostki wojskowej może, na wniosek żołnierza, o którym mowa w ust. 

1b, wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia: 

1) w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby 

wojskowej rotacyjnie, gdy planowany jednorazowy okres tych ćwiczeń lub pełnienia 

tej służby przekracza pięć dni – do wysokości stanowiącej równowartość kwoty 

należnej za okres do pięciu dni ćwiczeń lub pełnienia służby; 

2) w przypadku odbywania przeszkolenia wojskowego lub pełnienia służby 

przygotowawczej w jej pierwszym miesiącu – w wysokości stanowiącej 

równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni przeszkolenia lub pełnienia 

służby.> 

2. Zmiana wysokości uposażenia następuje z dniem powstania okoliczności uzasadniających 

tę zmianę. 
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3. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub zmiana wysokości uposażenia nastąpiła w 

określonym dniu miesiąca kalendarzowego, uposażenie za każdy następny dzień do końca 

tego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia. 

 

Art. 8. 

1. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym żołnierz: 

1)   został zwolniony z czynnej służby wojskowej; 

2)   zmarł lub zaginął; 

3)   (uchylony). 

2. (uchylony). 

[3. Żołnierze służby przygotowawczej zwalniani z tej służby przed upływem czasu jej trwania, 

w przypadkach określonych w art. 98e ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 827, z późn. zm.), oraz żołnierze powołani do odbycia innych rodzajów 

czynnej służby wojskowej na okres nieprzekraczający trzech miesięcy tracą prawo do 

uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej.] 

<3. Prawo do uposażenia żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia 

wojskowe oraz pełniących służbę przygotowawczą wygasa z dniem zwolnienia z 

czynnej służby wojskowej.> 

<4. Prawo do uposażenia żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz 

pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wygasa z ostatnim dniem 

jednorazowego okresu tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby.> 

 

<Art. 27a. 

Uposażenie zasadnicze przysługuje w stawkach miesięcznych lub dziennych, w 

zależności od rodzaju odbywanej lub pełnionej czynnej służby wojskowej.> 

 

Art. 31. 

 [1. Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami 

rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, przysługuje za każdy dzień trwania tych 

ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska 

służbowego.] 
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<1. Żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania 

tych ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego 

stanowiska służbowego.> 

<1a. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, do czasu wyznaczenia na stanowisko 

służbowe przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia 

wojskowego.> 

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

w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, na które posiadają 

nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny 

w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według 

stopnia etatowego.] 

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

przewidziane w etatach jako stanowiska dowódcze, dowódca jednostki wojskowej 

przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego 

przysługującego żołnierzowi.> 

2a. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, 

uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, 

przewidziane dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. 

3. (uchylony). 

4. Pobieranie uposażenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zawieszenie na ten czas prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych. 

5. (uchylony). 

Art. 31a. 

1. Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych, na 

których nadane są przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje 

dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech 

lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy 

następny taki okres. 

[2. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, i do dodatku za 

długoletnią służbę wojskową, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzom rezerwy 

uprawnionym do tych dodatków przysługuje tylko jeden wyższy dodatek.] 
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<Art. 31c. 

1. Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje za każdy 

dzień trwania tej służby uposażenie zasadnicze i dodatki w wysokości i na zasadach 

określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Przepisy art. 31–31b 

stosuje się odpowiednio. 

2. Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje za każdy miesiąc 

kalendarzowy pełnienia tej służby dodatek za gotowość bojową, wypłacany 

w najbliższym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie łącznie 

z uposażeniem zasadniczym. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje za miesiąc kalendarzowy, 

w którym żołnierz nie stawił się do terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

rotacyjnie lub nie pełnił jej z przyczyn nieusprawiedliwionych w pełnym wymiarze 

ustalonego czasu trwania. 

4. Wysokość dodatku za gotowość bojową ustala się na poziomie nie niższym niż 10% 

najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.> 

 

Art. 33. 

[1. W razie śmierci żołnierza, o którym mowa w art. 30 i art. 31, koszty pogrzebu pokrywa się 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.] 

<1. W razie śmierci żołnierza, o którym mowa w art. 30, art. 31 i art. 31c ust. 1, koszty 

pogrzebu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej.> 

2. Członkom rodziny zmarłego żołnierza przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 

jednomiesięcznego uposażenia, a jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego 

w związku ze służbą wojskową - w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. 

[3. Niezależnie od odprawy rodzinie zmarłego żołnierza, o którym mowa w art. 32a
(1)

, 

wypłaca się zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez żołnierza urlop 

wypoczynkowy.] 

4. Do obliczenia wysokości odprawy, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się najniższą stawkę 

uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu wojskowym 

obowiązującego w dniu śmierci żołnierza. Do obliczenia wysokości odprawy dla 

żołnierzy posiadających stopień wojskowy szeregowego (marynarza) przyjmuje się 
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uposażenie przewidziane dla stopnia wojskowego starszego szeregowego (starszego 

marynarza). 

[5. Odprawę i ekwiwalent, o których mowa w ust. 2 i 3, wypłaca się małżonkowi, dzieciom, 

rodzicom lub rodzeństwu zmarłego żołnierza.] 

<5. Odprawę, o której mowa w ust. 2, wypłaca się małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub 

rodzeństwu zmarłego żołnierza.> 

[Art. 33a. 

Przepisy art. 33 ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie śmierci żołnierza, o którym 

mowa w art. 30 i art. 31, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w następstwie wypadku 

lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.] 

 

<Art. 33a. 

Przepisy art. 33 ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie śmierci żołnierza, o 

którym mowa w art. 30, art. 31 i art. 31c ust. 1, po zwolnieniu z czynnej służby 

wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 

wojskową.> 

Art. 34a. 

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, art. 4 i art. 6-10, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 36, art. 38 ust. 2, art. 39, art. 42, 

[art. 43, art. 45 ust. 1 pkt 2
(2)

 i ust. 2] <art. 34b i art. 43>. 

3. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa w związku ze 

zwolnieniem z czynnej służby wojskowej. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio. 

3a. Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej w 

przypadkach określonych w art. 98e ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

3b. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach odprawa, o której mowa 

w ust. 3, przysługuje z dniem zwolnienia po ostatnim okresie pełnienia tej służby. 

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

określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy 
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pełniących służbę przygotowawczą. Rozporządzenie, określając stawki uposażenia, 

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

kandydacką. 

<Art. 34b. 

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy: 

a) odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe, 

w kwocie miesięcznej, 

b) odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie, w kwotach dziennych 

– uwzględniając różne rodzaje służby wojskowej, a także stopień etatowy 

zajmowanego stanowiska służbowego lub posiadany stopień wojskowy;  

2) wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego, uwzględniając takie same 

rozwiązania dla wszystkich żołnierzy niezależnie od rodzaju odbywanej lub pełnionej 

czynnej służby wojskowej.> 

[Art. 45. 

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1)   stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy wymienionych w art. 30 i art. 31, 

2)   rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia uzasadnionych szczególnymi właściwościami 

lub warunkami służby wojskowej 

-   uwzględniając przy określaniu stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy różne rodzaje 

czynnej służby wojskowej, korpusy lub stopnie wojskowe albo stopnie etatowe 

zajmowanych stanowisk służbowych, a w zakresie dodatków wymienionych w pkt 2 - 

wprowadzając dla żołnierzy, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej ustawie, 

takie same rozwiązania niezależnie od rodzaju odbywanej lub pełnionej przez nich czynnej 

służby wojskowej, oraz uwzględniając czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe 

warunki pełnienia służby.] 
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U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

191, 298 i 904)  

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o 

przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub 

innymi miejscowymi zagrożeniami. 

1b. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli 

szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1. 

<1c. Ochotnicza straż pożarna może współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań. 

1d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania 

ochotniczej straży pożarnej z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające 

współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających 

współdziałania oraz formy koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając 

potrzebę sprawnej realizacji tej współpracy.> 

2. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut. 

3. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej 

straży pożarnej i ich związku, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym 

(miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub 

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku 

ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. 

poz. 422, 586, 903 i 1020)  

<Art. 48b. 
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1. Straż Leśna może współpracować z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich zadań. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania Straży 

Leśnej z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające współdziałania, 

sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania oraz 

formy koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając potrzebę sprawnej 

realizacji tej współpracy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037) 

 

Art. 15c. 

[1. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy uprawnionego do emerytury, do wysługi 

emerytalnej. 

2. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ten sposób, że emerytura żołnierza 

wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia 

czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a jeżeli okres ten był 

krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.] 

<1. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

oraz terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie dolicza się, odpowiednio, na 

wniosek żołnierza rezerwy lub żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie uprawnionego do emerytury, do wysługi emerytalnej. 

2. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ten sposób, że emerytura żołnierza 

wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok 

pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, a jeżeli okres ten był krótszy niż 

rok, to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.> 

3. Okresy, o których mowa w ust. 2, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura 

wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 
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4. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 2, następuje na wniosek 

zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym 

nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. 

 

Art.18g. 

[1. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy uprawnionego do emerytury, do wysługi 

emerytalnej. 

2. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ten sposób, że emerytura żołnierza 

wzrasta o wskaźnik 3% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia 

czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a jeżeli okres ten był 

krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.] 

<1. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

oraz terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie dolicza się, odpowiednio, na 

wniosek żołnierza rezerwy lub żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie uprawnionego do emerytury, do wysługi emerytalnej. 

2. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ten sposób, że emerytura żołnierza 

wzrasta o wskaźnik 3% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok 

pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, a jeżeli okres ten był krótszy niż 

rok, to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.> 

3. Okresy, o których mowa w ust. 2, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura 

wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. 

4. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 2, następuje na wniosek 

zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym 

nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. 

 

Art. 40. 

 1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na 

zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 



- 90 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty 

inwalidzkiej III grupy. 

3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty 

inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości. 

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy 

jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w 

związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa 

powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby 

powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu 

których przysługują świadczenia odszkodowawcze. 

<5. Do przychodu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażeń i innych należności 

pieniężnych otrzymywanych z tytułu pełnienia niezawodowej służby wojskowej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207)  

 

Art. 7. 

1. Wspólne kwatery stałe są przeznaczone do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy: 

1)   odbywających zasadniczą służbę wojskową; 

2)   odbywających przeszkolenie wojskowe; 

<2a) terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;”> 

3)   odbywających ćwiczenia wojskowe; 

4)   służby kandydackiej; 

5)   służby przygotowawczej; 

6)   pełniących okresową służbę wojskową; 
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7)   będących słuchaczami szkół albo uczestniczących w innych formach szkolenia w 

Siłach Zbrojnych, a także skierowanych do pełnienia czynnej służby wojskowej poza 

granicami państwa; 

8)   pełniących służbę wojskową w czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu 

mobilizacji lub w czasie wojny. 

2. Możliwość zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej przysługuje również żołnierzom 

zawodowym, na ich wniosek, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy zakwaterowania 

żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz tryb ich kwaterowania, z uwzględnieniem 

podziału wspólnych kwater stałych na powierzchnię podstawową - rozumianą jako 

powierzchnię mieszkalną izb żołnierskich oraz powierzchnię pomocniczą - rozumianą 

jako inne rodzaje powierzchni, niezbędnych do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy, 

oraz zajmowane przez żołnierza stanowisko służbowe. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) 

 

Art. 3. 

[1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych 

bezpośrednio lub przy pomocy sekretarza stanu lub sekretarzy stanu i podsekretarzy 

stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, zwanego dalej "Dowódcą Generalnym", oraz Dowódcy Operacyjnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej "Dowódcą Operacyjnym".] 

<1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych 

bezpośrednio lub przy pomocy sekretarza stanu lub sekretarzy stanu i podsekretarzy 

stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Generalnego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowódcą 

Generalnym”, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwanego dalej 

„Dowódcą Operacyjnym”, oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.> 
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2. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni wyznaczony 

sekretarz stanu lub podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictw lub upoważnień 

udzielonych przez Ministra. 

Art. 5. 

1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: 

1)   Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

2)   Dowódca Generalny; 

3)   Dowódca Operacyjny[.] <;> 

<4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.> 

2. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba 

Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 

poz. 709, z późn. zm.) oraz Żandarmeria Wojskowa na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628). 

Art. 6. 
(9)

 

[1. W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych 

przy pomocy Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy Operacyjnego.] 

<1. W czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił 

Zbrojnych przy pomocy Dowódcy Generalnego, Dowódcy Operacyjnego oraz 

Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.> 

2. Organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością Sił 

Zbrojnych w czasie pokoju jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) w 

 

Art. 115. 

 § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 

okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak 
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również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i 

stopień ich naruszenia. 

§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; 

przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. 

§ 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. 

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 200 000 złotych. 

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. 

§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich 

rozmiarach". 

§ 8. (uchylony). 

§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek 

płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający 

obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa 

w spółce. 

§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie 

ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba 

spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania 

postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego 

przestępstwem. 

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, radny; 

2a)  poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania 

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 
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przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i 

zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 

ustawy; 

4)   osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 

samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna 

osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; 

5)   osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu 

terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

6)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej; 

7)   funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 

funkcjonariusz Służby Więziennej; 

[8)   osoba pełniąca czynną służbę wojskową;] 

<8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej dyspozycyjnie;> 

9)   pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 

usługowe. 

§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę 

umieszczoną na szelfie kontynentalnym. 

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: 

1)   zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość lub 

2)   zawartość alkoholu w 1 dm
3
 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi 

do stężenia przekraczającego tę wartość. 

[§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.] 

<§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.> 

§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo 

żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem. 

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu 

samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami 
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publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, 

której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane 

przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. 

§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą 

pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 

1)   poważnego zastraszenia wielu osób, 

2)   zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych 

czynności, 

3)   wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego państwa lub organizacji międzynarodowej 

- a także groźba popełnienia takiego czynu. 

§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym 

zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo 

powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na 

porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną 

do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 

§ 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, 

przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1)   przemocy lub groźby bezprawnej, 

2)   uprowadzenia, 

3)   podstępu, 

4)   wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, 

5)   nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 

6)   udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii 

lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze 

przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania 

poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub 
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narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, 

stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki 

wymienione w pkt 1-6. 

§ 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot 

własności. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1749)  

Art. 124. 

 Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce 

podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w 

polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki 

wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a 

przez członka załogi polskiego statku morskiego - kapitanowi statku. 

 

<Art. 124. 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce 

podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, 

w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza 

pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki 

wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego 

zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego – kapitanowi statku.> 

 

Art. 134. 

 [§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i 

Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy 

czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową 
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przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu 

doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.] 

<§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy, z wyjątkiem żołnierzy pełniących terytorialną 

służbę wojskową dyspozycyjnie, oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za 

pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy 

pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki 

wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia 

się stosownie do wezwania.> 

§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji 

odpowiedniego zakładu. 

§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata niebędącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub 

pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej. 

 

Art. 247. 

§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej 

albo podejrzanego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że: 

1)   nie stawią się na wezwanie w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności, o których 

mowa w art. 313 § 1 lub art. 314, albo badań lub czynności, o których mowa w art. 74 § 2 

lub 3; 

2)   mogą w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie. 

§ 2. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, o którym mowa w § 1, może także nastąpić, 

gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. 

§ 3. W związku z zatrzymaniem można też zarządzić przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 

art. 224 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Niezwłocznie po doprowadzeniu przeprowadza się z udziałem zatrzymanego czynności 

wskazane w § 1, a po ich dokonaniu należy zwolnić go, o ile nie zachodzi potrzeba 

stosowania środka zapobiegawczego. 

§ 5. Rozstrzygając w przedmiocie środka zapobiegawczego, prokurator niezwłocznie zwalnia 

zatrzymanego albo występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 

aresztowania. 
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§ 6. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 246. 

[§ 7. Zarządzenia, o których mowa w § 1, wykonuje Policja lub inne organy, o których mowa 

w art. 312, w zakresie swych właściwości, jeżeli ustawa uprawnia je do zatrzymywania 

osoby. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia żołnierza w 

czynnej służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.] 

<§ 7. Zarządzenia, o których mowa w § 1, wykonuje Policja lub inne organy, o których 

mowa w art. 312, w zakresie swych właściwości, jeżeli ustawa uprawnia je do 

zatrzymywania osoby. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego 

doprowadzenia żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, w sprawach niezwiązanych z 

wykonywaniem obowiązków służbowych, wykonują właściwe organy wojskowe.> 

 

Art. 275. 

[§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a 

oskarżonego żołnierza - pod dozór przełożonego wojskowego.] 

<§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a 

oskarżonego żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę 

wojskową dyspozycyjnie – pod dozór przełożonego wojskowego.> 

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w 

postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania 

określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych 

odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, 

zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się 

do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych 

miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do 

wykonywania dozoru. 

§ 3. Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego 

o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby 

najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego 

aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym 

terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce 

swojego pobytu. 
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§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce 

organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń 

mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji 

koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu 

sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji można wzywać oskarżonego do 

stawiennictwa w wyznaczonym terminie. 

§ 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w 

postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, 

który wydał postanowienie. 

 

Art. 288. 

 [§ 1. W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie obowiązkom określonym w art. 

285 § 1 i art. 287 sąd lub prokurator występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której 

żołnierz ten pełni służbę, o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.] 

<§ 1. W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, obowiązkom określonym w art. 285 § 1 i 

art. 287 sąd lub prokurator występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ten 

żołnierz pełni służbę, o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.> 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się choćby za uchybienie, którego dopuścił się żołnierz przed 

wstąpieniem do wojska, była mu poprzednio wymierzona kara porządkowa, lecz nie 

została do tego czasu wykonana. 

 

Art. 400. 

 § 1. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi 

wykroczenie, sąd, nie przekazując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym 

samym składzie, stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia. 

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w 

czynnej służbie wojskowej.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w sprawach o wykroczenia popełnione przez 

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej dyspozycyjnie.> 
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Art. 647. 

 § 1. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy: 

1)   [żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa:] 

 <żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby 

wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, o przestępstwa:> 

a)  określone w rozdziałach XXXIX-XLIV Kodeksu karnego, 

b)  popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi, 

c)  popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w 

obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę 

wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej, 

d)  popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510); 

2)   pracowników wojska o przestępstwa: 

a)  określone w art. 356-363 Kodeksu karnego w związku z art. 317 § 2 tego kodeksu, 

b)  popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa; 

3)   żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich personelu cywilnego, o przestępstwa 

popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa 

międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. 

§ 2. Sprawy o przestępstwa wymienione w § 1 nie przestają podlegać orzecznictwu sądów 

wojskowych mimo zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania 

zatrudnienia pracownika w wojsku. 

§ 3. W razie zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania zatrudnienia 

pracownika w wojsku sprawę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub d, oraz - jeżeli 

przestępstwo nie wiąże się z naruszeniem obowiązku służbowego - w § 1 pkt 2 lit. b, sąd 

wojskowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, 

może przekazać do rozpoznania sądowi powszechnemu, jeżeli dobro wymiaru 

sprawiedliwości temu się nie sprzeciwia. 
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§ 4. (uchylony). 

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie przekazania sprawy w myśl § 3 przysługuje zażalenie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z 

późn. zm.) 

Art. 10. 

§ 1. Policja w zakresie postępowania wykonawczego wykonuje polecenia sądu. 

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do Żandarmerii Wojskowej oraz dowódcy 

wojskowego, jeżeli skazany jest żołnierzem.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do Żandarmerii Wojskowej oraz 

dowódcy wojskowego, jeżeli skazany jest żołnierzem, z wyjątkiem żołnierza 

pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie.> 

§ 3. 
(28)

 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej oraz innych 

organów, jeżeli postępowanie wykonawcze dotyczy spraw, które zgodnie z przepisami 

prawa należą do ich właściwości. 

§ 4. Organy i instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i 

organizacje społeczne w zakresie swojego działania udzielają pomocy organom 

wykonującym orzeczenia. 

[Art. 157. 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierza sąd może odwołać 

również na wniosek właściwego dowódcy. 

Art. 158. 

Wniosek o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 336 § 3 

i 4 Kodeksu karnego, może złożyć również dowódca jednostki. Termin zawity do złożenia 

wniosku upływa w dniu ukończenia służby przez żołnierza.] 

 

<Art. 157. 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierza, z wyjątkiem 

żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, sąd może odwołać 

również na wniosek właściwego dowódcy. 
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Art. 158. 

Wniosek o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 

336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, wobec żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego 

terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, może złożyć również dowódca 

jednostki. Termin zawity do złożenia wniosku upływa w dniu ukończenia służby 

przez żołnierza.> 

Art. 216a. 

§ 1. W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych 

uzasadnionych wypadkach, tymczasowo aresztowany korzysta z własnej odzieży, bielizny 

i obuwia, chyba że są one nieodpowiednie ze względu na porę roku lub zniszczone albo 

jeżeli przemawiają przeciwko temu względy bezpieczeństwa lub organ dysponujący 

zarządzi inaczej. 

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego żołnierza służby 

czynnej. W czasie czynności procesowych występuje on w umundurowaniu, z oznakami 

posiadanych stopni wojskowych, a jeżeli nie posiada właściwego umundurowania, 

korzysta z innej własnej odzieży, bielizny i obuwia.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego żołnierza służby 

czynnej, z wyjątkiem żołnierza terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

dyspozycyjnie. W czasie czynności procesowych występuje on w umundurowaniu, 

z oznakami posiadanych stopni wojskowych, a jeżeli nie posiada właściwego 

umundurowania, korzysta z innej własnej odzieży, bielizny i obuwia.> 

<Art. 224a. 

Przepisów części wojskowej nie stosuje się do żołnierzy terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej dyspozycyjnie.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810)  

 

Art. 18. 

 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 

pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 
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1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o 

dzieło. 

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 

pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 

się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 

umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 

kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 

1)   posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 

2)   stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a)  
(7)

 słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego - stanowi kwota stypendium, 

3)   bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 

4)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego 

lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

[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,] 

<5) żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę 

wojskową, 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 niezawodowych pełniących służbę 
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w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę 

wojskową rotacyjnie – kwota uposażenia z tytułu tej służby.> 

5a)  duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6)   żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota uposażenia, 

7)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia szkoleniowego, 

8)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 

9)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 

10)  osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 - stanowi przychód 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach 

stosunku pracy. 

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa 

w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 

pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 

4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1027 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1220). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 



- 105 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi 

kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 

art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej 

wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 

umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 

zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. 

5e. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów stanowi kwota zasiłku dla opiekuna. 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 

tego zasiłku. 

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 

ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. 

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia danego roku. 

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni 

kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 
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10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, 

stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część 

miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. 

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru 

może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w 

części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni, 

instytucje diecezjalne lub zakonne. 

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 

wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i 

innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

13. (uchylony). 

14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 

wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być niższa niż 75% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 

186, z późn. zm.) 

Art. 53. 

 § 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 

czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 

nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w 

stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 
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§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest 

także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 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). 

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I 

działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. 

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 

wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 

rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę 

obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i 

stopień jej naruszenia. 

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 

okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 

uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 

sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 

lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 

wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 

zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek 

zasługujących na uwzględnienie. 

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 

również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 

której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 



- 108 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 

morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 

kontynentalnym. 

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 

polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża 

Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej 

dziesięciokrotności wielkiej wartości. 

§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 

tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 

§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 

innego. 

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 

pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 

przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 

oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 

można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 

osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 

przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 

21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 21. Księgami są: 
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1)   księgi rachunkowe; 

2)   podatkowa księga przychodów i rozchodów; 

3)   ewidencja; 

4)   rejestr; 

5)   inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, 

a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 

§ 24. (uchylony). 

§ 25. (uchylony). 

§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 

należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 

należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 

zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 

liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 

lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy 

nastąpił. 

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 

spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 

zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. 

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 

niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 

celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 

podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 
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wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 

"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 

podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane 

im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, 

ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również osobę 

zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym. 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§ 30b. 
(11)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "podmiot wypłacający", "podmiot 

gospodarczy" oraz "pośredni odbiorca" mają znaczenie nadane im w rozdziale 7a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

361, z późn. zm.). 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie 

nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 

§ 30d. 
(12)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący 

uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa 

wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy", 

"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru 

akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju", 

"terytorium państwa członkowskiego", "uproszczony dokument towarzyszący", 

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki 

akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz 

"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362). 
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§ 30f. 
(13)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz 

"raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768). 

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o 

kontroli skarbowej. 

§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności 

określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 

1323, z późn. zm.). 

§ 32. 
(14)

 Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 

celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 

"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna", 

"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. 

Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Określenie "należność celna" oznacza 

odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w 

rozumieniu unijnego kodeksu celnego. 

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 

ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 

odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak 

środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a 

także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione 

przez właściwy organ administracji państwowej. 
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§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 

wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego 

rozumie się wartość celną towaru. 

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 

"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 

inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 

zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe", 

"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie 

dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). 

§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 

losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 

promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 

późn. zm.). 

§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 

to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 

wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

[§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych 

państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich 

personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.] 

<§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił 

zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.> 

§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   urząd skarbowy; 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 
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3)   urząd celny. 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   Straż Graniczna; 

2)   Policja; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Żandarmeria Wojskowa; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu 

celnego; 

2)   miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości urzędu 

skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli 

skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub 

zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2. 

§ 39a. 
(15)

 Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

przygotowawczego określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym 

organem postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do 

spraw wojskowych. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym 

charakterze. 

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. 

 

Art. 125. 

 § 1. Do podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz jego pełnomocnika 

stosuje się odpowiednio dotyczące podejrzanego, oskarżonego i obrońcy przepisy: art. 72, 

art. 74 § 1, art. 75-79, art. 81, art. 81a, art. 83-86, art. 89, art. 157 § 1 i 2, art. 174-176, art. 

300, art. 301, art. 315 § 1, art. 316, art. 321, art. 323 § 2, [art. 334 § 5] <art. 334 § 3> 

zdanie pierwsze, art. 338 § 1, art. 343 § 5, art. 353 § 2, art. 386, art. 389, art. 390, art. 391 
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§ 2, art. 431 § 2 i 3, art. 434, art. 435, art. 440, art. 443, art. 453 § 3, art. 454 § 1, art. 455, 

art. 524 § 3, art. 540 § 2 i 3, art. 542 § 2, art. 545 § 1, art. 547 § 3, art. 548, art. 624 § 1, 

art. 627, art. 630, art. 632-633 oraz art. 636 § 1 Kodeksu postępowania karnego. 

§ 2. Do osób najbliższych podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej 

będącego osobą fizyczną stosuje się odpowiednio art. 182, 185 i 186 Kodeksu 

postępowania karnego. 

§ 3. Od chwili wydania postanowienia, o którym mowa w art. 124 § 1, podmiot pociągnięty 

do odpowiedzialności posiłkowej może być w tym charakterze wezwany do udziału w 

czynnościach procesowych. 

§ 4. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej nie może być przesłuchany w 

charakterze świadka, także w wypadku, gdy jest interwenientem lub podmiotem 

obowiązanym do zwrotu korzyści majątkowej, o którym mowa w art. 24 § 5. 

§ 5. 
(54)

 Do podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, przepisy art. 117a § 2, art. 156 § 1 i 

2, art. 167, art. 171 § 2, art. 370 § 1, art. 384 § 2 i 3, art. 406 § 1, art. 422 § 1, art. 425 § 1 i 

art. 444 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 
(55)

 Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd przesłuchuje w charakterze świadka 

podmiot, który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa. Jeżeli podmiotem tym nie jest 

osoba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działania w jego imieniu. Osoba ta 

może odmówić zeznań. Przepisy art. 72, art. 75, art. 87 i art. 89 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1108)  

Art. 3. 

1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej 

"zgodą", wydają: 

1)   Minister Obrony Narodowej: 

a)  w przypadku wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w 

Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., wojsk pozostających pod dowództwem organów 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo wojsk uczestniczących w szkoleniu w 

ramach Partnerstwa dla Pokoju, jeżeli okres ich pobytu nie przekracza trzech miesięcy, 
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b)  po zasięgnięciu opinii zainteresowanych ministrów - w przypadku wojsk państw obcych 

albo wojsk pozostających pod dowództwem organów organizacji międzynarodowych 

innych niż wymienione w lit. a, pod warunkiem że okres ich pobytu nie przekracza trzech 

miesięcy, liczebność - tysiąca osób, a pobyt ma na celu udział w szkoleniu wojskowym, o 

ile właściwe organy tych państw albo organizacji międzynarodowych uznają zasady 

pobytu (status) ich wojsk wynikające z ustawy oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska 

będą przestrzegały prawa polskiego; 

2)   Rada Ministrów na czas określony: 

a)  w przypadku wojsk, o których mowa w pkt 1 lit. a, jeżeli okres ich pobytu przekracza trzy 

miesiące albo jeżeli jej przedmiotem jest przedłużenie pobytu, 

b)  w przypadku wojsk państw obcych albo wojsk pozostających pod dowództwem organów 

organizacji międzynarodowych innych niż wymienione w pkt 1 lit. a, w innych 

przypadkach niż te, o których mowa w pkt 1 lit. b, lub w przypadku przedłużenia pobytu, 

o ile właściwe organy tych państw albo organizacji międzynarodowych uznają zasady 

pobytu (status) ich wojsk wynikające z ustawy oraz złożą zobowiązanie, że ich wojska 

będą przestrzegały prawa polskiego. 

[1a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. a: 

1)   (uchylony); 

2)   Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody w 

sytuacji: 

a)  klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków, 

b)  katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, 

c)  konieczności udzielenia pomocy humanitarnej, 

d)  realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez Ministra 

Obrony Narodowej 

-    jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowiednio Dowódcy 

Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych 

lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, którymi ten dowódca lub szef dowodzi, 

ich liczebność nie przekracza pięciuset osób, a okres pobytu nie przekracza dwóch 

miesięcy.] 
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<1a. Minister Obrony Narodowej może upoważnić w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 lit. a, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę 

Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 

Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody w sytuacji: 

1) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków, 

2) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej, 

3) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej, 

4) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez 

Ministra Obrony Narodowej 

– jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych odpowiednio Dowódcy 

Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej lub Szefowi Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, którymi ten dowódca lub szef dowodzi, ich liczebność 

nie przekracza pięciuset osób, a okres pobytu nie przekracza dwóch miesięcy.> 

2. W zgodzie należy określić stronę wysyłającą, cel i okres pobytu oraz liczebność wojsk 

obcych, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wjazd, ilość i rodzaj wwożonego 

sprzętu wojskowego oraz broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych, trasy przejazdu i 

miejsce stacjonowania, datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wyjazd, a także inne 

okoliczności mające znaczenie organizacyjno-techniczne. 

3. Zgoda może być wyrażona również w porozumieniu zawartym z właściwymi organami 

państwa wysyłającego albo z organem organizacji międzynarodowej, pod którego 

dowództwem wojska te pozostają. 

4. O wyrażeniu zgody zawiadamia się niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej. 

 

Art. 4. 

1. Przepisy dotyczące pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 

się odpowiednio do przemieszczania się tych wojsk przez to terytorium, o ile ustawa nie 

stanowi inaczej. 

2. Zgodę na przemieszczenie się wojsk obcych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje Minister Obrony Narodowej. 

2a. [Minister Obrony Narodowej może upoważnić Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu 
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Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na przemieszczanie się przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:] 

 <Minister Obrony Narodowej może upoważnić Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk 

Obrony Terytorialnej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania 

zgody na przemieszczanie się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:> 

1)   pojedynczych pojazdów, jednostek taboru pływającego, statków powietrznych, wagonów 

kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących ładunki tych 

wojsk; 

2)   kolumn pojazdów wojsk obcych oraz formacji jednostek taboru pływającego lub statków 

powietrznych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia pojazdów, jednostek 

taboru pływającego lub statków powietrznych. 

3. W przypadku gdy liczebność przemieszczających się wojsk obcych przekracza tysiąc osób, 

o wydaniu zgody Minister Obrony Narodowej informuje niezwłocznie Radę Ministrów. 

4. Przemieszczanie się obcego wojskowego statku powietrznego odbywa się na zasadach i w 

trybie przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (Dz. U. poz. 

967 oraz z 2003 r. poz. 1750)  

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   
(1)

 żołnierzu - należy przez to rozumieć żołnierza w czynnej służbie wojskowej, o którym 

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

(Dz. U. Nr 179, poz. 1750) i w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, 

poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, 

Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 

844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750); 

<1) żołnierzu – należy przez to rozumieć żołnierza w czynnej służbie wojskowej, 

o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
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zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i …) i w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1534 i …), z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową 

dyspozycyjnie,> 

2)   uposażeniu przysługującym żołnierzowi - należy przez to rozumieć uposażenie 

zasadnicze, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne żołnierzowi w dniu 

wyrządzenia szkody, o którym mowa odpowiednio w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o 

uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 

1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, 

poz. 1750), 

3)   właściwym organie jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dowódcę (szefa, 

komendanta, dyrektora, kierownika, rektora) jednostki organizacyjnej, spełniającej 

funkcję organu zaopatrującego w mienie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 i 

1823)  

Art. 62. 

[1. Straż ochrony kolei zobowiązana jest do współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową, organami kontroli skarbowej i Inspekcją Transportu 

Drogowego.] 

<1. Straż ochrony kolei jest zobowiązana do współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową, organami kontroli skarbowej i Inspekcją Transportu 

Drogowego oraz może współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy współdziałania 

straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego, 

uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany 

informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji 

wspólnych przedsięwzięć. 
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<2a. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży 

ochrony kolei z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające 

współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających 

współdziałania i sposób koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając 

potrzebę sprawnej realizacji tej współpracy.> 

3. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z 

Żandarmerią Wojskową, uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające 

współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających 

współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży 

ochrony kolei z organami kontroli skarbowej, uwzględniając w szczególności: sprawy 

wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw 

wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których funkcjonariusze 

straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym, 

uwzględniając w szczególności zakres wykonywanych zadań, o których mowa w 

niniejszej ustawie. 

6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i sposoby ewidencjonowania, 

przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu 

bezpośredniego, z uwzględnieniem specyfiki działania straży ochrony kolei oraz 

sposobów uniemożliwienia dostępu do tej broni, amunicji i tych środków osobom trzecim. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

warunki uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane. 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy 

straży ochrony kolei, a także normy przydziału, warunki i sposób ich noszenia. 
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U S T A W A   z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 

wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822)  

 

Art. 2. 

[1. Świadczenia odszkodowawcze określone w ustawie przysługują żołnierzowi, który doznał 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w 

związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, zwanego dalej "wypadkiem", albo 

wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

służby wojskowej, zwanej dalej "chorobą", jak również żołnierzowi, który poniósł szkodę 

majątkową wskutek wypadku, a także rodzinie żołnierza, który zmarł wskutek wypadku lub 

choroby.] 

<1. Świadczenia odszkodowawcze określone w ustawie przysługują żołnierzowi, który 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku 

pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem 

terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, zwanego dalej 

„wypadkiem”, albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami służby wojskowej, zwanej dalej „chorobą”, jak 

również żołnierzowi, który poniósł szkodę majątkową wskutek wypadku, a także 

rodzinie żołnierza, który zmarł wskutek wypadku lub choroby.> 

2. Świadczenia odszkodowawcze na zasadach określonych w ustawie przysługują również: 

1)   (uchylony); 

2)   osobom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej i zwolnionym z tej służby, 

które uległy wypadkowi w drodze z miejsca zamieszkania do jednostki wojskowej lub 

z powrotem do miejsca zamieszkania; 

3)   (uchylony); 

4)   członkom rodzin osób zmarłych wskutek wypadku, o których mowa w pkt 1-3. 

 

Art. 22. 

 1. Prawo do świadczenia odszkodowawczego i jego wysokość ustala, w drodze decyzji, szef 

właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli wypadkowi uległ: 
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1)   szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca - decyzję, o której mowa w 

ust. 1, wydaje szef innego wojewódzkiego sztabu wojskowego wyznaczony przez 

Ministra Obrony Narodowej; 

[2)   Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca (szef) jednostki 

organizacyjnej bezpośrednio podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub 

nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej albo ich zastępcy - decyzję, o której 

mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej.] 

<2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk 

Obrony Terytorialnej, dowódca (szef) jednostki organizacyjnej bezpośrednio 

podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanej przez 

Ministra Obrony Narodowej albo ich zastępcy – decyzję, o której mowa w ust. 1, 

wydaje Minister Obrony Narodowej.> 

3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie, w której pomimo dołożenia najwyższej staranności 

nie można ustalić okoliczności wypadku, któremu żołnierz uległ w warunkach zbliżonych 

do działań wojennych, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozstrzyga 

wątpliwości na korzyść poszkodowanego. 

4. Od decyzji i postanowień organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sprawach odszkodowań 

przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, 

na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje także w razie niewydania 

decyzji przez właściwy organ w terminie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania 

orzeczenia o ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

6. Od decyzji wydanej w trybie art. 16 oraz od decyzji odmownej wydanej w tym trybie 

odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie przysługuje. 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1726) 

Art. 10. 

Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej wydają, w odniesieniu do 

stanowisk służbowych: 
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1)   o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generałów (admirałów) - Minister 

Obrony Narodowej; 

2)   w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach etatowych niewymienionych w pkt 1, oraz 

w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych w jednostkach 

wojskowych niewymienionych w pkt 3 i 4 - dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony 

Narodowej właściwego do spraw kadr; 

[3)   w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - Szef Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 

Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w 

podległych jednostkach wojskowych;] 

<3) w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych – Szef Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony 

Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w podległych 

jednostkach wojskowych;> 

4)   w korpusie szeregowych zawodowych - dowódca jednostki wojskowej zajmujący 

stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika 

(komandora), w podległych jednostkach wojskowych. 

 

Art. 27. 

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

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.). 

2. Nadanie żołnierzowi zawodowemu pierwszego i kolejnych stopni wojskowych następuje w 

drodze mianowania. 

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest: 

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

marynarki); 

2)   w korpusie podoficerów zawodowych - stopień wojskowy kaprala (mata); 

3)   w korpusie szeregowych zawodowych - stopień wojskowy szeregowego (marynarza). 
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<4. Żołnierzom zawodowym można nadać tytuł żołnierza zawodowego inny niż stopień 

wojskowy. 

5. Minister Obrony Narodowej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić tytuły 

żołnierza zawodowego inne niż stopnie wojskowe, biorąc pod uwagę kwalifikacje 

uzyskane w odpowiednich formach kształcenia.> 

 

[Art. 43. 

1. Wyznaczenie na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych następuje z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

2. Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem 

kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił 

Zbrojnych.] 

<Art. 43. 

1. Wyznaczenie na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej następuje z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów. 

2. Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wynosi trzy lata, 

z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy 

Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej 

może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez 
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił 

Zbrojnych.> 

Art. 44. 

1. Organami właściwymi do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych 

stanowisk żołnierzy zawodowych są: 

1)   Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach 

etatowych pułkownika (komandora) i generała (admirała) oraz na które wyznacza na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw; 

[2)   Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia 

Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szef jednostki 

organizacyjnej właściwej do spraw uzbrojenia podległej Ministrowi Obrony 

Narodowej i szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej 

Ministrowi Obrony Narodowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia 

etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych 

jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;] 

<2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk 

Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant 

Główny Żandarmerii Wojskowej i szef jednostki organizacyjnej właściwej do 

spraw uzbrojenia podległej Ministrowi Obrony Narodowej – w odniesieniu do 

stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora 

porucznika) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem 

pkt 3 i 4;> 

3)   dowódca korpusu, rektor - komendant wojskowej uczelni akademickiej, dowódca 

dywizji, dowódca flotylli, Dowódca Garnizonu Warszawa - w odniesieniu do 

stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) 

włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4)   dowódca brygady, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, dowódca skrzydła, rektor 

- komendant wojskowej uczelni zawodowej, dowódca pułku, dowódca batalionu oraz 

dowódca zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co 

najmniej podpułkownika (komandora porucznika) - w odniesieniu do stanowisk 
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służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w 

podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5)   dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - 

w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkownika 

(komandora porucznika) włącznie w pozostałych, niewymienionych w pkt 2-4, 

jednostkach wojskowych, a także jednostkach wojskowych podległych Dowódcy 

Garnizonu Warszawa, z zastrzeżeniem pkt 3. 

2. Zwolnienia żołnierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego w 

jednostce wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyznaczenia na stanowisko 

służbowe w innej jednostce wojskowej dokonuje właściwy organ, któremu podlegają obie 

te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnień do wyznaczania na stanowiska 

służbowe, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zwolnienie żołnierza zawodowego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego w 

jednostce wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyznaczenie na stanowisko 

służbowe w innej jednostce wojskowej może nastąpić również na podstawie porozumienia 

organu, który zwalnia ze stanowiska, oraz organu, który wyznacza na stanowisko, jeżeli 

posiadają równorzędne uprawnienia do wyznaczania i zwalniania ze stanowisk 

służbowych. 

Art. 67. 

 1. Żołnierze zawodowi są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają ze 

świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z 

późn. zm.). 

2. Żołnierzom zawodowym przysługują coroczne bezpłatne badania profilaktyczne na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). 

3. Żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, 

lotów) przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne i bezpłatne zaopatrzenie w produkty 

lecznicze znajdujące się w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991 oraz z 

2016 r. poz. 652), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, 

oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby 
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medyczne, oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa podlegają bezpłatnym 

badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom ochronnym. 

<4a. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby 

wojskowej poza granicami państwa wykonuje się jeden raz w czasie zawodowej 

służby wojskowej badanie polegające na pobraniu materiału genetycznego, 

realizowane przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej. 

4b. Pobrany materiał genetyczny jest przechowywany w podmiocie leczniczym, o 

którym mowa w ust. 4a, w pracowni właściwej do wykonania badania 

cytogenetycznego. 

4c. Pobrany materiał genetyczny jest przechowywany przez okres pełnienia zawodowej 

służby wojskowej przez żołnierza, a po odejściu ze służby podlega komisyjnemu 

zniszczeniu. 

4d. Pobrany materiał genetyczny niszczy niezwłocznie komisja powołana przez Ministra 

Obrony Narodowej. Z czynności komisji sporządza się protokół. 

4e. Dokumentacja medyczna dotycząca pobranego materiału genetycznego może być 

udostępniona przez podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4a, żołnierzowi 

zawodowemu, na jego wniosek. 

4f. Koszty pobrania oraz przechowywania materiału genetycznego w podmiotach 

leczniczych, o których mowa w ust. 4a, są finansowane na podstawie umowy 

zawartej z kierownikiem podmiotu leczniczego.> 

5. Żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa 

podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym, z możliwością 

skierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne. 

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmują działania leczniczo-rehabilitacyjne, oraz 

profilaktyki zdrowotnej w tym profilaktyki psychologicznej, którym podlegają żołnierze 

zawodowi chorzy lub ranni oraz którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego ich 

stan psychofizyczny. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 3-5, oraz jednostki 

organizacyjne dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej 

albo uczelnia wojskowa, udzielające świadczeń zdrowotnych żołnierzom 

zawodowym, uwzględniając konieczność zapewnienia zaopatrzenia urazów i 

schorzeń, które powstały w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych; 

2)   zakres i tryb kontroli zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o 

których mowa w ust. 3, mając na względzie zapewnienie poprawności i celowości 

wydawania takich produktów i wyrobów oraz racjonalność gospodarowania nimi; 

<2a) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na badania, o których mowa w ust. 4a, 

uwzględniając sprawność postępowania;> 

3)   rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu obowiązkowych 

badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa, 

uwzględniając niezbędne elementy skierowań, orzeczeń i certyfikatów wystawianych 

po przeprowadzaniu takich badań; 

4)   wykaz i kalendarz obowiązkowych szczepień ochronnych przed wyjazdem do 

pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne 

charakterystyczne dla miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz terminy i 

miejsca wykonania takich szczepień; 

5)   tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz 

ramowy program tych turnusów, uwzględniając potrzeby żołnierzy zawodowych 

wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej 

rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz umożliwienia im dalszego leczenia 

(rehabilitacji) po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym, a także 

wskazując organ kierujący kompetentny do oceny aktualnego stanu zdrowia żołnierzy 

zawodowych oraz miejsca prowadzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych; 

6)   sposób prowadzenia dyspanseryzacji w ramach badań profilaktycznych, o których 

mowa w ust. 2, oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego, 

określając grupy zdrowotne, wykaz chorób i schorzeń, zakres konsultacji 

specjalistycznych i badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych, w celu prowadzenia 

dyspanseryzacji. 

 

Art. 90. 

1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu udzielono: 
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1)   zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki 

nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 11, przysługuje 

80%, 

2)   urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym 

członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przysługuje 75% 

- uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość oraz inne 

należności pieniężne. 

1a. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz zawodowy otrzymuje: 

1)   100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1, za okres do: 

a)  6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182
1a

 § 1 pkt 

1 i art. 183 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, 

b)  8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182
1a

 § 1 

pkt 2 i art. 183 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, 

c)  3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 4 pkt 

3 Kodeksu pracy; 

2)   60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1, za okres urlopu 

rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1. 

1b. W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego, nie później niż 21 dni po porodzie, 

wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w 

pełnym wymiarze, za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz 

urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 80% uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 

1. 

1ba. W przypadku gdy wysokość uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1-1b, jest niższa niż kwota 

świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, kwotę uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia 

rodzicielskiego. 

1c. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego, który, nie później niż 

21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po 
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przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej, złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

1d. Żołnierzowi zawodowemu, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 1b albo 1c 

otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, w przypadku rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego albo w 

wymiarze, [o którym mowa w ust. 2 pkt 2] <o którym mowa w ust. 1a pkt 2>, 

przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 

1b, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający 

okresom tych urlopów. 

2. Należności pieniężne określone w art. 82, art. 85, art. 94, art. 95 pkt 1-3 oraz art. 96-98, 

przysługujące żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1-1c, art. 20 ust. 1a, art. 

65a oraz art. 89a ust. 1, albo członkom jego rodziny wypłaca się w ustalonej wysokości, z 

uwzględnieniem pełnej kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 

stałym należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz 

zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość. 

3. (uchylony). 

Art. 111b. 

 [1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, 

może określić inny termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy 

zawodowych posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) wyznaczanych na 

stanowiska służbowe w organizacji międzynarodowej albo międzynarodowej strukturze 

wojskowej albo na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 

Zbrojnych, którzy mieliby być zwolnieni ze służby na podstawie art. 111 pkt 5, za ich 

pisemną zgodą.]] 

<1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił 

Zbrojnych, może określić inny termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dla 

żołnierzy zawodowych posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) 

wyznaczanych na stanowiska służbowe w organizacji międzynarodowej albo 

międzynarodowej strukturze wojskowej albo na stanowiska służbowe Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy Wojsk Obrony 
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Terytorialnej, którzy mieliby być zwolnieni ze służby na podstawie art. 111 pkt 5, za 

ich pisemną zgodą.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej 

nie może być późniejszy niż dzień osiągnięcia przez żołnierza zawodowego wieku 

sześćdziesięciu trzech lat. 

 

Art. 134a. 

[1. W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 

4 i 9 zwalnia się go z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 6, w 

przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej lub pełnienia czynnej służby 

wojskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku wykonywania obowiązków w 

ramach Narodowych Sił Rezerwowych - przez okres dwa razy dłuższy niż okres pełnienia 

służby kandydackiej, za który nalicza się koszty.] 

<1. W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 

1 pkt 4 i 9 zwalnia się go z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 

ust. 6, w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej lub pełnienia 

czynnej służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku 

wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub Wojsk 

Obrony Terytorialnej – przez okres dwa razy dłuższy niż okres pełnienia służby 

kandydackiej, za który nalicza się koszty.> 

2. W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 

4 i 9 w pierwszym roku studiów w uczelni wojskowej zwalnia się go z obowiązku zwrotu 

kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 6. 

 

Art. 143. 

1. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wyznacza się w razie 

ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na stanowisko 

służbowe stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od kwalifikacji, 

predyspozycji i opinii służbowej. 
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2. Organami właściwymi do wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w 

razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny i zwalniania z 

tych stanowisk są: 

1)   Minister Obrony Narodowej - na wszystkie stanowiska służbowe do stopnia etatowego 

generała (admirała) włącznie oraz których wyznaczenie wynika z postanowień odrębnych 

ustaw, z wyjątkiem stanowisk służbowych, na które wyznacza i z których zwalnia 

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych; 

2)   Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych - na wszystkie stanowiska służbowe do stopnia 

etatowego generała (admirała) włącznie w podległych mu jednostkach wojskowych, z 

zastrzeżeniem pkt 3-7; 

[3)   Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do 

stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie w podległych jednostkach 

wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4-7;] 

<3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony 

Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Komendant 

Główny Żandarmerii Wojskowej – w odniesieniu do stanowisk służbowych do 

stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie w podległych jednostkach 

wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4–7;> 

4)   dowódca korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa i rektor-komendant wojskowej uczelni 

akademickiej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego 

podpułkownika (komandora porucznika) włącznie w podległych jednostkach 

wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 5-7; 

5)   dowódca dywizji, dowódca flotylli i dowódca brygady niewchodzącej w skład dywizji, 

szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i rektor-komendant wojskowej uczelni 

zawodowej - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora 

(komandora podporucznika) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z 

zastrzeżeniem pkt 6 i 7; 
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6)   dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji i dowódca pułku oraz wojskowy 

komendant uzupełnień - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego 

kapitana (kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z 

zastrzeżeniem pkt 7; 

7)   pozostali niewymienieni w pkt 2-6 dowódcy jednostek wojskowych - w odniesieniu do 

stanowisk służbowych do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego 

chorążego sztabowego marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych; 

8)   dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - w 

odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego pułkownika (komandora) 

włącznie w pozostałych niewymienionych w pkt 2-7 jednostkach organizacyjnych. 

3. Do przenoszenia żołnierza zawodowego z jednostki wojskowej, w której zajmował 

stanowisko służbowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony organ, któremu 

podlegają obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych uprawnień do wyznaczania na 

stanowiska. 

4. Jeżeli właściwy organ nie ma możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego lub 

żołnierza pełniącego służbę kandydacką na stanowisko służbowe, kieruje tego żołnierza 

do stanu zmiennego pododdziału uzupełnienia kadrowego bezpośredniego przełożonego. 

5. Dowódcy jednostek wojskowych wykonujący na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa zadania poza granicami państwa posiadają uprawnienia do 

wyznaczania żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 2, na stanowiska służbowe w 

razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, przysługujące 

ich bezpośrednim przełożonym. 

6. Warunkiem objęcia stanowiska służbowego jest posiadanie lub mianowanie na stopień 

wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska, na jakie żołnierz zawodowy 

ma być wyznaczony. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) 

 

Art. 71. 
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1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, 

jeżeli: 

1)   nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 

2)   w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez 

okres co najmniej 365 dni: 

a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz 

Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów 

urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, 

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu 

dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, 

d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary 

pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, 

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych 

lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
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g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, 

h)  był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, 

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 

wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy. 

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 

[1)   zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej 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 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830);] 

<1) zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby 

przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby 

wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej rotacyjnie 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 2016 r. 

poz. 708);> 

2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów; 
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3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, 

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej 

pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych 

zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, 

stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 

wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania 

przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę; 

6)   świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157); 

7)   pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z 

prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 

8)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). 

3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed 

ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia 

wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie 

pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje 

prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem 

wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. 
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4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej 

lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i 

przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 

upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w 

okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia 

udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1. 

7. (uchylony) 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy 

wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej 

wysokości. 

Art. 73. 

1. Okres pobierania zasiłku wynosi: 

1)   180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze 

powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku 

poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej 

stopy bezrobocia w kraju; 

2)   365 dni - dla bezrobotnych: 

a)  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa 

bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień 

nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 

lub 

b)  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres 

uprawniający do zasiłku, lub 

c)  którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a 

małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu 
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upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego 

bezrobotnego, lub, 

d)  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. 

2. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego 

pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w 

której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu. 

2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą 

właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym 

fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie 

pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany 

miejsca zameldowania. 

2b. (uchylony) 

3. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w 

ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, 

przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński. 

4. Okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrudnienia 

w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, 

szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym 

przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 

75 ust. 1-3. 

5. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu 

podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania 

przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 

14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, 

prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego, 

macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu 

zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia 

pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas 

skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o 

których mowa w ust. 4. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku: 
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[1)   powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej 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;] 

<1) powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia 

wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej 

zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, w tym poszczególnych dni 

w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, 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 stawienia się 

i zwolnienia z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych lub terytorialnej służby 

wojskowej pełnionej rotacyjnie;> 

2)   bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż 

powiatowy urząd pracy. 

7. Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu 

kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na 

okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa 

w ust. 4. 

8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, 

pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej 

pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania przychodu, 

wymienione w ust. 5, wlicza się do okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807)  

 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 
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1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych 

przepisów lub układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

[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;] 

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

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę 

kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny – o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 

z innego tytułu;> 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 
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4)   osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)   funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

11)  funkcjonariusze Służby Celnej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu 

ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 

o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 
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20)  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)  
(3)

 słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 

inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 

osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z 

przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.)
(4)

 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 
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28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-

37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 
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2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318)  

 

Art. 10. 

1. SKW i SWW przy realizacji swoich zadań współdziałają: 

[1)   ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi 

Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;] 

<1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi 

Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił 

Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk 

Obrony Terytorialnej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami 

garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;> 

2)   odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych; 

3)   odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych; 

4)   odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do 

spraw zagranicznych; 

5)   innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. 

1a. W celu realizacji współdziałania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej realizacji zadań SWW poza granicami państwa, 
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w SWW mogą być tworzone zespoły zadaniowe składające się z funkcjonariuszy SWW, 

żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SWW oraz żołnierzy 

pełniących służbę w oddziałach lub pododdziałach SZ RP. 

1b. Żołnierze pełniący służbę w oddziałach lub pododdziałach SZ RP, wchodzący w skład 

zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1a, wykonują polecenia i rozkazy według 

procedur obowiązujących w SWW. Żołnierzom tym przysługują uprawnienia, o których 

mowa w art. 26, art. 28 i art. 30. 

[2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, 

zakres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i 

innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowódcą 

Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 

Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i 

jednostek wojskowych.] 

<2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego 

ogłoszeniu, zakres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Sztabem Generalnym 

Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony 

Narodowej oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą 

Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, 

Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i 

jednostek wojskowych.> 

2a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, 

sposób i tryb tworzenia zespołów zadaniowych, o których mowa w ust. 1a, oraz 

wyznaczania żołnierzy pełniących służbę w oddziałach lub pododdziałach SZ RP do 

składu takich zespołów. 

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw zagranicznych określą, w drodze 

zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, formy i tryb współdziałania SKW i SWW z 

organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i instytucji. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formy i tryb współdziałania 

SKW i SWW z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, z odpowiednimi organami i jednostkami 

organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a 

także z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania 
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czynności operacyjno-rozpoznawczych, uwzględniając właściwość tych organów, służb i 

instytucji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

772)  

Art. 84. 

1. Ewidencja dyscyplinarna obejmuje: 

1)   ewidencję wyróżnień w formie karty wyróżnień żołnierza; 

2)   ewidencję ukarań dyscyplinarnych w formie karty ukarania żołnierza; 

3)   ewidencję postępowań dyscyplinarnych w formie rejestru postępowań 

dyscyplinarnych; 

4)   informacje o wypadkach wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy, rodzajach 

naruszeń dyscypliny wojskowej, objęciu żołnierzy dyscyplinarnymi i karnymi 

środkami zapobiegawczymi, a także o rodzajach ukarań żołnierzy oraz wykonaniu 

tych ukarań, zawierające również dane określone w ust. 3 pkt 1. 

2. W karcie wyróżnień żołnierza zamieszcza się: 

1)   dane wyróżnionego: 

a)  stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, numer ewidencyjny PESEL, 

b)  oznaczenie ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego oraz rodzaju pełnionej 

służby wojskowej, 

c)  oznaczenie jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej, w której pełni on służbę 

wojskową albo pełnił ją przed zwolnieniem z tej służby, 

d)  oznaczenie pododdziału lub komórki wewnętrznej, w której zajmuje on stanowisko 

służbowe; 

2)   opis zasługi będącej podstawą bądź warunkiem udzielenia wyróżnienia; 

3)   informację o rodzaju udzielonego wyróżnienia, z wyjątkiem informacji o udzieleniu 

wyróżnienia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1; 

4)   oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, który udzielił wyróżnienia; 

5)   numer i datę wydania rozkazu lub decyzji oraz oznaczenie organu je wydającego, w 

których stwierdzono udzielenie wyróżnienia; 
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6)   adnotacje o realizacji wyróżnienia udzielonego żołnierzowi, zapoznaniu żołnierza z 

kartą wyróżnień, a także podpis osoby dokonującej wpisu w karcie wyróżnień. 

3. W karcie ukarania żołnierza zamieszcza się: 

1)   dane ukaranego: 

a)  stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, numer ewidencyjny PESEL, 

b)  oznaczenie ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego oraz rodzaju pełnionej 

służby wojskowej, 

c)  oznaczenie pododdziału lub komórki wewnętrznej, w której zajmuje on stanowisko 

służbowe; 

2)   oznaczenie organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie o ukaraniu; 

3)   datę wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu; 

4)   oznaczenie przewinienia dyscyplinarnego; 

5)   informację o rodzaju i wymiarze orzeczonej kary dyscyplinarnej lub zastosowanego 

środka dyscyplinarnego albo środków dyscyplinarnych; 

6)   dane o wykonaniu ukarania albo termin warunkowego zawieszenia wykonania 

ukarania oraz termin przedawnienia się wykonania ukarania; 

7)   termin zatarcia ukarania, o którym mowa w art. 86 ust. 1 lub 2; 

8)   adnotację o niewniesieniu sprzeciwu przez ukaranego do orzeczenia w przypadku 

prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w trybie uproszczonym. 

4. W rejestrze postępowań dyscyplinarnych zamieszcza się dane obwinionego żołnierza w 

zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 i informacje o przebiegu kolejnych etapów 

postępowania dyscyplinarnego, organach, które orzekały w tym postępowaniu, udziale 

rzecznika dyscyplinarnego oraz wydanym prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym, a 

także adnotacje o obiegu akt postępowania dyscyplinarnego. 

5. Ewidencja dyscyplinarna obejmująca dane, o których mowa w ust. 1, może być 

prowadzona przez uprawnione do tego osoby, również w formie zbioru danych 

przetwarzanych w systemie teleinformatycznym. 

6. Kartę wyróżnień żołnierza i kartę ukarania żołnierza: 

1)   prowadzi i przechowuje w jednostce wojskowej lub w instytucji cywilnej: 

a)  dowódca kompanii albo samodzielnego plutonu albo równorzędnych im pododdziałów 

- dla podporządkowanych żołnierzy, 

b)  osoba wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej do prowadzenia spraw 

kadrowych - dla pozostałych żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w danej 
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jednostce wojskowej oraz wykonujących zadania służbowe w tej jednostce wojskowej 

żołnierzy będących w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji, z zastrzeżeniem pkt 2-4, 

c)  osoba wyznaczona przez kierownika instytucji cywilnej do prowadzenia spraw 

kadrowych - dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w instytucji cywilnej; 

2)   będącego dowódcą jednostki wojskowej - prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona 

do prowadzenia spraw kadrowych przez dowódcę nadrzędnej jednostki 

organizacyjnej; 

3)   Narodowych Sił Rezerwowych - prowadzi i przechowuje się w sposób określony w 

pkt 1 w jednostce wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy; 

<3a) Wojsk Obrony Terytorialnej – prowadzi i przechowuje się w sposób 

określony w pkt 1 w jednostce wojskowej, w której żołnierz pełni terytorialną 

służbę wojskową;> 

4)   pełniącego inny rodzaj służby wojskowej lub służbę w innych strukturach niż 

wymienione w pkt 1-3 prowadzą i przechowują osoby określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85. 

7. W dowództwach jednostek wojskowych oraz w nadrzędnych organach wojskowych w celu 

prawidłowego rozstrzygania spraw dyscyplinarnych, wykonywania ukarań oraz 

sprawowania nadzoru nad ich wykonywaniem, a także w sprawach wzruszania 

prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych, jak również dokonywania analiz i ocen stanu 

dyscypliny i realizacji zadań związanych z jej kształtowaniem, przetwarza się dane i 

informacje zawarte w ewidencji dyscyplinarnej, w zakresie dotyczącym 

podporządkowanych żołnierzy. 

8. W nadrzędnych organach wojskowych oraz w komórce organizacyjnej Ministerstwa 

Obrony Narodowej właściwej do spraw dyscypliny wojskowej gromadzi się również dane 

statystyczne oparte w szczególności na informacjach, o których mowa w ust. 1, niezbędne 

do dokonywania okresowych analiz i ocen stanu dyscypliny wojskowej oraz realizacji 

zadań związanych z jej kształtowaniem. 

9. Ewidencję dyscyplinarną, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, prowadzi się w okresie pełnienia 

przez żołnierzy czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem danych o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 24 pkt 7, oraz środka dyscyplinarnego, jeżeli został 

orzeczony wraz z tą karą. 

10. Osobami oraz organami wojskowymi posiadającymi dostęp do dokumentacji i ewidencji 

dyscyplinarnej w zakresie: 
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1)   danych o żołnierzach i informacji, o których mowa w pkt 2, niezbędnych do 

przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, wydaniem 

postanowienia lub orzeczenia w tym postępowaniu, wykonania orzeczenia 

dyscyplinarnego, likwidacji skutków uchylonego lub zmienionego prawomocnego 

orzeczenia dyscyplinarnego, a także dokonywania ocen dyscypliny żołnierzy - są 

organy orzekające, wyżsi przełożeni dyscyplinarni, rzecznicy dyscyplinarni 

uczestniczący w danym postępowaniu dyscyplinarnym oraz odpowiednio osoby i 

organy wojskowe, o których mowa w ust. 5-8; 

2)   informacji statystycznych i opisowych, z wyjątkiem danych osobowych - są 

podmioty, w których zakresie  

 

 

 


