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USTAWA 
z dnia 14 marca 2014 r. 

 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz niektórych innych ustaw1) 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 13c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

w szczególności należy: 
1) organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbroj-

nych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych uży-
tych lub przebywających poza granicami państwa; 

2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnie-
nia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; 

3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojsko-
wej i obrony przed bronią masowego rażenia; 

4) dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami woj-
skowymi niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego; 

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organiza-
cyjnych 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 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy nieza-

wodowych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 
17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza grani-
cami państwa oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 
i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355. 
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unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego; 

9) zapewnianie uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych; 
10) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych 

z obronnością państwa.”; 
2) w art. 14 w ust. 3 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu: 

„5d) organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nada-
ne przydziały kryzysowe w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydat-
nych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z praco-
dawcami zatrudniającymi tych żołnierzy;”; 

3) w art. 39 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 

4) w art. 44a: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem służby, 
o której mowa w art. 59 pkt 6, oraz żołnierza rezerwy, który złożył wnio-
sek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Naro-
dowych Sił Rezerwowych, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do 
wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne w celu 
stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojsko-
wej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofi-
zycznych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„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 predyspo-
zycji psychofizycznych. 

1b. Badania psychologiczne obejmują ocenę sprawności intelektualnej, cech 
osobowości, sprawności psychomotorycznej oraz poziomu dojrzałości 
emocjonalnej i społecznej. W przypadku służby wymagającej szczegól-
nych predyspozycji psychofizycznych obejmują one również ocenę 
sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz oce-
nę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia.”, 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. O skierowaniu do wojskowej pracowni psychologicznej wojskowy ko-

mendant uzupełnień albo dowódca jednostki wojskowej informuje kie-
rownika tej pracowni. 

3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej informuje wojskowego 
komendanta uzupełnień albo dowódcę jednostki wojskowej o niestawieniu 
się skierowanego do wojskowej pracowni psychologicznej.”, 

d) ust. 5–7 otrzymują brzmienie: 
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„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 psycho-
logicznej będącej organem wyższego stopnia. 

7. Orzeczenia psychologiczne wojskowych pracowni psychologicznych wyż-
szego stopnia są wiążące dla wojskowego komendanta uzupełnień i do-
wódcy jednostki wojskowej.”, 

e) uchyla się ust. 8 i 9, 
f) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych 
oraz wydawania orzeczeń psychologicznych przeprowadzają wojskowe 
pracownie psychologiczne będące organem wyższego stopnia.”, 

g) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych, 
2) tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicz-

nych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych, 
3) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psycho-

logicznymi, 
4) wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia 

dotyczącego badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowi-
sku kierowcy 

– uwzględniając właściwość wojskowych pracowni psychologicznych, po-
trzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli i jednolitości wydawa-
nych orzeczeń oraz konieczność zapewnienia należytej ochrony dokumen-
tacji związanej z prowadzeniem badań psychologicznych.”; 

5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegające obowiąz-

kowi odbycia zasadniczej służby wojskowej wojskowy komendant uzupełnień 
przeznacza do służby, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, orzeczenie wła-
ściwej komisji lekarskiej oraz stosownie do potrzeb orzeczenie psychologicz-
ne, kwalifikacje zawodowe, a także, w miarę możliwości, życzenia tych 
osób.”; 

6) w art. 49: 
a) w ust. 2c pkt 13b otrzymuje brzmienie: 

„13b) dotyczące orzeczeń psychologicznych;”, 
b) w ust. 2f pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) centralnej ewidencji kierowców – z ministrem właściwym do spraw we-
wnętrznych;”; 

7) art. 53 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 53. 1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obo-

wiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian 
imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu sta-
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łego (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 ży-
cia, 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 uzu-
pełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub poby-
tu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za 
granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą na-
leży wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjaz-
du. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i 
pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
oraz z 2014 r. poz. 183).  

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. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego ko-
mendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić ksią-
żeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kar-
tę mobilizacyjną. 

5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają rów-
nież obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w 
sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie koresponden-
cyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z 
nadanym przydziałem kryzysowym. 

6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedtermino-
wo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania ze-
zwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; 
obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.”; 

8) w art. 58 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykony-

wanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki 
kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obo-
wiązki 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.”; 

9) w art. 59a: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 



5 
 

 

„1a. Przydział mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadany 
również żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącemu zawo-
dową służbę wojskową lub służbę kandydacką w dniu jego zwolnienia z 
tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia ze służby. 

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.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne na-

daje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozu-
mieniu z dowódcą jednostki wojskowej.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„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.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Kartę mobilizacyjną można również doręczyć żołnierzom w czasie peł-

nienia lub odbywania czynnej służby wojskowej oraz pełnienia zawodo-
wej służby wojskowej lub służby kandydackiej w miejscu pełnienia służ-
by, 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.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki nadawania i uchylania przydziałów mobilizacyjnych 
oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz warunki, ja-
kie 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 woj-
skowego 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 odpowied-
nio od obowiązku czynnej służby wojskowej lub pracy, sposób po-
stępowania w razie utraty karty oraz w przypadku niemożliwości 
stawienia się w miejscu określonym w tej karcie, a także 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.”; 

10) art. 59b otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 59b. 1. Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydzia-
ły kryzysowe na stanowiska służbowe, które są określone w etacie 
jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano 
już taki przydział. 

2. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu 
na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwo-
wych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, 
żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym 
zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotni-
czo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta 
uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego za-
warcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten 
przydział. Wniosek może być złożony za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej. 

3. Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można od-
mówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekar-
skim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie 
w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicz-
nej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem 
wniosku. 

4. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnie-
niowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego. 

5. Kontrakt zawiera: 
1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz na-

zwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a 
także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres za-
meldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer PE-
SEL żołnierza, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania 
obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych; 

2) datę i miejsce podpisania; 
3) określenie dnia przyjęcia obowiązków wynikających z nadania 

przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowią-
zuje; 

4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie 
pełniona służba wojskowa – w przypadku powołania do niej, 
oraz prognozowanego okresu pełnienia służby i trybu powołania 
do niej; 

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach 
odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowa-
dzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa; 

6) zobowiązanie żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych przy-
gotowujących do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń 
wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym 
ćwiczeń wojskowych rotacyjnych; 

7) zobowiązanie żołnierza do przyjęcia przydziału kryzysowego w 
określonym terminie; 

8) zobowiązanie żołnierza do stawienia się do czynnej służby woj-
skowej, do której powołanie następuje w trybie natychmiasto-
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wego stawiennictwa, w terminie określonym w zawiadomieniu 
w tej sprawie; 

9) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby 
wojskowej, w tym poza granicami państwa, oraz jego oświad-
czenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby. 

6. Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące 
warunki: 

1) nie był przeznaczony do służby zastępczej; 
2) nie był karany za przestępstwo umyślne; 
3) posiada wykształcenie co najmniej: 

a) gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych 
dla szeregowych, 

b) średnie – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla 
podoficerów, 

c) wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla 
oficerów; 

4) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejęt-
ności przydatne w Siłach Zbrojnych; 

5) zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego; 
6) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w 

art. 98b ust. 5 – w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej 
nie odbywał czynnej służby wojskowej. 

7. Wykształcenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, przewidziane dla sta-
nowisk przeznaczonych dla danego korpusu, nie dotyczy żołnierzy 
rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień woj-
skowy. 

8. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania 
przez żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa lub posiada-
nia orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku prze-
ciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspo-
zycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służby poza 
granicami państwa. Przed zawarciem kontraktu dowódca jednostki 
wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień może wystąpić o 
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w 
art. 64 ust. 5, lub skierować do wojskowej pracowni psychologicznej 
na badania psychologiczne. 

9. Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału 
kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żoł-
nierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w 
którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się osta-
teczna, albo nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym 
terminie. 

10. Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowi-
ska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i nastę-
puje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu. 

11. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w 
której żołnierz będzie wykonywał obowiązki w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych. 
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12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb zawierania kontraktu, uwzględniając potrzebę sprawnego 

ustalania przydatności do służby wojskowej osób ubiegających 
się o jego zawarcie oraz współpracy wojskowych komendantów 
uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych; 

2) wzór wniosku zawierającego informację ochotnika o przygoto-
waniu zawodowym oraz szczególnych kwalifikacjach i umiejęt-
nościach przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz wzór kontraktu 
zawierającego elementy określone w art. 59b ust. 5, wraz z ko-
niecznymi pouczeniami o prawach i obowiązkach ochotnika.”; 

11) w art. 60: 
a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie 
natychmiastowego stawiennictwa oraz okresowej służby wojskowej peł-
nionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa zarządza Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.”, 

b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b i 8c w brzmieniu: 
„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 powoły-
wanej 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 rotacyj-
ne wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego pracodawcę rów-
nież o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać, i o zmianach w 
wykazie tych ćwiczeń.”; 

12) w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, którzy w 

związku z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobiliza-
cyjnych mają lub będą mieć dostęp do informacji niejawnych, podlegają, 
na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
właściwemu postępowaniu sprawdzającemu. Zwykłe postępowanie 
sprawdzające przeprowadza na pisemne polecenie dowódcy jednostki woj-
skowej lub wojskowego komendanta uzupełnień pełnomocnik do spraw 
ochrony informacji niejawnych, natomiast poszerzone postępowanie 
sprawdzające przeprowadza Służba Kontrwywiadu Wojskowego na pi-
semny wniosek odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej lub właściwe-
go wojskowego komendanta uzupełnień.”; 

13) w art. 64a: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W czasie pokoju dowódca jednostki wojskowej nadaje i uchyla przydzia-
ły mobilizacyjne na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone 
w etacie jednostki wojskowej żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, 
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którzy będą pełnili służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w 
czasie wojny na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych in-
nych niż te, które zajmują w czasie pokoju.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową lub odbywającym 

ćwiczenia wojskowe przydziały mobilizacyjne nadaje i uchyla na zasadach 
określonych dla żołnierzy rezerwy, wojskowy komendant uzupełnień, 
działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.”; 

14) w art. 65 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, biorąc udział 

w zgromadzeniach o charakterze politycznym, nie mogą występować w umun-
durowaniu 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 Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorial-
nego.”; 

15) w art. 71 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„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 ze służby dowódca jed-
nostki wojskowej przenosi tego żołnierza do rezerwy.”; 

16) w art. 98b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić rów-

nież w jednostkach wojskowych.”; 
17) w art. 98d dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizu-
jących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronne-
go lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, 
którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie od-
powiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w 
ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony – stosownie do regu-
laminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej 
sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły woj-
skowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie 
wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”; 

18) w art. 98e: 
a) w ust. 2 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8, 
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby 
przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego 
zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowa-
dzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek 
złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami 
osobistymi lub rodzinnymi.”; 

19) art. 98g otrzymuje brzmienie: 
„Art. 98g. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki, tryb i terminy powoływania do służby 
przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o 
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powołanie do tej służby, oraz terminy zwalniania z tej służby, 
uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym 
potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych i różne okresy kształ-
cenia; 

2) regulamin kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, prze-
bieg służby przygotowawczej oraz przebieg i czas trwania 
kształcenia, w zależności od korpusu, na którego potrzeby żoł-
nierz będzie kształcony, uwzględniając potrzebę optymalizacji 
efektów tego kształcenia.”; 

20) po art. 98g dodaje się art. 98h w brzmieniu: 
„Art. 98h. 1. W czasie trwania służby przygotowawczej oraz w  przypadku zwol-

nienia z tej służby żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w 
formie opinii służbowej. 

2. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żoł-
nierza. 

3. Opinia służbowa o żołnierzu służby przygotowawczej zawiera ocenę 
przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wy-
konywania przez niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypli-
ny wojskowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
oraz określa jego cechy osobowe, predyspozycje i uzdolnienia, a 
także może zawierać informacje pozwalające na określenie możli-
wości dalszego wykorzystania żołnierza w  ramach powszechnego 
obowiązku obrony, w tym na potrzeby Narodowych Sił Rezerwo-
wych. 

4. Od opinii służbowej żołnierzowi służby przygotowawczej przysługu-
je odwołanie do bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę 
opinię. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób i tryb opiniowania służbowego, w tym metodologię do-

konywania  oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen, 
2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej, 
3) wzór arkusza opinii służbowej  
– uwzględniając konieczność uzyskania informacji w zakresie 
przydatności żołnierza do dalszej służby wojskowej, cele i charak-
ter tej służby oraz prawo żołnierza do wniesienia odwołania od 
opinii służbowej.”; 

21) art. 99a otrzymuje brzmienie: 
„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 wojsko-
wą lub służbę kandydacką następuje nie wcześniej niż z dniem jego 
zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnie-
nia. 

3. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat al-
bo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a, z możli-
wością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie zo-



11 
 

 

stał 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. 

5. Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydzia-
łu kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie 
przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia. 

6. Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydzia-
łu mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące 
również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobili-
zacyjny na inne stanowisko służbowe. 

7. Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień do-
ręcza 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 żołnie-
rzom, o których mowa w ust. 2, w dniu zwolnienia ze służby woj-
skowej, w jednostce wojskowej, w tym w szkole wojskowej i ośrod-
ku szkolenia. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojsko-
wych kartę przydziału kryzysowego można doręczyć także w miej-
scu pracy. 

8. Do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego żoł-
nierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wyni-
kających 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 konieczno-
ści 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 jed-

nostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział 
kryzysowy; 

4) w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowi-
ska 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 kryzy-
sowego na stanowisko, na którym są wymagane inne uprawnie-
nia lub kwalifikacje; 

6) w przypadku podwyższenia dotychczasowych lub nabycia no-
wych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych lub 
przydatnych na innym stanowisku; 

7) w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza re-
zerwy. 

10. Zmiana przydziału kryzysowego nie wymaga zawarcia kolejnego 
kontraktu, o ile następuje w okresie i na czas obowiązywania kon-
traktu. W przypadku zmiany przydziału kryzysowego na stanowisko 
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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; 
3) wyboru na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, 

na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wyko-
nawczych 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 niezdol-
nego 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 prawomoc-

nego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby; 
7) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw 

publicznych; 
8) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolno-

ści albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawiesze-
nia jej wykonania; 

9) powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do 
służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawo-
dowego; 

10) niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przy-
działu 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 przy-
działu kryzysowego na inne stanowisko służbowe w przypadku 
zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe-
go, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy; 

12) zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania 
przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień 
lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służ-
bowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału 
kryzysowego na inne stanowisko. 

12. Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może na-
stąpić, 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; 
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2) odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo nie-
stawienia się w przypadku powołania do czynnej służby woj-
skowej w określonym terminie i miejscu w celu odbycia ćwi-
czeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolno-
ści albo karę aresztu wojskowego z warunkowym zawieszeniem 
wykonania tej kary; 

4) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaga-
nego 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 żołnie-
rzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub in-
nej 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 żołnie-
rza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku 
służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym 
jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umie-
jętnościom. 

13. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb nadawania, zmiany i uchylania przydziałów kryzysowych, 

uwzględniając współdziałanie wojskowego komendanta uzupeł-
nień i dowódcy jednostki wojskowej przy realizacji czynności 
związanych z nadawaniem i uchylaniem przydziałów kryzyso-
wych oraz wymóg udokumentowania okoliczności powodują-
cych ich nadanie, zmianę lub uchylenie; 

2) wzór karty przydziału kryzysowego zawierającej datę jej wyda-
nia, 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.”; 

22) uchyla się art. 99b; 
23) w art. 100: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do 

rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń 
wojskowych.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami 

rezerwy, które: 
1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania 

do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania; 
2) zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo 

senatora – w czasie trwania kadencji; 
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3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służ-
bę.”; 

24) w art. 101: 
a) w ust. 2: 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres 

pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych 
długotrwałych;”, 

– po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: 
„5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych 

od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku 
kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwi-
czenia wojskowe rotacyjne.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3a, wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jed-
nostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego nadany 
przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu 
szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć miesięcy przed przewidy-
wanym terminem powołania na te ćwiczenia.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiąz-

kowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do 
rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w przypadkach zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w 
okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 
przeszkolenia wojskowego, uwzględniając cel wprowadzania ćwiczeń 
wojskowych, kategorie osób objętych obowiązkiem ich odbycia, a także 
okres, na który wprowadza się ten obowiązek.”; 

25) w art. 101b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych 

i związkach organizacyjnych, a w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
szkoleniowymi mogą je odbywać również w uczelniach wojskowych, szkołach 
podoficerskich i ośrodkach szkolenia.”; 

26) w art. 101c ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniany na wniosek żołnierza, 

w tym w przypadku uzasadnionym jego sytuacją rodzinną i zawodową, a także 
za jego zgodą, z wyjątkiem zmian wynikających z przeprowadzenia ćwiczeń 
wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz pełnienia okreso-
wej służby wojskowej.”; 

27) art. 105 i art. 106 otrzymują brzmienie: 
„Art. 105. Przepisów art. 103 i art. 104 nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych 

związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwida-
cji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia 
ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku 
ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy lub wykonywania ob-
owiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 

Art. 106. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych 
ćwiczeń, 

2) sposób odbywania ćwiczeń wojskowych, a także ich liczbę i 
czas trwania dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy, sto-
sownie do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wy-
kształcenia, 

3) sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas od-
bywania ćwiczeń wojskowych w zakresie przyjmowania żołnie-
rzy rezerwy i innych osób do służby wojskowej, wyznaczania na 
stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych 
i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia 
do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służ-
bowych  

– uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym Na-
rodowych Sił Rezerwowych, zróżnicowane okresy szkolenia w jed-
nostkach wojskowych, konieczność zapewnienia sprawnego przyję-
cia osób powołanych do odbycia tych ćwiczeń oraz cel dokonywania 
tych czynności.”; 

28) w art. 108: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych 
i związkach organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia lub skierowania 
do służby, o której mowa w ust. 5, również na stanowiskach służbowych 
lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub 
związkami.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wy-

znaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. 
Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami pań-
stwa, o którym mowa w art. 59b ust. 5 pkt 9, stanowi jednocześnie pisem-
ną zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.3)).”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, 

żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia 
tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia do-
tychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego. 

5b. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, 
żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do 
pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną 
zgodą lub na wniosek tego żołnierza.”, 

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 
„6. Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 

dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, 

poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. 
poz. 908. 
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żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy 
przez: 

1) dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby; 
2) wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej peł-

nienia. 
7. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do 

pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać 
dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia 
granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej 
po zakończeniu służby.”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy zwalnia się 

z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, o którym mowa w 
ust. 6, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego lub 
wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.”, 

f) uchyla się ust. 10, 
g) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
pełnienia okresowej służby wojskowej oraz tryb postępowania organów 
wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej 
służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stano-
wisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przeno-
szenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbo-
wych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granica-
mi państwa, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przyjęcia 
osób powołanych do odbycia tej służby oraz cel dokonywania tych czyn-
ności.”; 

29) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: 
„Art. 108a. 1. W czasie odbywania ćwiczeń wojskowych i w czasie trwania okre-

sowej służby wojskowej żołnierz rezerwy podlega opiniowaniu służ-
bowemu w formie opinii służbowej.  

2. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żoł-
nierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kom-
panii lub równorzędne.  

3. Opinia służbowa żołnierza rezerwy zawiera ocenę przebiegu jego 
dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania przez 
niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz 
przepisów o  ochronie informacji niejawnych, oraz określa jego ce-
chy osobowe, predyspozycje i uzdolnienia, a także może zawierać 
informacje pozwalające na określenie możliwości dalszego wyko-
rzystania żołnierza rezerwy w ramach powszechnego obowiązku 
obrony, w tym na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.  

4. W przypadku żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały 
kryzysowe opinia służbowa zawiera również informacje pozwalające 
na określenie przydatności żołnierza do pełnienia służby na zajmo-
wanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym 
odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifika-
cjom i umiejętnościom w tej samej lub innej jednostce wojskowej. 
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5. W przypadku żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały 
kryzysowe opiniowanie służbowe można prowadzić również poza 
służbą wojskową, w szczególności na potrzeby zmiany przydziału 
kryzysowego, powołania do zawodowej służby wojskowej lub służ-
by kandydackiej, mianowania na wyższy stopień wojskowy lub 
przyznania wyróżnienia.  

6. Od opinii służbowej żołnierzowi rezerwy przysługuje odwołanie do 
bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę opinię. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób i tryb opiniowania służbowego, w tym metodologię do-

konywania oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen, 
2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej, 
3) wzór arkusza opinii służbowej  
– uwzględniając konieczność uzyskania informacji w zakresie 
przydatności żołnierza do dalszej służby wojskowej oraz prawo 
żołnierza do wniesienia odwołania od opinii służbowej.”; 

30) w art. 119a: 
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej 
żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwi-
czeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w cza-
sie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekom-
pensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służ-
bowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolni-
czej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 
1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, 
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. 

3. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 
dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powo-
łania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego.”, 

b) uchyla się ust. 4, 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub 
osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony 
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojsko-
wych.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i tryb 

wypłacania świadczenia pieniężnego, tryb zwrotu wydatków z tego tytułu 
organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania w tych spra-
wach, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia 
albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości po-
stępowania.”; 

31) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



18 
 

 

„2. Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania czynnej służby wojskowej inne 
lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany na wniosek 
pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada 
kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.”; 

32) art. 127 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 127. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji admini-

stracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, 
której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na 
wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samot-
nego. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnio-
nego albo członka jego rodziny, o którym mowa w art. 128 ust. 2. 
Przepisu nie stosuje się do okresowej służby wojskowej. 

2. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, 
o  której mowa w ust. 1, niebędący w związku małżeńskim, prowa-
dzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal 
mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na po-
byt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania 
należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt lub burmistrz (prezy-
dent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad 
trzy miesiące. 

4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje 
osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja może być zmie-
niona przez wojewodę również z  urzędu, jeżeli została wydana z na-
ruszeniem przepisów prawa.”; 

33) w art. 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozosta-

jącymi 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 ty-
tułu 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.”; 

34) w art. 128a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Żołnierzowi, z wyjątkiem żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową po-

niżej trzydziestu dni lub pełniącego okresową służbę wojskową, na którym cią-
ży 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.”; 

35) w art. 128b w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.”;   

36) w art. 131: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również małżon-
kom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem  okre-
sowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani 
za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.”, 
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„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.”, 

c) uchyla się ust. 8; 
37) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób i tryb pokrywania należności i opłat, o których mowa w art. 131 

ust. 1 pkt 1, oraz wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7, 
uwzględniając konieczność udokumentowania okoliczności uzasadniają-
cych pokrycie tych należności i opłat oraz stawki czynszu określonego 
przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego dla lokalu mieszkal-
nego o porównywalnej powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem stan-
dardu tego lokalu; 

2) tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na 
cele wymienione w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia szybkości 
i sprawności zwrotu wydatków; 

3) tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 
ust. 1 pkt 2, uwzględniając potrzebę sprawności i szybkości postępowania 
oraz konieczność udokumentowania wniosku o zawieszenie spłaty.”; 

38) w art. 132a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Żołnierzom, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w ustalonym czasie jej 

trwania na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadają-
cych ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do tej służby, wypłaca się 
ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych przed powołaniem do tej służby 
kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbroj-
nych, zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwol-
nienia żołnierza ze służby.”; 

39) w art. 132b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej służby wojskowej mogą być kie-

rowane do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydat-
nych w Siłach Zbrojnych.”; 

40) art. 132c otrzymuje brzmienie: 
„Art. 132c. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w 
art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1, 

2) wzór umowy, o której mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3, 
3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, 

o którym mowa w art. 132a ust. 1  
– uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności określoną na 
podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z 
późn. zm.4)), prawa i obowiązki stron umowy oraz okres, po którego 
upływie wypłacany jest ekwiwalent.”; 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 

1291, 1623, 1645 i 1650. 
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41) w art. 132d w ust. 1: 
a) uchyla się pkt 2 i 6, 
b) w pkt 8 w lit. d przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. e; 

42) po art. 132d dodaje się art. 132e–132i w brzmieniu: 
„Art. 132e. 1. Żołnierzom wyznaczonym do pełnienia okresowej służby wojsko-

wej poza granicami państwa przysługują następujące uprawnienia 
i świadczenia: 

1) prawo przebywania w miejscu pełnienia służby wraz z małżon-
kiem i  dziećmi; 

2) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, 
wraz z  niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem albo prawo 
do równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalne-
go, odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego oraz 
liczby uprawnionych i  przesiedlonych członków rodziny; 

3) prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świadczeń związa-
nych z  użytkowaniem lokalu mieszkalnego; 

4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej, 
gimnazjum i  szkole średniej; 

5) zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w 
państwie, w  którym pełnią służbę, oraz kosztów leczenia 
uprawnionych i  przesiedlonych członków rodziny; 

6) zwrot kosztów: 
a) podróży żołnierza i członków jego rodziny, w przypadku żoł-

nierzy udających się poza granice państwa w celu objęcia 
stanowiska służbowego, w tym z państwa, w którym dotych-
czas żołnierz pełnił służbę wojskową do innego państwa, w 
którym został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe, 
a także żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu 
pełnienia służby poza granicami państwa,    

b) przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodar-
stwa domowego w przypadku żołnierzy, o których mowa w 
lit. a, 

c) przejazdu do miejsca pełnienia służby za granicą i z powro-
tem do kraju członków rodziny nieprzebywających z nim za 
granicą: 
– raz na dwa lata, jeżeli członek rodziny żołnierza nie prze-

siedlał się za granicę do miejsca pełnienia służby żołnie-
rza, 

– jeden raz, jeżeli członek rodziny przebywał z żołnierzem 
za granicą i żołnierzowi pokryto koszty jego podróży, po 
upływie nie mniej niż jednego roku po przesiedleniu. 

2. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej 
poza granicami państwa przysługują następujące uprawnienia i 
świadczenia: 

1) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie; 
2) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w 

produkty lecznicze i wyroby medyczne, oraz wyposażenie wy-
robów medycznych, w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
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maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 
oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657); 

3) bezpłatny przewóz: 
a) z kraju do miejsca pełnienia służby i z powrotem w związku 

z  rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza grani-
cami państwa, 

b) z miejsca pełnienia służby do kraju i z powrotem w razie 
śmierci członka rodziny; 

4) indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza 
granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie cia-
ła, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza. 

3. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej 
poza granicami państwa, po zakończeniu służby w ramach tego skie-
rowania, udziela się urlopu aklimatyzacyjnego w wymiarze jednego 
dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby 
poza granicami państwa. Urlopu udziela dowódca jednostki woj-
skowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo do któ-
rej został skierowany lub wyznaczony w ramach pełnienia okresowej 
służby wojskowej. Wymiar urlopu aklimatyzacyjnego nie może 
przekroczyć dwudziestu dwóch dni roboczych. 

4. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej 
poza granicami państwa przysługują coroczne bezpłatne badania 
profilaktyczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 
125, poz. 1317, z późn. zm.5)). 

5. Żołnierze skierowani do okresowej służby wojskowej poza granica-
mi państwa podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psycholo-
gicznym oraz szczepieniom ochronnym. 

6. Żołnierze powracający do kraju po zakończeniu okresowej służby 
wojskowej poza granicami państwa podlegają bezpłatnym badaniom 
lekarskim i  psychologicznym, z możliwością skierowania na turnu-
sy leczniczo-profilaktyczne. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obej-
mują działania leczniczo-rehabilitacyjne oraz profilaktyki zdrowot-
nej, w tym profilaktyki psychologicznej, którym podlegają żołnierze 
rezerwy pełniący służbę okresową poza granicami państwa chorzy 
lub ranni oraz którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego 
ich stan psychofizyczny. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki przy-
znawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do 
pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz 
świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem 
lub skierowaniem do pełnienia okresowej służby wojskowej poza 
granicami państwa, mając na uwadze świadczenia przysługujące 
członkom rodzin żołnierzy przebywającym z nimi za granicą, z 
uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań, zagrożeń dla 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 

1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2014 r. poz. 7. 
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zdrowia lub życia tych żołnierzy, a także istniejących w danym pań-
stwie warunków miejscowych. 

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
udzielania urlopu aklimatyzacyjnego i kierowania na turnusy leczni-
czo-profilaktyczne, ramowy program tych turnusów, a także organ 
kierujący dokonujący oceny aktualnego stanu zdrowia żołnierzy, o 
których mowa w ust. 6, i wskazujący miejsce prowadzenia turnusów 
leczniczo-profilaktycznych, uwzględniając potrzeby żołnierzy wyni-
kające z ich aktualnego stanu zdrowia, w  tym konieczność zapew-
nienia pełnej rekonwalescencji oraz umożliwienia im dalszego le-
czenia lub rehabilitacji po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo-
profilaktycznym, oraz warunki pełnienia służby. 

Art. 132f. 1. Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Na-
rodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na 
stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadają-
cych ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w 
jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych 
kosztów związanych z  uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Si-
łach Zbrojnych, zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie bu-
dżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-
nych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojsko-
wej. 

2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomię-
dzy wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem rezerwy, na 
podstawie której zobowiązał się on do uzyskania przed zawarciem 
kontraktu określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupeł-
nień zobowiązał się do nadania przydziału kryzysowego na stanowi-
sko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym 
kwalifikacjom. 

3. Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania ob-
owiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Na wniosek 
żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego 
okresu w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu 
wypłaconego ekwiwalentu w  razie uchylenia przydziału kryzyso-
wego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed 
upływem tego okresu, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orze-
czenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia 
psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia 
tej służby albo powołania do zawodowej służby wojskowej lub przy-
jęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza za-
wodowego. 

Art. 132g. 1. Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obo-
wiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się 
do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres 
nie krótszy niż trzy lata, mogą być kierowani przez wojskowego 
komendanta uzupełnień w  celu uzyskania kwalifikacji przydatnych 
w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu). Skierowanie sta-
nowi decyzję administracyjną. 
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2. Skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kry-
zysowym lub wynikać z potrzeby zmiany przydziału kryzysowego 
lub potrzeby nadania kolejnego przydziału. 

3. Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojsko-
wej oraz za zgodą żołnierza rezerwy, a jeżeli żołnierz rezerwy jest 
jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po zasię-
gnięciu opinii pracodawcy. 

4. Żołnierz rezerwy ponosi koszty związane ze skierowaniem na szko-
lenie (kurs) w przypadku: 

1) nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji 
przydatnych w Siłach Zbrojnych; 

2) uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od 
organów wojskowych przed upływem okresu trzech lat posiada-
nia przydziału kryzysowego, z wyjątkiem: orzeczenia o niezdol-
ności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia psychologiczne-
go stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby, 
powołania do zawodowej służby wojskowej albo przyjęcia do 
służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawo-
dowego. 

5. Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, przysługu-
je: 

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. 

6. Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) oraz wynikające ze 
świadczeń określonych w ust. 5 są pokrywane z części budżetu pań-
stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. 

Art. 132h. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w 

art. 132f ust. 1 i art. 132g ust. 1, 
2) wzory umowy, o której mowa w art. 132f ust. 2, oraz skierowa-

nia, o  którym mowa w art. 132g ust. 1, 
3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, 

o którym mowa w art. 132f ust. 1, 
4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o 

których mowa w art. 132g ust. 4 i 5 
– uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności określoną na 
podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, prawa i obowiązki 
stron umowy oraz okres, po którego upływie wypłacany jest ekwi-
walent. 

Art. 132i. 1. Żołnierzowi rezerwy posiadającemu przydział kryzysowy, można 
przyznać dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kur-
su lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wy-
magających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjo-
nalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzy-
sowym. 
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2. Dowódca jednostki wojskowej zawiera z żołnierzem rezerwy posia-
dającym przydział kryzysowy umowę określającą zasady, wysokość 
i sposób dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz 
warunki zwrotu tego dofinansowania w przypadku przerwania 
kształcenia lub wygaśnięcia albo uchylenia przydziału kryzysowego 
przed określonym w umowie okresem posiadania przydziału kryzy-
sowego, nie dłuższym niż trzy lata od zakończenia kształcenia. 

3. Zwrot dofinansowania następuje w przypadku przerwania kształce-
nia lub wygaśnięcia albo uchylenia przydziału kryzysowego z przy-
czyn niezależnych od organów wojskowych. Zwrot dofinansowania 
nie następuje w przypadku orzeczenia o niezdolności do czynnej 
służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego 
przeciwwskazania do pełnienia służby albo powołania do zawodo-
wej służby wojskowej lub przyjęcia do służby kandydackiej. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przy-

działy kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki 
albo stażu, kursu lub specjalizacji, 

2) rodzaj, zakres i wysokość dofinansowania oraz tryb jego zwrotu, 
3) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza rezerwy 

wydatków objętych dofinansowaniem, 
4) wzór umowy, o której mowa w ust. 2 

– uwzględniając sprawność postępowania w sprawie dofinansowa-
nia, wysokość rzeczywistych kosztów studiów lub nauki albo stażu, 
kursu lub specjalizacji, możliwość weryfikacji tych kosztów oraz 
prawa i obowiązki stron umowy.”; 

43) w art. 134a:  
a) uchyla się ust. 3 i 4, 
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„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 wzglę-
du na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdzie-
sięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych 
lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. 

6. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojsko-
wego.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„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 wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprze-
dzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w 
okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby woj-
skowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego.”, 

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
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„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 woje-
wódzkiego sztabu wojskowego przedłożonych dokumentów przed doko-
naniem wypłaty świadczenia, konieczny zakres informacji do dokonania 
rozliczenia oraz kierując się potrzebą zapewnienia sprawności i szybkości 
postępowania oraz szybkości zwrotu świadczenia.”; 

44) art. 161 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 161. 1. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej, które zachorowa-

ły lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z jej 
odbywaniem albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania 
lub w drodze powrotnej, przysługuje prawo do bezpłatnego korzy-
stania ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, dla osób nieobjętych po-
wszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane odpo-
wiednio przez podmioty, o których mowa w art. 138 ust. 3 i 4 oraz w 
art. 139 ust. 3, w których osoby te pełnią służbę. 

3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świad-
czeń, o których mowa w ust. 1, w razie zachorowania lub doznania 
uszczerbku na zdrowiu są: przydział organizacyjno-mobilizacyjny 
do służby w obronie cywilnej oraz zaświadczenie komendanta od-
działu lub kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 
139 ust. 3, stwierdzające, że zachorowanie lub doznanie uszczerbku 
na zdrowiu miało miejsce podczas lub w związku z odbywaniem tej 
służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w 
drodze powrotnej, przedkładane podmiotom leczniczym.”; 

45) w art. 170: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Osobom wykonującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie po-
wszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na 
zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w 
bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrot-
nej, przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, w zakresie i na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, dla osób nieobjętych powszechnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane odpowiednio przez podmio-
ty, o których mowa w art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 139 ust. 3, w których 
osoby te odbywają szkolenie.”, 
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń, 

o których mowa w ust. 1, w razie zachorowania lub doznania uszczerbku 
na zdrowiu są: decyzja w sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w za-
kresie powszechnej samoobrony oraz zaświadczenie organizatora szkole-
nia potwierdzające udział w szkoleniu i stwierdzające, że do zachorowania 
lub powstania uszczerbku na zdrowiu doszło podczas lub w związku z 
wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca 
jego wykonywania lub w drodze powrotnej, które należy przedłożyć pod-
miotom leczniczym.”; 

46) w art. 199c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
   „2) nie spełnił choćby jednego z obowiązków określonych w art. 31a ust. 2, art. 

32 ust. 1 i 4, art. 34, art. 40, art. 48 ust. 1, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 i 3-6, 
jeżeli do ich spełnienia był zobowiązany;”; 

47) w art. 200 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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 po-
siadających przydziały kryzysowe.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„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 wy-
płacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej 
równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygo-
towawczej.”; 

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„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 Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.6)), oraz żołnierze 
powołani do odbycia innych rodzajów czynnej służby wojskowej na okres nie-
przekraczający trzech miesięcy tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia 
z czynnej służby wojskowej.”; 

3) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żoł-

nierzami rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, przysługuje za każdy 
dzień trwania tych ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego 
zajmowanego stanowiska służbowego. 

2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe 
przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 

i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355. 
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na które posiadają nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojsko-
wej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadnicze-
go przysługującego żołnierzowi według stopnia etatowego.”; 

4) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu: 
„Art. 31b. Żołnierzowi rezerwy pełniącemu czynną służbę wojskową dowódca 

jednostki wojskowej przyznaje dodatek motywacyjny za posiadanie 
odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 63a ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskał on w ostatnim opiniowaniu służ-
bowym pozytywną ocenę.”; 

5) w art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpośrednio po odbyciu zasadniczej 

służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawo-
dowej służby wojskowej lub do służby kandydackiej.”; 

6) w art. 34a po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„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.”; 

7) art. 43 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 43. 1. Przepisów art. 40 i art. 42 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez 

żołnierza do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia i innych na-
leżności pieniężnych w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń 
dokonywanych z innych tytułów. 

2. Z uposażenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, dokonuje się potrąceń 
na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pie-
niężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.”; 

8) art. 45 otrzymuje brzmienie: 
„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 – wpro-
wadzając dla żołnierzy, z wyjątkiem przypadków określonych w ni-
niejszej ustawie, takie same rozwiązania niezależnie od rodzaju od-
bywanej lub pełnionej przez nich czynnej służby wojskowej, oraz 
uwzględniając czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warun-
ki pełnienia służby.”; 

9) w art. 45a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności 
pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty 
określony w art. 7 ust. 1a i 1b; 

2) tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów 
pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby 
okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną 
wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokrywanych z budżetu państwa z 
części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, uwzględnia-
jąc miejsce pełnienia służby przez żołnierza, rzeczywiste koszty pogrzebu 
i koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły 
żołnierz ma być pochowany.”; 

10) art. 47 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 47. W razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie 

wojny żołnierze pełniący czynną służbę wojskową otrzymują uposa-
żenie i inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach określo-
nych jak dla żołnierzy zawodowych w przepisach ustawy z dnia 11 
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.7)).”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.8)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 15 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 
okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. 
zm.9)) w art. 9 w ust. 1: 

1) uchyla się pkt 2; 
2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uposażenie oraz inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wy-
znaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, wynagrodzenie i inne 
należności pieniężne oraz świadczenia otrzymywane przez pracowników woj-
ska zatrudnionych w jednostkach wojskowych, z uwzględnieniem w szczegól-
ności prawa do świadczeń odszkodowawczych, wynikających z odrębnych 
ustaw, dodatków zagranicznego i wojennego w zależności od celu użycia tych 
jednostek poza granicami państwa, oraz do bezpłatnych świadczeń zdrowot-
nych, zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, a także bezpłatnego przewozu z 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 

679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 
114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 
675, 829, 852 i 1355. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2012 r. poz. 362, 596, 
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz 
z 2014 r. poz. 223. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, 
poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. 
poz. 908. 
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kraju i z powrotem w związku z rozpoczęciem i zakończeniem misji oraz w 
przypadkach losowych,”. 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.10)) w art. 12 
dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 161 i art. 170 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. 
zm.11));”. 

 
Art. 6.  

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
otrzymują uposażenia i należności pieniężne w ramach tej służby w terminach określo-
nych w przepisach dotychczasowych. 

 
Art. 7.  

1. Kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 
zawarte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w  brzmieniu dotych-
czasowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.  

2. Do kontraktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w 
art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z  zastrzeżeniem, że nałożenie na 
żołnierza rezerwy obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych długotrwałych może 
nastąpić za jego zgodą. 

 
Art. 8.  

Przydziały kryzysowe, przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyj-
ne nadane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w  art. 1 w brzmieniu dotychcza-
sowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub uchylenia.  

 
Art. 9.  

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej odbywający lub pełniący tę służbę w dniu wej-
ścia w życie niniejszej ustawy odbywają lub pełnią ją na dotychczasowych zasadach. 

 

                                                 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 

1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 
120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 
918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 
301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 
205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 
235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, 
poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 
1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 
oraz z 2014 r. poz. 24 i 295. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 
i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355. 
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Art. 10.  
Do umów zawartych na dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu 
lub specjalizacji, na podstawie art. 132d ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje 
się przepisy dotychczasowe.  

 
Art. 11.  

Sprawy wszczęte lecz niezakończone ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy prowadzi się według przepisów dotychczasowych.  

 
Art. 12. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 
1) art. 44a ust. 12, art. 59a ust. 7, art. 59b ust. 12, art. 98g, art. 99b, art. 101 ust. 

10, art. 106, art. 108 ust. 13, art. 119a ust. 8, art. 131 ust. 8, art. 132 ust. 2, art. 
132c i art. 134a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 44a 
ust. 12, art. 59a ust. 7, art. 59b ust. 12, art. 98g, art. 99a ust. 13, art. 101 ust. 10, 
art. 106, art. 108 ust. 13, art. 119a ust. 8, art. 132 ust. 2, art. 132c i art. 134a ust. 
12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art. 45 i art. 45a ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w 
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 i art. 45a ust. 
2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 9 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia 
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 
132e ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej 
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

– nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

  
Art. 13.  

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 
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	USTAWA
	z dnia 14 marca 2014 r.
	o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw0F )
	Art. 1.
	W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 13c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„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;
	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;
	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 oczyszczani...
	9) zapewnianie uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych;
	10) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.”;


	2) w art. 14 w ust. 3 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:
	„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 ż...

	3) w art. 39 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
	„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.”;

	4) w art. 44a:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„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 ...

	b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
	„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 p...
	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 ...

	c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
	„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.”,

	d) ust. 5–7 otrzymują brzmienie:
	„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.”,

	e) uchyla się ust. 8 i 9,
	f) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
	„10a. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych przeprowadzają wojskowe pracownie psychologiczne będące organem wyższego stopnia.”,

	g) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
	„12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	– uwzględniając właściwość wojskowych pracowni psychologicznych, potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli i jednolitości wydawanych orzeczeń oraz konieczność zapewnienia należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem badań psycholog...


	5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do służby, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej ora...

	6) w art. 49:
	a) w ust. 2c pkt 13b otrzymuje brzmienie:
	„13b) dotyczące orzeczeń psychologicznych;”,

	b) w ust. 2f pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) centralnej ewidencji kierowców – z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;”;


	7) art. 53 otrzymuje brzmienie:
	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 mobiliza...

	8) w art. 58 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
	„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 Re...

	9) w art. 59a:
	a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
	„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 dn...
	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.”,

	b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.”,

	c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
	„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.”,

	d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
	„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...

	e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
	„7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:


	10) art. 59b otrzymuje brzmienie:
	11) w art. 60:
	a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
	„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.”,

	b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b i 8c w brzmieniu:
	„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 jednocze...
	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 natychmi...


	12) w art. 64 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej i żołnierze rezerwy, którzy w związku z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobilizacyjnych mają lub będą mieć dostęp do informacji niejawnych, podlegają, na zasadach określonych w przepisach o oc...

	13) w art. 64a:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. W czasie pokoju dowódca jednostki wojskowej nadaje i uchyla przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, którzy będą pełnili służbę wojskową w r...

	b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową lub odbywającym ćwiczenia wojskowe przydziały mobilizacyjne nadaje i uchyla na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wo...


	14) w art. 65 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
	„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.”;

	15) w art. 71 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„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 ze służby dowódca jednostki wojskowej przenosi te...

	16) w art. 98b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych.”;

	17) w art. 98d dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkoła...

	18) w art. 98e:
	a) w ust. 2 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8,
	b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
	„5. Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a t...


	19) art. 98g otrzymuje brzmienie:
	20) po art. 98g dodaje się art. 98h w brzmieniu:
	„Art. 98h. 1. W czasie trwania służby przygotowawczej oraz w  przypadku zwolnienia z tej służby żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej.
	2. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żołnierza.
	3. Opinia służbowa o żołnierzu służby przygotowawczej zawiera ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania przez niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawn...
	4. Od opinii służbowej żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje odwołanie do bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę opinię.
	5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) sposób i tryb opiniowania służbowego, w tym metodologię dokonywania  oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen,
	2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej,
	3) wzór arkusza opinii służbowej
	– uwzględniając konieczność uzyskania informacji w zakresie przydatności żołnierza do dalszej służby wojskowej, cele i charakter tej służby oraz prawo żołnierza do wniesienia odwołania od opinii służbowej.”;



	21) art. 99a otrzymuje brzmienie:
	22) uchyla się art. 99b;
	23) w art. 100:
	a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.”,

	b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:
	1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
	2) zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
	3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.”;



	24) w art. 101:
	a) w ust. 2:
	– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
	– po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

	b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęcie...

	c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
	„10. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb...


	25) w art. 101b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoleniowymi mogą je odbywać również w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolen...

	26) w art. 101c ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniany na wniosek żołnierza, w tym w przypadku uzasadnionym jego sytuacją rodzinną i zawodową, a także za jego zgodą, z wyjątkiem zmian wynikających z przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmia...

	27) art. 105 i art. 106 otrzymują brzmienie:
	28) w art. 108:
	a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby, o której mowa w ust. 5, również na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza ty...

	b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, o którym mowa w art. 59b ust. 5 pkt ...

	c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
	„5a. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydział...
	5b. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.”,

	d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
	„6. Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:
	7. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczeni...

	e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
	„9. Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy zwalnia się z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 6, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających...

	f) uchyla się ust. 10,
	g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
	„13. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób pełnienia okresowej służby wojskowej oraz tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska s...


	29) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
	„Art. 108a. 1. W czasie odbywania ćwiczeń wojskowych i w czasie trwania okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej.
	2. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii lub równorzędne.
	3. Opinia służbowa żołnierza rezerwy zawiera ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania przez niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz przepisów o  ochronie informacji niejawnych, oraz określ...
	4. W przypadku żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe opinia służbowa zawiera również informacje pozwalające na określenie przydatności żołnierza do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowy...
	5. W przypadku żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe opiniowanie służbowe można prowadzić również poza służbą wojskową, w szczególności na potrzeby zmiany przydziału kryzysowego, powołania do zawodowej służby wojskowej lub służby...
	6. Od opinii służbowej żołnierzowi rezerwy przysługuje odwołanie do bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę opinię.
	7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) sposób i tryb opiniowania służbowego, w tym metodologię dokonywania oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen,
	2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej,
	3) wzór arkusza opinii służbowej
	– uwzględniając konieczność uzyskania informacji w zakresie przydatności żołnierza do dalszej służby wojskowej oraz prawo żołnierza do wniesienia odwołania od opinii służbowej.”;



	30) w art. 119a:
	a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
	„1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje ...
	2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
	3. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego w...

	b) uchyla się ust. 4,
	c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy...

	d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego, tryb zwrotu wydatków z tego tytułu organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając potrzebę rekompe...


	31) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania czynnej służby wojskowej inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siła...

	32) art. 127 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 127. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny ...
	2. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, o  której mowa w ust. 1, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany ...
	3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.
	4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z  urzędu, jeżeli została w...


	33) w art. 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„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 l...

	34) w art. 128a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„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 wysoko...

	35) w art. 128b w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
	„Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.”;
	36) w art. 131:
	a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„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 utrzym...

	b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
	„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.”,

	c) uchyla się ust. 8;

	37) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) sposób i tryb pokrywania należności i opłat, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1, oraz wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7, uwzględniając konieczność udokumentowania okoliczności uzasadniających pokrycie tych należności i opłat or...
	2) tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na cele wymienione w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia szybkości i sprawności zwrotu wydatków;
	3) tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, uwzględniając potrzebę sprawności i szybkości postępowania oraz konieczność udokumentowania wniosku o zawieszenie spłaty.”;


	38) w art. 132a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Żołnierzom, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w ustalonym czasie jej trwania na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do tej służby, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z ty...

	39) w art. 132b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej służby wojskowej mogą być kierowane do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.”;

	40) art. 132c otrzymuje brzmienie:
	41) w art. 132d w ust. 1:
	a) uchyla się pkt 2 i 6,
	b) w pkt 8 w lit. d przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. e;

	42) po art. 132d dodaje się art. 132e–132i w brzmieniu:
	„Art. 132e. 1. Żołnierzom wyznaczonym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługują następujące uprawnienia i świadczenia:
	1) prawo przebywania w miejscu pełnienia służby wraz z małżonkiem i  dziećmi;
	2) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym, wraz z  niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem albo prawo do równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego, odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego oraz liczby uprawni...
	3) prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świadczeń związanych z  użytkowaniem lokalu mieszkalnego;
	4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i  szkole średniej;
	5) zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie, w  którym pełnią służbę, oraz kosztów leczenia uprawnionych i  przesiedlonych członków rodziny;
	6) zwrot kosztów:
	a) podróży żołnierza i członków jego rodziny, w przypadku żołnierzy udających się poza granice państwa w celu objęcia stanowiska służbowego, w tym z państwa, w którym dotychczas żołnierz pełnił służbę wojskową do innego państwa, w którym został wyznac...
	b) przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego w przypadku żołnierzy, o których mowa w lit. a,
	c) przejazdu do miejsca pełnienia służby za granicą i z powrotem do kraju członków rodziny nieprzebywających z nim za granicą:
	– raz na dwa lata, jeżeli członek rodziny żołnierza nie przesiedlał się za granicę do miejsca pełnienia służby żołnierza,
	– jeden raz, jeżeli członek rodziny przebywał z żołnierzem za granicą i żołnierzowi pokryto koszty jego podróży, po upływie nie mniej niż jednego roku po przesiedleniu.
	2. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługują następujące uprawnienia i świadczenia:
	1) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
	2) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne, oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 201...
	3) bezpłatny przewóz:
	a) z kraju do miejsca pełnienia służby i z powrotem w związku z  rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa,
	b) z miejsca pełnienia służby do kraju i z powrotem w razie śmierci członka rodziny;
	4) indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza.

	3. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa, po zakończeniu służby w ramach tego skierowania, udziela się urlopu aklimatyzacyjnego w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnieni...
	4. Żołnierzom skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługują coroczne bezpłatne badania profilaktyczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 200...
	5. Żołnierze skierowani do okresowej służby wojskowej poza granicami państwa podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom ochronnym.
	6. Żołnierze powracający do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i  psychologicznym, z możliwością skierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne. Turnusy leczniczo-profilaktyc...
	7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem...
	8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania urlopu aklimatyzacyjnego i kierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne, ramowy program tych turnusów, a także organ kierujący dokonujący oceny aktualnego stanu zdrowia ż...

	Art. 132f. 1. Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontrakt...
	2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem rezerwy, na podstawie której zobowiązał się on do uzyskania przed zawarciem kontraktu określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupeł...
	3. Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Na wniosek żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego okresu w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu wy...

	Art. 132g. 1. Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą być kierowani przez...
	2. Skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału.
	3. Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza rezerwy, a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po zasięgnięciu opinii pracodawcy.
	4. Żołnierz rezerwy ponosi koszty związane ze skierowaniem na szkolenie (kurs) w przypadku:
	1) nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
	2) uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem okresu trzech lat posiadania przydziału kryzysowego, z wyjątkiem: orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia psychologicznego stwier...

	5. Uczestnikom szkolenia (kursu), 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.

	6. Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) oraz wynikające ze świadczeń określonych w ust. 5 są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

	Art. 132h. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132f ust. 1 i art. 132g ust. 1,
	2) wzory umowy, o której mowa w art. 132f ust. 2, oraz skierowania, o  którym mowa w art. 132g ust. 1,
	3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132f ust. 1,
	4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 132g ust. 4 i 5
	– uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności określoną na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, prawa i obowiązki stron umowy oraz okres, po którego upływie wypłacany jes...


	43) w art. 134a:
	a) uchyla się ust. 3 i 4,
	b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
	„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 u...
	6. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.”,

	c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„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 obowiązuj...

	d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
	„12. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
	– 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 spr...


	44) art. 161 otrzymuje brzmienie:
	45) w art. 170:
	a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1. Osobom wykonującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub ...
	2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane odpowiednio przez podmioty, o których mowa w art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 139 ust. 3, w których osoby te odbywają szkolenie.”,

	b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń, o których mowa w ust. 1, w razie zachorowania lub doznania uszczerbku na zdrowiu są: decyzja w sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony oraz zaświad...


	46) w art. 199c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) nie spełnił choćby jednego z obowiązków określonych w art. 31a ust. 2, art. 32 ust. 1 i 4, art. 34, art. 40, art. 48 ust. 1, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 i 3-6, jeżeli do ich spełnienia był zobowiązany;”;

	47) w art. 200 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„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 kryzy...


	Art. 2.
	W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
	„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 okre...

	2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„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 Polskie...

	3) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„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.
	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 funkcyjn...

	4) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:
	5) w art. 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
	„6. Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpośrednio po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawodowej służby wojskowej lub do służby kandydackiej.”;

	6) w art. 34a po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
	„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.”;

	7) art. 43 otrzymuje brzmienie:
	8) art. 45 otrzymuje brzmienie:
	9) w art. 45a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 7 ust. 1a i 1b;
	2) tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokryw...


	10) art. 47 otrzymuje brzmienie:
	W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.7F )) w art. 21 w ust. 1 w pkt 15 lit. a otrzymuje brzmienie:
	„a) niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,”.


	Art. 4.
	W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.8F )) w art. 9 w ust. 1:
	1) uchyla się pkt 2;
	2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) uposażenie oraz inne należności pieniężne otrzymywane przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, wynagrodzenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia otrzymywane przez pracowników wojska zatrudnionych w jednostk...

	W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.9F )) w art. 12 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) art. 161 i art. 170 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.10F ));”.


	Art. 6.
	Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymują uposażenia i należności pieniężne w ramach tej służby w terminach określonych w przepisach dotychczasowych.
	1. Kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych zawarte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w  brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.
	2. Do kontraktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z  zastrzeżeniem, że nałożenie na żołnierza rezerwy obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych długotrwałych może nastąpić za je...

	Art. 8.
	Przydziały kryzysowe, przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne nadane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w  art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub uchylenia.
	Żołnierze w czynnej służbie wojskowej odbywający lub pełniący tę służbę w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy odbywają lub pełnią ją na dotychczasowych zasadach.
	Do umów zawartych na dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, na podstawie art. 132d ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.

	Art. 11.
	Sprawy wszczęte lecz niezakończone ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

	Art. 12.
	Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
	1) art. 44a ust. 12, art. 59a ust. 7, art. 59b ust. 12, art. 98g, art. 99b, art. 101 ust. 10, art. 106, art. 108 ust. 13, art. 119a ust. 8, art. 131 ust. 8, art. 132 ust. 2, art. 132c i art. 134a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dni...
	2) art. 45 i art. 45a ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 i art. 45a ust. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
	3) art. 9 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 132e ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 4, w br...

	– nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

	Art. 13.
	Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
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