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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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Data publikacji



 

 

 

  

 

 

 

USTAWA 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa 

 

Art. 1.  

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.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. W skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami 

państwa wchodzą żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz pra-

cownicy.”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Wymiar czasu pracy pracowników świadczących pracę w strefie 

działań wojennych jest określony ich zadaniami służbowymi. Do 

tych pracowników nie stosuje się przepisów działu szóstego ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.
2)

). 

2. Zadania służbowe pracowników są ustalane przez przełożonych w 

sposób pozwalający na ich wykonywanie w ramach 40 godzin pra-

cy w tygodniu. Wykonywanie zadań służbowych nie może przekra-

czać przeciętnie 48 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodnio-

wym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym wynoszącym 4 

miesiące. 

                                                 
1) 

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. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 

i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 

1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, 

Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 

676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, 

poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 

240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 

r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, 

poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, 

poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 

458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 

poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 

249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 

144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 

896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208. 
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3. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozy-

cji przełożonego w miejscu pracy lub w innym miejscu wyznaczo-

nym do wykonywania pracy. 

4. Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej: 

1) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, 

2) 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku w okresie siedmio-

dniowym, 

3) dnia wolnego od pracy w niedzielę raz na 4 tygodnie oraz w 

święta określone w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 

r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. 

zm.
3)

), 

4) 60 minut odpoczynku przed rozpoczęciem pracy obejmującej 

wykonywanie zadań służbowych w nocy, 

5) trwającej 30 minut przerwy w pracy, jeżeli dobowy wymiar 

czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. 

5. Przepisy ust. 2 i 4 nie mają zastosowania do pracowników realizu-

jących zadania wynikające z celu skierowania jednostki wojskowej, 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostki wojskowej 

oraz z ochroną życia i zdrowia ludzkiego. 

6. Ze względu na szczególny charakter pracy świadczonej w strefie 

działań wojennych rozkład czasu pracy pracownika może przewi-

dywać pracę zmianową. 

7. Okres rozliczeniowy jest liczony indywidualnie dla pracownika od 

pierwszego dnia świadczenia przez niego pracy w strefie działań 

wojennych.”; 

3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Żołnierze i pracownicy wchodzący w skład jednostek wojskowych są obowią-

zani do przestrzegania prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzecz-

pospolitą Polską prawa międzynarodowego.”; 

4) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) warunki i tryb zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonu-

jących zadania poza granicami państwa, z uwzględnieniem  specyfiki związa-

nej z wykonywaniem pracy w takich jednostkach wojskowych,”. 

 

Art. 2.  

Do pracowników, z którymi nawiązano stosunek pracy przed dniem wejścia w życie 

ustawy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wej-

ścia w życie ustawy. 

                                                 
3) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, 

poz. 154, z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160 oraz z 2010 r. Nr 224, poz. 1459. 
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Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesią-

cu 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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


	Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



