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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa 

(druk nr 662 ) 

 

 

USTAWA 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.) 

 

[Art. 6. 

1. W skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa wchodzą 

żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz pracownicy wojska, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W celu zapewnienia obsady niektórych stanowisk w jednostkach wojskowych przez osoby 

posiadające specjalistyczne kwalifikacje można zatrudniać pracowników na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu pracy.] 

 

< 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. Zadania służbowe pracowników są ustalane przez przełożonych w sposób 

pozwalający na ich wykonywanie w ramach 40 godzin pracy w tygodniu. 

Wykonywanie zadań służbowych nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w 

tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym 

wynoszącym 4 miesiące. 

3. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji przełożonego w 

miejscu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym 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 siedmiodniowym, 

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.), 

4) 60 minut odpoczynku przed rozpoczęciem pracy obejmującej wykonywanie zadań 

służbowych w nocy, 
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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 realizujących 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 przewidywać pracę zmianową. 

7. Okres rozliczeniowy jest liczony indywidualnie dla pracownika od pierwszego dnia 

świadczenia przez niego pracy w strefie działań wojennych.> 

 

 

Art. 7. 

1. Osoby wchodzące w skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami 

państwa podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym i 

porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2. Żołnierze i pracownicy wojska wchodzący w skład jednostek wojskowych są obowiązani 

do przestrzegania prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Polską 

prawa międzynarodowego.] 

<2. Żołnierze i pracownicy wchodzący w skład jednostek wojskowych są obowiązani do 

przestrzegania prawa państwa przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Polską 

prawa międzynarodowego.> 

 

Art. 9. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   szczegółowe zasady zatrudniania w jednostkach wojskowych pracowników, o których 

mowa w art. 6 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych w przepisach prawa 

pracy oraz specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w jednostce wojskowej poza 

granicami państwa, 

<1) warunki i tryb zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych 

wykonujących zadania poza granicami państwa, z uwzględnieniem  specyfiki 

związanej z wykonywaniem pracy w takich jednostkach wojskowych,> 

2)   szczegółowe uprawnienia i obowiązki żołnierzy niezawodowych pełniących służbę 

poza granicami państwa, z uwzględnieniem zasad związanych z wykonywaniem 

powszechnego obowiązku obrony, 

3)   szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek 

wojskowych, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych,  

4)   uposażenie oraz inne należności pieniężne i świadczenia otrzymywane przez żołnierzy 

wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, wynagrodzenie i inne 

należności pieniężne oraz świadczenia otrzymywane przez pracowników wojska 

zatrudnionych w jednostkach wojskowych, z uwzględnieniem w szczególności 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 zdrowotnych, zaopatrzenia w leki i artykuły 

sanitarne, a także bezpłatnego przewozu z kraju i z powrotem w związku z 

rozpoczęciem i zakończeniem misji oraz w przypadkach losowych, 

5) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), oraz sposób i tryb finansowania 

ponoszonych kosztów, uwzględniając zasady wydatkowania środków publicznych. 

2. Rada Ministrów zapewni środki finansowe na użycie lub pobyt jednostek wojskowych poza 

granicami państwa w przypadkach określonych w art. 2, jeżeli środki na ten cel nie zostały 

uwzględnione w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej albo urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, ogłasza strefy działań 

wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych. 

 


