
 

  
 
 

 Druk nr 4160-A   
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 

IV kadencja 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 

 

o rządowym oraz senackim projektach 
ustaw o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (druki nr 4009 i 4108) 

 

 
 Sejm na 106 posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 r. –  zgodnie z artykułem 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4160 do 
Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 
 

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 30 
czerwca 2005 r.  

 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) po art. 32 dodaje się art. 32a i 32b w brzmieniu: 

„Art. 32a. 1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na potrzeby 
przeprowadzenia poboru: 

1) zapewnia lokal dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), 
powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta 
uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do 
pracy tych organów, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem, 
niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej; 

2) może zatrudnić, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub 
umowy zlecenia, nie więcej niż cztery osoby do prac związanych 
z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem 
wojskowych dokumentów osobistych poborowym zgłaszającym się 
do poboru oraz osobę do prowadzenia zajęć z poborowymi w 
lokalu, w którym jest przeprowadzany pobór; 



 

  
 
 

                                                          

3) zapewnia porządek w lokalu, w którym jest przeprowadzany pobór, 
oraz bezpieczeństwo pracy organów, o których mowa w pkt 1, 
a także odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji 
po zakończeniu urzędowania tych organów. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie 
według stawek przewidzianych dla referentów z wykształceniem 
średnim, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 
2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)). 

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonującym prace związane 
z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem 
wojskowych dokumentów osobistych poborowym zgłaszającym się do 
poboru, wojskowy komendant uzupełnień wydaje pisemne 
upoważnienie do wykonywania tych prac za zasadach określonych w 
przepisach o ochronie danych osobowych. Czynności te są 
wykonywane pod nadzorem wojskowego komendanta uzupełnień. 

Art. 32b. 1. Wojewoda zapewnia lokal dla wojewódzkiej komisji lekarskiej wraz z 
wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy tej komisji. 

2. Wojewoda, w miarę potrzeby, zapewnia szkolenie osób wchodzących w 
skład wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, pracowników 
urzędów gmin (miast) prowadzących sprawy poboru, a także osób, o 
których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 2. 

3. Wojskowy komendant uzupełnień prowadzi szkolenie osób, o których 
mowa w art. 32a ust. 1 pkt 2, wykonujących prace związane z 
wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem 
wojskowych dokumentów osobistych poborowym zgłaszającym się do 
poboru.”;  

 - poseł M. Muszyński w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS 

- przyjąć 

 

2) w art. 1 pkt 26 nadać brzmienie: 

„26) w art. 76: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mogą mianować na wyższy stopień 
wojskowy również: 

1) osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie 
podlegają obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli mianowanie to jest 
uznaniem ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość 
państwa lub misjach pokojowych, 

2) byłych żołnierzy zawodowych, którzy: 

a) działając jako wolontariusze w stowarzyszeniu skupiającym byłych 
żołnierzy zawodowych, wykonują świadczenia o charakterze 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 

214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 192.  



 

  
 
 

obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, 

b) są zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w podmiotach 
posiadających osobowość prawną, wykonując zadania związane z 
obronnością państwa 

 - jeżeli mianowanie to jest uznaniem ich zasług z tytułu wykonywania 
działalności związanej z obronnością państwa.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2, mianowanie może nastąpić 
tylko jeden raz i tylko w ramach danego korpusu kadry zawodowej Sił 
Zbrojnych, jeżeli posiadany przez byłego żołnierza zawodowego stopień 
wojskowy jest niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego ostatnio 
zajmowanego w zawodowej służbie wojskowej przez tego żołnierza.”, 

c) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób 
mianowania na stopnie wojskowe w przypadkach, o których mowa w ust. 8, 
na które mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister 
Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności zapewnienie sprawnej 
realizacji celu, o którym mowa w ust. 8.”; 

  - poseł S.Kalinowski z grupą posłów 

- przyjąć 

 
 
Warszawa, dnia 30 czerwca 2005 r. 
 
  
 
     

 
Sprawozdawca 

 
 

 /-/ Andrzej Różański 

Przewodniczący 
Komisji Obrony Narodowej 

 
 

/-/ Stanisław Janas 
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