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481
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej
zasadniczej s∏u˝by wojskowej
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 paêdziernika 2004 r. w sprawie trybu
przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 238,
poz. 2396, z 2007 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 2008 r. Nr 82,
poz. 491) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zg∏oszenie — pisemne zg∏oszenie do s∏u˝by
nadterminowej ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub ˝o∏nierza rezerwy;”;
2) w § 3:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. ˚o∏nierz rezerwy zamierzajàcy pe∏niç s∏u˝b´
nadterminowà sk∏ada zg∏oszenie do dowódcy jednostki wojskowej, w której zamierza jà pe∏niç, poprzez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania)
lub pobytu czasowego trwajàcego ponad
trzy miesiàce.”,
b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku ˝o∏nierza rezerwy — wtórnik
karty ewidencyjnej.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Zg∏oszenie rozpatruje dowódca jednostki
wojskowej, w której ˝o∏nierz odbywajàcy
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub ˝o∏nierz
rezerwy zamierza pe∏niç s∏u˝b´ nadterminowà, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia.
2. W przypadku ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà rozpatrzenie
zg∏oszenia nast´puje nie póêniej ni˝ na
21 dni przed up∏ywem czasu trwania
zasadniczej s∏u˝by wojskowej tego ˝o∏nierza.
3. O sposobie rozpatrzenia zg∏oszenia dowódca jednostki wojskowej niezw∏ocznie
informuje na piÊmie ˝o∏nierza zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, a w przypadku zg∏osze———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

nia z∏o˝onego przez ˝o∏nierza rezerwy
informuje na piÊmie tego ˝o∏nierza oraz
w∏aÊciwego wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ.
4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3,
dowódca jednostki wojskowej, po rozpatrzeniu zg∏oszenia, informuje o sposobie
jego rozpatrzenia równie˝ dowódc´ jednostki wojskowej, której ewidencjà ˝o∏nierz jest obj´ty.
5. Wyra˝enie zgody na przyj´cie do s∏u˝by
nadterminowej lub odmow´ tego przyj´cia dowódca jednostki wojskowej, rozpatrujàcy zg∏oszenie, stwierdza w rozkazie
dziennym.
6. Dowódca jednostki wojskowej w zgodzie,
o której mowa w ust. 5, ustala dzieƒ rozpocz´cia pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej.
7. Rozpocz´cie pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie trzech miesi´cy odbywania
zasadniczej s∏u˝by wojskowej.
8. Dowódca jednostki wojskowej o dniu rozpocz´cia s∏u˝by nadterminowej przez ˝o∏nierza rezerwy niezw∏ocznie zawiadamia
w∏aÊciwego wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ.
9. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ na podstawie zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 8, powo∏uje ˝o∏nierza rezerwy, którego dotyczy to zawiadomienie, do nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej
w terminie ustalonym przez dowódc´ jednostki wojskowej.”;
4) w § 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku
gdy ˝o∏nierz rezerwy rozpoczà∏ pe∏nienie s∏u˝by nadterminowej, zawiadamia o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
4. W przypadku niestawienia si´ ˝o∏nierza rezerwy do pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej
w wyznaczonym terminie, dowódca jednostki
wojskowej zawiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Dniem rozpocz´cia pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej jest dzieƒ bezpoÊrednio nast´pujàcy po dniu zwolnienia ˝o∏nierza z zasadniczej s∏u˝by wojskowej, a w przypadku ˝o∏nierza rezerwy — dzieƒ jego stawienia si´ do jej pe∏nienia, okreÊlony w karcie
powo∏ania.
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2. Z dniem rozpocz´cia pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej dowódca jednostki wojskowej
rozkazem dziennym przydziela ˝o∏nierza
do pododdzia∏u, wyznacza na stanowisko
s∏u˝bowe przewidziane dla szeregowych
zawodowych, starszych szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych
oraz dope∏nia obowiàzku meldunkowego
tego ˝o∏nierza.
3. W przypadku niestawienia si´ ˝o∏nierza
zasadniczej s∏u˝by wojskowej do pe∏nienia s∏u˝by nadterminowej w terminie,
o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej uchyla rozkaz o zwolnieniu tego ˝o∏nierza z zasadniczej s∏u˝by
wojskowej.”;
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6) w § 8 uchyla si´ ust. 1;
7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ˚o∏nierza mo˝na oddelegowaç do wykonywania zadaƒ poza jednostkà wojskowà, której
ewidencjà jest obj´ty, jednorazowo przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, a w przypadku udzia∏u w szkoleniu — na okres trwajàcy do
9 miesi´cy.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

