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Służba Zastępcza
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, zm. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 180, poz. 1496. Dz. U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120),

Ustawa określa zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania
służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne
lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby. Odbywanie służby zastępczej
uznaje się za spełnianie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie służby
wojskowej. Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo
bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Służbę zastępczą
odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach
opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego, zwanych dalej "podmiotami".
Skierowanie do odbycia służby zastępczej w organizacji pożytku publicznego, którą jest jednostka
organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego mająca osobowość prawną, następuje wyłącznie za
zgodą osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej. Służba zastępcza trwa 18 miesięcy, a dla
absolwentów szkół wyższych - 6 miesięcy.
Przeznaczanie do służby zastępczej
Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja wojewódzka do spraw służby
zastępczej, zwana dalej "komisją wojewódzką". Komisję wojewódzką powołuje i odwołuje marszałek
województwa. W skład komisji wojewódzkiej wchodzi przewodniczący komisji wojewódzkiej oraz
członkowie komisji wojewódzkiej, w liczbie 5 osób. Orzeczenia komisji wojewódzkiej zapadają w
obecności co najmniej 3 osób z jej składu.
Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która została, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z późn. zm.3)), przeznaczona do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia
wojskowego, może złożyć wniosek o przeznaczenie jej do służby zastępczej. Wniosek powinien w
szczególności zawierać:
●
●

oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych
wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby
wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać
wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego
służbę wojskową.

Do osób podlegających kwalifikacji wojskowej odbywających służbę zastępczą stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy o: obowiązkach pracodawcy, obowiązkach
pracownika, nagrodach i wyróżnieniach, karach za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, ochronie
wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej pracownika, świadczeniach przysługujących w

okresie czasowej niezdolności do pracy, a także czasie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.
Aktualny stan prawny

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, zm. Dz.
U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1496. Dz. U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120),
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 22 poz.
120)
Art. 18. 1. Osoby stawiające się po dniu wejścia w życie ustawy do kwalifikacji wojskowej, o której
mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wojskowy
komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy i nadaje tytuł żołnierza rezerwy oraz mianuje na
stopień wojskowy szeregowego, z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich
zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, o ile nie zgłoszą one sprzeciwu w tej
sprawie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi, o którym
mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy i nie odbywają służby zastępczej.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141z póź. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw, podpisana 18 września
2009 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 161 poz. 1278)
Art. 21. 1. Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się z tej
służby.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, z dniem zwolnienia ze służby zastępczej, wojskowy
komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.
Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 36 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 21, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 r.
Sprawy leżące w kompetencjach DWUP związane z służbą zastępczą załatwiane są w siedzibie urzędu
we Wrocławiu - ul. Armii Krajowej 54,
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