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Podstawa prawna:
→ ustawa z dn. 28 listopada 2003 roku o s³u¿bie zastêpczej

(Dz. U. z 2003 r., Nr 223, poz. 2217 z póŸn. zm.),
→ ustawa z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.).

Powszechnemu obowi¹zkowi obrony podlegaj¹
mê¿czyŸni, jeœli posiadaj¹ odpowiedni stan zdrowia.
Jednak m³odzi ludzie, których przekonania religijne
lub wyznawane zasady stoj¹ w sprzecznoœci ze s³u¿b¹
wojskow¹, mog¹ realizowaæ ten obowi¹zek np. poma-
gaj¹c chorym w szpitalu, czy organizuj¹c lekcje angiel-
skiego dla ubogich dzieci. Nosi to nazwê s³u¿by
zastêpczej. W opracowaniu piszemy o powszechnym
obowi¹zku obrony, zwi¹zanych z nim procedurach oraz
uprawnieniach poborowego. Wyjaœniamy te¿ jakie for-
malnoœci zwi¹zane s¹ z ubieganiem siê o przyznanie
s³u¿by zastêpczej, a nastêpnie z jej pe³nieniem.
Podpowiadamy jak z pomocy poborowych s³u¿by
zastêpczej mog¹ korzystaæ organizacje pozarz¹dowe.

Obywatel, któremu przekonania religijne lub
wyznawane zasady moralne nie pozwalaj¹ na
odbywanie s³u¿by wojskowej, mo¿e byæ obowi¹-
zany do s³u¿by zastêpczej na zasadach okreœlo-
nych w ustawie.
(Konstytucja RP, art. 85 ust. 3)
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S³u¿ba zastêpcza

I. WSTÊP

Obowi¹zek
Obowi¹zkowi odbycia s³u¿by wojskowej podlegaj¹
osoby, które posiadaj¹ odpowiedni stan zdrowia.
Istniej¹ nastêpuj¹ce kategorie zdrowia:
A – zdolny do czynnej s³u¿by wojskowej,
B – czasowo niezdolny do czynnej s³u¿by wojskowej,
D – niezdolny do s³u¿by wojskowej w czasie pokoju,
oraz

II. ZWOLNIENIA I ODROCZENIA
OBOWI¥ZKU ODBYCIA S£U¯BY

WOJSKOWEJ
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E – trwale i ca³kowicie niezdolny do s³u¿by wojskowej
w czasie pokoju oraz w razie og³oszenia mobilizacji 
i w czasie wojny.

O zdolnoœci do pe³nienia tej¿e s³u¿by decyduj¹ powia-
towe komisje lekarskie. Od ich decyzji mo¿na odwo³aæ
siê do wojewódzkich komisji lekarskich. Decyzje
wydaj¹ na podstawie badania zdolnoœci psychicznej 
i fizycznej danej osoby do odpowiedniego rodzaju
s³u¿by wojskowej. W sk³ad powiatowej komisji
lekarskiej wchodzi 3 lekarzy (w tym chirurg 
i internista), sekretarz oraz 2 osoby œredniego persone-
lu medycznego (np. pielêgniarki). Nale¿y zwracaæ
uwagê na sk³ad komisji, gdy¿ w uzasadnionych przy-
padkach niepe³ny jej sk³ad mo¿e byæ podstaw¹ do
ewentualnego odwo³ania siê od decyzji komisji.
Poborowy ma obowi¹zek przedstawiæ komisji
lekarskiej posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹ z badañ
przeprowadzonych w okresie roku przed dniem sta-
wienia siê do poboru.

Poborowych uznanych za czasowo niezdolnych do
pe³nienia s³u¿by wojskowej przenosi siê do rezerwy 
w ci¹gu 18 miesiêcy po dniu, gdy orzeczenie
stwierdzaj¹ce ich zdolnoœæ do s³u¿by wojskowej sta³o
siê ostateczne i nie zostali w tym czasie powo³ani do
s³u¿by wojskowej.

Poborowych niepe³nosprawnych:
→ w stosunku do których orzeczono sta³¹ albo d³ugo-

trwa³¹ niezdolnoœæ do pracy w gospodarstwie rol-
nym, 

→ ca³kowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych
do samodzielnej egzystencji lub uznanych za
ca³kowicie niezdolnych do pracy, 

→ zaliczonych do osób o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci albo o umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawnoœci,

mo¿na nie poddawaæ badaniom lekarskim, je¿eli
przedstawi¹ komisji lekarskiej wypis z treœci
orzeczenia stwierdzaj¹cego tê niezdolnoœæ lub
niepe³nosprawnoœæ, na podstawie którego mo¿na
okreœliæ zdolnoœæ tych poborowych do czynnej s³u¿by
wojskowej.



4 Seria „Poznaj Swoje Prawa”

S³u¿ba zastêpcza

Poborowi wyje¿d¿aj¹cy za granicê

Obecnie bardzo wielu m³odych ludzi podejmuje pracê
zarobkow¹ za granic¹ i czêœæ z nich zostaje tam na
sta³e. Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e niektórzy wci¹¿ do-
staj¹ wezwania do stawienia siê w WKU. Poborowy
przed wyjazdem powinien spe³niæ wojskowy obowi¹zek
meldunkowy (szczegó³y w kolejnym podrozdziale), czyli
zg³osiæ swój wyjazd za granicê (jak równie¿ przyjazd 

Wykaz chorób i u³omnoœci uwzglêdnianych przy
orzekaniu o zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej
zawiera rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej 
z dn. 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolnoœ-
ci do czynnej s³u¿by wojskowej oraz trybu postêpowania
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U.
z 2004 r., Nr 151 poz. 1595 z póŸn. zm.). 

Ostateczne orzeczenie o zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej mo¿e byæ w ka¿dym czasie
zmienione (zarówno przed powo³aniem do s³u¿by
wojskowej lub skierowaniem do s³u¿by zastêpczej, jak
i w jej trakcie) przez powiatow¹ komisjê lekarsk¹ 
z urzêdu albo na wniosek poborowego lub wojskowego
komendanta uzupe³nieñ, je¿eli w stanie zdrowia
poborowego nast¹pi³y istotne zmiany.

Poza brakiem odpowiedniej kategorii zdrowia, istniej¹
równie¿ sytuacje, w których dane osoby nie s¹ powo³y-
wane do czynnej s³u¿by wojskowej. Powo³ania nie otrzy-
muj¹:
→ obywatele polscy, którzy na stale zamieszkuj¹ za

granic¹ (wiêcej o tym przypadku piszemy w kolej-
nym podrozdziale), 

→ absolwenci szkó³ oficerskich i szkó³ aspiranckich
(chor¹¿ych) Policji, Stra¿y Granicznej i Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, którzy bezpoœrednio po zakoñczeniu
studiów (nauki) podjêli s³u¿bê w Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu,
Policji, Stra¿y Granicznej, Biurze Ochrony Rz¹du,
S³u¿bie Wiêziennej lub Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Obywatele polscy na sta³e zamieszkuj¹cy za granic¹,
bêd¹cy równoczeœnie obywatelami innego pañstwa nie
podlegaj¹ w ogóle powszechnemu obowi¹zkowi obrony.
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z zagranicy) i wymeldowaæ siê z dotychczasowego
miejsca zamieszkania. W razie, gdyby nie dope³ni³ tego
obowi¹zku przed wyjazdem, wówczas wymeldowaæ siê
mo¿na tak¿e np. za poœrednictwem rodziców, którym
nale¿y przes³aæ odpowiednie pe³nomocnictwo.
Informacje na temat meldunków mo¿na uzyskaæ 
w urzêdach gmin/ miast. Po wymeldowaniu urz¹d
miasta/ gminy informuje o tym w³aœciw¹ WKU.

Jakie znaczenie ma meldunek i informacja 
o przebywaniu za granic¹
W sytuacji gdy WKU zostaje poinformowane o wymel-
dowaniu poborowego nie przysy³a na jego adres
wezwañ. Natomiast jeœli poborowy przebywaj¹cy za
granic¹ w dalszym ci¹gu jest zameldowany w Polsce 
i nie odbiera przysy³anych wezwañ lub nie stawia siê
na wezwania, wówczas WKU mo¿e poinformowaæ
Prokuraturê o pope³nieniu przez poborowego
przestêpstwa niezg³aszania siê na wezwanie
(wezwanie, które zosta³o dwukrotnie wys³ane do
adresata i nie zosta³o odebrane uznaje siê za dorêczone
– art. 44 kodeksu postêpowania administracyjnego).
Prokuratura mo¿e w takiej sytuacji wszcz¹æ poszuki-
wania poborowego.

UWAGA: Zatrzymanie poborowego na granicy 
z powodu uchylania siê od s³u¿by wojskowej
mo¿e nast¹piæ, gdy Prokuratura wszczê³a
poszukiwania poborowego. Nie jest wtedy
mo¿liwa sytuacja, ¿e poborowemu zostaje wrê-
czona karta powo³ania (czyli tzw. bilet) podczas
wjazdu do Polski. Podlega on odpowiedzialnoœci
karnej.

Co to jest wojskowy obowi¹zek meldunkowy

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.
993 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e ka¿da osoba wyje¿d¿aj¹c¹
za granicê na okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce jest
zobowi¹zana do zg³oszenia tego wyjazdu, a tak¿e
powrotu z tego wyjazdu, w³aœciwemu ze wzglêdu na
miejsce pobytu sta³ego organowi gminy. 



Istniej¹ sytuacje, kiedy dane osoby podlegaj¹
obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej, jednak¿e s¹ automaty-
cznie przenoszone do rezerwy bez odbycia s³u¿by
wojskowej, czy zastêpczej.
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Przeniesienie do rezerwy bez odbycia s³u¿by
wojskowej

Obok obowi¹zku meldunkowego wynikaj¹cego z po-
wy¿szej ustawy, istnieje równie¿ wojskowy obo-
wi¹zek meldunkowy. Wojskowy obowi¹zek mel-
dunkowy dotyczy m.in.: 
→ zameldowania siê w miejscu pobytu sta³ego lub

pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce,
→ zg³oszenia przed³u¿enia pobytu czasowego trwa-

j¹cego ponad dwa miesi¹ce,
→ zg³oszenia wyjazdu za granicê na okres d³u¿szy ni¿

dwa miesi¹ce i powrotu z tego wyjazdu,
→ wymeldowania siê z miejsca pobytu sta³ego lub

pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce.

Realizacja wojskowego obowi¹zku meldunkowego 
w podanych wy¿ej wypadkach polega na zg³oszeniu
odnoœnych informacji we w³aœciwej komórce urzêdu
miasta/ gminy. Obowi¹zkowi temu podlegaj¹:
→ mê¿czyŸni – pocz¹wszy od dnia 1 stycznia roku, 

w którym koñcz¹ 18 lat do dnia 31 grudnia roku, 
w którym koñcz¹ 50 lat. Obowi¹zek nie dotyczy
mê¿czyzn, którzy zostali uznani za trwale niezdol-
nych do s³u¿by wojskowej,

→ kobiety przeniesione do rezerwy pocz¹wszy od dnia
przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku,
w którym koñcz¹ 40 lat, a posiadaj¹ce stopieñ
wojskowy oficerski – 50 lat.

Wojskowy obowi¹zek meldunkowy uregulowany jest 
w przepisach ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony RP oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów 
z dn. 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obo-
wi¹zku meldunkowego, obowi¹zku powiadamiania woj-
skowego komendanta uzupe³nieñ oraz uzyskiwania zez-
wolenia na wyjazd i pobyt za granic¹ (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 140, poz. 1480 z póŸn. zm.). 
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Na podstawie art. 46 ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony, zasad¹ jest przenoszenie poborowych do rezerwy
bez odbycia s³u¿by wojskowej, jeœli nie zostan¹ oni
powo³ani do odbycia s³u¿by wojskowej w ci¹gu 18 miesiê-
cy od:
→ stawienia siê do poboru,
→ zakoñczenia okresu odroczenia (je¿eli by³o to odrocze-

nie ze wzglêdu na pobieranie nauki, a nauka zosta³a
przerwana; termin biegnie od momentu, gdy WKU
dowiedzia³o siê o tym fakcie – o odroczeniach piszemy
w kolejnym podrozdziale),

→ otrzymania przez WKU zawiadomienia o zakoñcze-
niu odbywania kary pozbawienia wolnoœci lub
zakoñczeniu obowi¹zywania œrodka karnego pole-
gaj¹cego na pozbawieniu praw publicznych,

→ powrotu z czasowego pobytu za granic¹.

Do rezerwy przenosi siê poborowych, którzy zostali
duchownymi lub cz³onkami zakonów (po profesji
wieczystej). Na tej podstawie na przyk³ad nie s³u¿¹ 
w wojsku, ani nie odbywaj¹ s³u¿by zastêpczej
Œwiadkowie Jehowy, gdy¿ wszyscy mê¿czyŸni nale¿¹cy
do tego zgromadzenia uwa¿ani s¹ za kap³anów.

Mo¿liwoœæ ta nie dotyczy jednak tych duchownych
(wszystkich wyznañ), którzy wybierani s¹ na
okreœlon¹ kadencjê, oraz duchownych lub cz³onków
zakonów koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
niemaj¹cych osobowoœci prawnej.

Wiek
Obowi¹zek uregulowania stosunku do pow-
szechnego obowi¹zku obrony trwa do ukoñ-
czenia szeœædziesiêciu lat ¿ycia (art. 34 ustawy 
o powszechnym obowi¹zku obrony). 3 stycznia 2006 r.
nowelizacja ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
i o s³u¿bie zastêpczej zlikwidowa³a mo¿liwoœæ prze-
niesienia do rezerwy bez odbycia s³u¿by wojskowej na
skutek osi¹gniêcia okreœlonego wieku (24 lub 28 roku
¿ycia) przez poborowego. Obecnie istnieje zatem
mo¿liwoœæ powo³ania do s³u¿by wojskowej poborowego
w wieku np. 35 lat.
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Poborowi, którzy w okresie 3 stycznia 2006 –
3 lipca 2006 podlegaliby przeniesieniu do rezer-
wy na podstawie zasad obowi¹zuj¹cych przed 
3 stycznia 2006 – termin przeniesienia do rezer-
wy wobec nich przed³u¿a siê z mocy prawa 
o okres 12 miesiêcy.

W sytuacji, gdy dany poborowy spe³ni³ obowi¹zek
s³u¿by wojskowej w innym kraju, którego by³ jed-
noczeœnie obywatelem, wówczas jest przenoszony do
rezerwy po udokumentowanym zawiadomieniu WKU 
o spe³nieniu obowi¹zku s³u¿by wojskowej w innym
kraju.

Do rezerwy przenosi siê poborowych, którzy trzykrot-
nie korzystali z odroczenia ze wzglêdu na koniecznoœæ
sprawowania bezpoœredniej opieki nad wspólnie
zamieszka³ym cz³onkiem rodziny.

Poborowi bêd¹cy absolwentami szkó³ wy¿szych s¹
przenoszeni do rezerwy je¿eli w ci¹gu 12 miesiêcy od
dnia dostarczenie do WKU zawiadomienia, ¿e stali siê
absolwentami, nie zostan¹ powo³ani do przeszkolenia
wojskowego dla absolwentów.

Poza tym Minister Obrony Narodowej mo¿e zarz¹dziæ
(wydaj¹c rozporz¹dzenie) przeniesienie czêœci po-
borowych do rezerwy przed up³ywem okresu, 
w którym podlegaj¹ oni powo³aniu. W roku 2007 sytu-
acja ta dotyczy³a m.in. absolwentów uczelni wy¿szych
(ale tylko tych, którzy rozpoczêli studia przed rokiem
akademickim 2002/2003), osób bez wykszta³cenia pod-
stawowego  oraz osób, których najbli¿si krewni zginêli
lub zostali uznani za inwalidów wojskowych podczas
pe³nienia s³u¿by wojskowej. Jednoczeœnie nie zostali
przeniesieni do rezerwy jedyni ¿ywiciele rodziny czy
osoby skazane prawomocnym wyrokiem, co zdarza³o
siê w latach poprzednich.
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Jakie mog¹ byæ przyczyny odroczenia s³u¿by
wojskowej

Na wniosek poborowego udziela siê odroczenia
(obowi¹zkowo) ze wzglêdu na:
1. Wybór na pos³a (na czas sprawowania mandatu)

oraz ze wzglêdu na kandydowanie do Sejmu (na
czas trwania kampanii wyborczej).

2. Koniecznoœæ sprawowania bezpoœredniej
opieki nad zamieszka³ym wspólnie z pobo-
rowym cz³onkiem rodziny, który:
→ nie ukoñczy³ szesnastego roku ¿ycia, lub
→ zosta³ uznany za ca³kowicie niezdolnego do

pracy i do samodzielnej egzystencji, albo
→ ukoñczy³ siedemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia.

Odroczenie jest przyznawane jeœli brak jest innego
pe³noletniego cz³onka rodziny bli¿szego lub równego
stopniem pokrewieñstwa, obowi¹zanego do sprawowa-
nia tej opieki, albo kiedy obowi¹zek sprawowania opie-
ki wynika z prawomocnego orzeczenia s¹du. 

Odroczenie przys³uguje na czas sprawowania opieki.
Przyznaje siê je nie wiêcej ni¿ trzy razy, na czas
okreœlony we wniosku, nie d³u¿szy jednak ni¿ 12
miesiêcy. Po trzykrotnym skorzystaniu z tego odro-
czenia poborowy jest przenoszony do rezerwy. O ko-
niecznoœci sprawowania przez poborowego bezpoœred-
niej opieki nad cz³onkiem rodziny decyduje wójt lub
burmistrz (prezydent miasta). Zasady wydawania
takiej decyzji okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dn. 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzeka-
nia o koniecznoœci sprawowania przez poborowego
bezpoœredniej opieki nad cz³onkiem rodziny (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 17, poz. 129).
3. Pobieranie nauki: studenci, osoby pobieraj¹ce

naukê w zak³adach kszta³cenia nauczycieli oraz
alumni wy¿szych seminariów duchownych, osoby
zakonne (po profesji czasowej), nowicjusze w za-
konach albo s³uchacze szkó³ duchownych koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych, maj¹cych osobowoœæ
prawn¹, otrzymuj¹ odroczenie na czas pobierania
nauki. Odroczenie przys³uguje równie¿ ze wzglêdu
na pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
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(ka¿dej szkole powy¿ej gimnazjum nie bêd¹cej
uczelni¹ wy¿sz¹), a do dnia 31 sierpnia 2008 r.
tak¿e w szkole ponadpodstawowej. Jest te¿ mo¿liwe
uzyskanie odroczenia ze wzglêdu na kszta³cenie
maj¹ce na celu zdobycie kwalifikacji przydatnych 
w wojsku (na podstawie umowy zawartej 
z wojskowym komendantem uzupe³nieñ, na czas
tego kszta³cenia).

Odroczenia zwi¹zane z pobieraniem nauki przys³uguj¹
ze wzglêdu na naukê w systemie dziennym, wieczo-
rowym, zaocznym i eksternistycznym. Przys³uguj¹ one
równie¿ studentom i uczniom odbywaj¹cym naukê za
granic¹. W tym wypadku, jeœli skierowanie lub rekru-
tacja nast¹pi³a przez uczelniê (szko³ê) maj¹c¹ siedzibê
na terenie kraju, wówczas stosuje siê normalny tryb
dorêczania wniosków i zaœwiadczeñ (wystarczy
zaœwiadczenie z dziekanatu lub sekretariatu, albo te¿
indeks z zaliczonym poprzednim semestrem). Jeœli jed-
nak rekrutacja mia³a miejsce za granic¹, wówczas
odpowiednie zaœwiadczenie sk³adamy do konsulatu. 

Od 3 stycznia 2006 r. zniknê³a granica koñca
roku szkolnego, w którym poborowy koñczy 27
rok ¿ycia, do czasu której mo¿na by³o korzystaæ
z odroczenia ze wzglêdu na pobieranie nauki.
Obecnie mo¿na pobieraæ naukê bezterminowo.
Trzeba jednak¿e pamiêtaæ, ¿e zniknê³a te¿ grani-
ca koñca roku kalendarzowego, w którym
poborowy koñczy 28 rok ¿ycia, po której
poborowy, który nie odby³ s³u¿by wojskowej by³
automatycznie przenoszony do rezerwy. Nawet
absolwenci maj¹cy 29 lat i wiêcej mog¹ zostaæ
wezwani do WKU celem powo³ania ich do s³u¿by
wojskowej (pisaliœmy o tym w poprzednim pod-
rozdziale).

Odroczenia dla absolwentów szkó³ wy¿szych
Wszystkie rodzaje odroczeñ dotycz¹ równie¿ absolwen-
tów szkó³ wy¿szych (art. 93 ust. 3 ustawy o powszech-
nym obowi¹zku obrony RP), a zatem przys³uguj¹ im
równie¿ obligatoryjne odroczenia ze wzglêdu na
pobieranie nauki na drugim kierunku studiów, podjê-
tym po zakoñczeniu lub w trakcie trwania kierunku
pierwszego. 
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Oprócz tego odroczenie absolwentom przys³uguje
równie¿ wtedy, gdy bezpoœrednio po ukoñczeniu
studiów podjêli oni naukê na dziennych studiach dok-
toranckich. W takim przypadku poborowego powo³uje
siê na przeszkolenie wojskowe nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
dwunastu miesiêcy od dnia uchylenia lub wygaœniêcia
decyzji o odroczeniu. 

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ wed³ug art. 91 ustawy 
o powszechnym obowi¹zku obrony, za absolwentów
szkó³ wy¿szych uwa¿a siê poborowych, którzy z³o¿yli
egzaminy wymagane planem studiów, w tym egzamin
dyplomowy, i uzyskali uprawnienia do otrzymania
dyplomu. Tak wiêc samo uzyskanie absolutorium nie
oznacza, ¿e dany poborowy jest ju¿ absolwentem 
(o czym czêsto zapewnia siê w WKU) i tym samym nie
podlega on jeszcze powo³aniu do odbycia przeszkolenia
wojskowego.

Poborowych bêd¹cych absolwentami szko³y wy¿szej
powo³uje siê do odbycia przeszkolenia wojskowego nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu dwunastu miesiêcy, licz¹c od dnia,
w którym WKU otrzyma³o zawiadomienie, ¿e stali siê
absolwentami szkó³ wy¿szych.

Odroczenie przyznawane uznaniowo
Chodzi o odroczenia udzielane ze wzglêdu na wa¿ne
sprawy osobiste lub rodzinne poborowego. W szczegól-
noœci dotyczy to trudnej sytuacji osobistej lub rodzin-
nej, która nie upowa¿nia do udzielenia poborowemu
odroczenia z tytu³u sprawowania bezpoœredniej opieki
nad cz³onkiem rodziny albo z powodu koniecznoœci
za³atwienia spraw zwi¹zanych z prowadzeniem przez
poborowego przedsiêbiorstwa, gospodarstwa rolnego
albo innej dzia³alnoœci gospodarczej. Udziela siê go
tylko jeden raz na okres od trzech do dwunastu miesiê-
cy. Pamiêtajmy, ¿e odroczenia tego wojskowy komen-
dant uzupe³nieñ udzieliæ mo¿e, ale nie musi, jeœli uzna,
¿e nie zachodz¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce jego przyz-
nanie.

Szczegó³owe zasady udzielania odroczeñ znajduj¹ siê 
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dn. 31 maja 2006 r.
w sprawie udzielania odroczeñ zasadniczej s³u¿by
wojskowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 118, poz. 800).
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Istnieje mo¿liwoœæ zwolnienia ¿o³nierza z odbywania
zasadniczej s³u¿by wojskowej przed jej odbyciem.
Dowódca jednostki zwalnia ¿o³nierza w razie:
1) uznania go ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo

niezdolnego do czynnej s³u¿by wojskowej lub nie-
zdolnego do czynnej s³u¿by wojskowej w czasie
pokoju albo za trwale i ca³kowicie niezdolnego do
czynnej s³u¿by wojskowej w czasie pokoju oraz 
w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie wojny,

2) koniecznoœci sprawowania przez niego bezpoœred-
niej opieki nad cz³onkiem rodziny (analogicznie jak
przy uzyskiwaniu odroczenia z tego powodu),

3) wybrania go do Sejmu,
4) zarz¹dzenia w stosunku do niego wykonania kary

pozbawienia wolnoœci.

Wczeœniejsze zwolnienie ¿o³nierza 
z zasadniczej s³u¿by wojskowej

III. PRAWNE MO¯LIWOŒCI 
UBIEGANIA SIÊ O S£U¯BÊ

ZASTÊPCZ¥

Na mocy ustawy o s³u¿bie zastêpczej z 2003 r. odby-
wanie s³u¿by zastêpczej uznaje siê za spe³nianie
powszechnego obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie s³u¿by wojskowej.

S³u¿ba zastêpcza polega na wykonywaniu prac
na rzecz (art. 2 ust. 2 ustawy):
→ ochrony œrodowiska,
→ ochrony przeciwpo¿arowej,
→ ochrony zdrowia,
→ pomocy spo³ecznej,
→ opieki nad osobami niepe³nosprawnymi albo bez-

domnymi,
→ oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru

sprawiedliwoœci.

S³u¿ba zastêpcza trwa 18 miesiêcy, a dla absol-
wentów szkó³ wy¿szych – 6 miesiêcy.
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Gdzie mo¿na odbywaæ s³u¿bê zastêpcz¹

S³u¿bê zastêpcz¹ odbywa siê w:
→ pañstwowych i samorz¹dowych jednostkach organi-

zacyjnych (np. mo¿e to byæ dom pomocy spo³ecznej,
schronisko dla bezdomnych prowadzone przez
gminê),

→ publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, 
→ organizacjach po¿ytku publicznego. 
Organizacje po¿ytku publicznego to stowarzyszenia,
fundacje (i inne podmioty np. organizacje koœcielne),
które otrzymaj¹ taki status (o status organizacji
po¿ytku publicznego mog¹ ubiegaæ siê organizacje od 
1 stycznia 2004 r. – wiêcej informacji na ten temat
mo¿na znaleŸæ w portalu www.ngo.pl – w serwisie:
www.prawo.ngo.pl oraz www.pozytek.ngo.pl).

Skierowanie do odbycia s³u¿by zastêpczej w organiza-
cji po¿ytku publicznego, któr¹ jest jednostka organiza-
cyjna koœcio³a lub zwi¹zku wyznaniowego, maj¹ca
osobowoœæ prawn¹, nastêpuje wy³¹cznie za zgod¹
poborowego.

Procedura ubiegania siê o s³u¿bê zastêpcz¹ –
komisja wojewódzka

Orzeczenie o przeznaczeniu do s³u¿by zastêpczej wydaje
komisja wojewódzka do spraw s³u¿by zastêpczej (dalej:
komisja wojewódzka). W sk³ad komisji wojewódzkiej
wchodzi przewodnicz¹cy komisji wojewódzkiej oraz
cz³onkowie komisji wojewódzkiej, w liczbie 5 osób (ewen-
tualne braki w sk³adzie komisji mog¹ byæ podstaw¹
odwo³ania siê od jej decyzji).

Orzeczenia komisji wojewódzkiej zapadaj¹ w obecnoœci
co najmniej 3 osób z jej sk³adu. Co najmniej 2 osoby ze
sk³adu komisji wojewódzkiej musz¹ wykazaæ siê doku-
mentami potwierdzaj¹cymi posiadanie wiedzy w zakre-
sie religioznawstwa lub etyki. Bêd¹ oni rozstrzygaæ, czy
doktryna etyczna, moralna, wyznawana przez danego
poborowego, jest doktryn¹, która upowa¿nia komisjê do
przyznania mu prawa do odbycia s³u¿by zastêpczej.
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Wniosek o skierowanie do s³u¿by zastêpczej

Poborowy, który zosta³ przeznaczony do odbycia zasadni-
czej s³u¿by wojskowej albo przeszkolenia wojskowego,
mo¿e z³o¿yæ wniosek o przeznaczenie go do s³u¿by 
zastêpczej.

Wniosek o przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej
poborowy sk³ada na piœmie do w³aœciwej komisji
wojewódzkiej, za poœrednictwem wojskowego komen-
danta uzupe³nieñ, najpóŸniej w dniu dorêczenia mu
karty powo³ania do odbycia s³u¿by wojskowej.

Wniosek, ten powinien w szczególnoœci zawieraæ:
→ oœwiadczenie o wyznawanych przekonaniach reli-

gijnych oraz wskazanie w wyznawanej doktrynie
religijnej podstawy wy³¹czaj¹cej mo¿liwoœæ odbywa-
nia s³u¿by wojskowej, a tak¿e wykazanie rzeczy-
wistych zwi¹zków z wyznawan¹ doktryn¹ religijn¹,

→ wskazanie wyznawanych zasad moralnych, które
pozostaj¹ w sprzecznoœci z obowi¹zkami ¿o³nierza
odbywaj¹cego s³u¿bê wojskow¹.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jedynie dwa wy¿ej wymienione
motywy (przekonania religijne oraz zasady moralne)
s¹ uznane za podstawê uzyskania s³u¿by zastêpczej.
Podstawy takiej nie stanowi¹ np. przekonania polity-
czne, niechêæ poddawania siê dyscyplinie.

Wniosek najlepiej jest z³o¿yæ osobiœcie – wówczas bierze-
my ze sob¹ egzemplarz, który sk³adamy w WKU oraz
kopiê. Podczas sk³adania wniosku nale¿y poprosiæ 
o z³o¿enie pieczêci z dat¹ i podpisem na kopii – bêdzie to
dowód z³o¿enia wniosku, który nale¿y zachowaæ.
Wniosek mo¿na równie¿ przes³aæ listem poleconym. 
W takim wypadku nale¿y zachowaæ dowód nadania listu.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e nie istniej¹ ¿adne okreœlone
kategorie poborowych, którym wy³¹cznie przys³uguje
s³u¿ba zastêpcza (np. Œwiadkom Jehowy) – z³o¿enie
takiego wniosku jest prawem ka¿dego poborowego.

Poborowy, który z³o¿y³ wniosek o przeznaczenie do
s³u¿by zastêpczej, do czasu ostatecznego rozstrzygniê-
cia tego wniosku nie mo¿e byæ powo³any do s³u¿by
wojskowej.
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Przyk³adowy wzór wniosku o skierowanie do s³u¿by
zastêpczej znajduje siê na koñcu opracowania.

Do wniosku dobrze jest do³¹czyæ ró¿ne za³¹czniki
potwierdzaj¹ce nasze motywacje, np. zaœwiadczenie
organizacji pacyfistycznej o tym, ¿e jest siê jej
cz³onkiem, wycinki prasowe poœwiadczaj¹ce udzia³ 
w akcjach pacyfistycznych itp.

Rozpatrywanie wniosku o przeznaczenie do
s³u¿by zastêpczej

Wojskowy komendant uzupe³nieñ przesy³a wniosek 
o przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej do komisji woje-
wódzkiej w terminie 3 dni od dnia jego z³o¿enia przez
poborowego. Komisja wojewódzka wydaje orzeczenie 
w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

Wniosek poborowego rozpatruje komisja wojewódzka
w obecnoœci poborowego, w terminie i w miejscu
okreœlonych przez przewodnicz¹cego komisji wojewódz-
kiej.

Je¿eli poborowy nie stawi siê bez usprawiedliwionej
przyczyny na posiedzenie komisji wojewódzkiej oraz
nie zawiadomi jej w terminie 7 dni od dnia, w którym
mia³ byæ rozpatrzony wniosek, o przyczynie nieobec-
noœci, rozpoznanie wniosku poborowego o przeznacze-
nie do s³u¿by zastêpczej nastêpuje na kolejnym
posiedzeniu komisji wojewódzkiej zwo³anym nie
póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia, w którym by³
wyznaczony pierwszy termin rozpatrzenia tego
wniosku.

Jeœli poborowy nie zg³osi siê po raz kolejny wówczas
komisja wojewódzka rozpoznaje wniosek poborowego
równie¿ przy braku jego obecnoœci (jednak¿e w takim
wypadku trudno liczyæ na pozytywn¹ decyzjê komisji).
Orzeczenie komisji wojewódzkiej wraz z uzasadnie-
niem dorêcza siê poborowemu i wojskowemu komen-
dantowi uzupe³nieñ.
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Rozpoznanie wniosku przez komisjê, obecnoœæ po-
borowego i jego argumentacja przedstawiona osobiœcie
komisji jest najwa¿niejszym momentem w trakcie
ubiegania siê o s³u¿bê zastêpcz¹ – czêsto decyduje 
o uzyskaniu lub nieuzyskaniu s³u¿by zastêpczej (przez-
naczeniu lub nieprzeznaczeniu do odbywania s³u¿by
zastêpczej). Warto wiêc dobrze przygotowaæ siê do
spotkania z komisj¹.

Odwo³anie od decyzji komisji wojewódzkiej

Poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ
w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji
wojewódzkiej przys³uguje odwo³anie do wy¿szej instancji
– do komisji do spraw s³u¿by zastêpczej. Komisjê tê
powo³uje i odwo³uje minister w³aœciwy do spraw pracy. 

Odwo³anie nie wymaga ¿adnego uzasadnienia, nie ma
te¿ ¿adnych specjalnych wymogów formalnych, które
musi ono spe³niæ. Wystarczy, ¿e w odwo³aniu poborowy
zaznaczy, ¿e nie jest zadowolony z decyzji organu 
I instancji. Oczywiœcie, w odwo³aniu mo¿na równie¿
podaæ jakiego konkretnie uchybienia dopuœci³a siê
komisja wojewódzka i zawnioskowaæ o konkretne
rozstrzygniêcie (np. o uchylenie zaskar¿onej decyzji).
Do uchybieñ takich nale¿¹ m.in. brak wymaganego
sk³adu komisji, niedopuszczenie przez komisjê do
pe³nego wypowiedzenia siê przez poborowego lub
niewziêcie pod uwagê wszystkich argumentów
podanych przez poborowego, a tak¿e brak pe³nego uza-
sadnienia przez komisjê jej orzeczenia (np. gdy w uza-
sadnieniu komisja ogólnikowo napisa³a, ¿e poborowy
nie przekona³ jej co do swoich pogl¹dów).

Od decyzji komisji do spraw s³u¿by zastêpczej
przys³uguje odwo³anie do wojewódzkiego s¹du admini-
stracyjnego. Zasady sk³adania skarg do wojewódzkich
s¹dów administracyjnych omówione zosta³y w opra-
cowaniu z serii „Poznaj Swoje Prawa” pt. „Obywatel 
w urzêdzie”. Adresy wojewódzkich s¹dów administra-
cyjnych mo¿na znaleŸæ na stronie Naczelnego S¹du
Administracyjnego, pod adresem http://www.nsa.gov.pl.
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Poborowy, którego wniosek o przeznaczenie do s³u¿by
zastêpczej zosta³ rozstrzygniêty negatywnie ostatecznym
orzeczeniem, mo¿e wyst¹piæ z kolejnym wnioskiem w tej
sprawie nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od dnia
uprawomocnienia siê tego orzeczenia. Wniosek skie-
rowany do komisji wojewódzkiej przed up³ywem tego ter-
minu nie jest rozpoznawany.

IV. ODBYWANIE S£U¯BY ZASTÊPCZEJ

Marsza³ek województwa wydaje poborowemu (który
zosta³ przeznaczony do odbywania s³u¿by zastêpczej)
kartê skierowania do odbycia s³u¿by zastêpczej i kieru-
je go do odbycia s³u¿by zastêpczej. W miarê mo¿liwoœci
poborowy powinien zostaæ skierowany do pracodawcy
maj¹cego siedzibê w pobli¿u miejsca pobytu sta³ego albo
czasowego (tego poborowego). 

Dotychczas czêsto zdarza³a siê sytuacja, ¿e poborowy nie
by³ od razu kierowany do konkretnego pracodawcy (ze
wzglêdu na brak miejsc pracy) i musia³ oczekiwaæ na
przydzia³. Czêsto zdarza³y siê równie¿ przypadki, gdy
dany poborowy by³ przenoszony do rezerwy bez odbycia
s³u¿by zastêpczej. Obecnie, na podstawie nowych zasad
(art. 46 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony), poborowi, którzy z³o¿yli wniosek o przez-
naczenie do s³u¿by zastêpczej s¹ przenoszeni do
rezerwy bez odbycia tej s³u¿by, jeœli w ci¹gu 36
miesiêcy (lub 18 miesiêcy, jeœli poborowy jest
absolwentem uczelni wy¿szej) nie zostan¹ skie-
rowani do jej odbywania u konkretnego podmiotu. 

„Upatrzony” pracodawca
Istnieje mo¿liwoœæ uzyskania skierowania do odbywania
s³u¿by zastêpczej u konkretnego, wybranego podmiotu.
W tym celu poborowy powinien uzyskaæ zaœwiadczenie
od tego podmiotu, ¿e podmiot ten jest zainteresowany
przyjêciem poborowego do odbywania s³u¿by zastêpczej.
Zaœwiadczenie to powinien przedstawiæ w wojewódzkim
urzêdzie pracy. WUP nie ma obowi¹zku pozytywnie roz-
patrzyæ naszej proœby, ale w praktyce takie wnioski s¹

Kierowanie do odbywania s³u¿by zastêpczej
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za³atwiane na korzyœæ poborowego. Pamiêtaæ nale¿y 
o wczeœniejszym sprawdzeniu, czy dany podmiot
ma mo¿liwoœæ przyjmowania poborowych (na
temat uzyskania mo¿liwoœci przyjmowania poborowych
przez organizacje po¿ytku publicznego patrz rozdzia³:
„Jak zatrudniæ poborowego s³u¿by zastêpczej w sto-
warzyszeniu/ fundacji”).

Status i uprawnienia poborowego
odbywaj¹cego s³u¿bê zastêpcz¹

Dniem rozpoczêcia odbywania s³u¿by zastêpczej przez
poborowego jest dzieñ, w którym stawi³ siê on do odby-
cia tej s³u¿by.

Poborowy odbywaj¹cy s³u¿bê zastêpcz¹ nie pozostaje 
w stosunku pracy z podmiotem, do którego zosta³
skierowany w celu odbycia s³u¿by.

Do poborowych odbywaj¹cych s³u¿bê zastêpcz¹ stosuje
siê odpowiednio przepisy Kodeksu pracy o:
→ obowi¹zkach pracodawcy,
→ obowi¹zkach pracownika,
→ nagrodach i wyró¿nieniach,
→ karach za naruszenie porz¹dku i dyscypliny pracy,
→ ochronie wynagrodzenia za pracê,
→ odpowiedzialnoœci materialnej pracownika,
→ œwiadczeniach przys³uguj¹cych w okresie czasowej

niezdolnoœci do pracy,
→ czasie pracy,
→ bezpieczeñstwie i higienie pracy.

Poborowy odbywaj¹cy s³u¿bê zastêpcz¹ nie mo¿e pe³niæ
funkcji kierowniczej.

Poborowi s³u¿by zastêpczej s¹ uprawnieni do ulgi 78%
przy przejazdach œrodkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w poci¹gach osobowych,
pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego 
w komunikacji zwyk³ej i przyspieszonej, na podstawie
biletów jednorazowych (art. 2 ust. 6 ustawy z dn. 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych prze-
jazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 
z póŸn. zm.). Uprawnienie dotyczy przejazdu 2. klas¹.
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Podmiot zatrudniaj¹cy poborowego (pracodaw-
ca) jest obowi¹zany zapewniæ mu na czas odby-
wania s³u¿by zastêpczej: 
→ bezp³atne zakwaterowanie, je¿eli czas dojazdu naj-

tañszym œrodkiem publicznego transportu
zbiorowego kolejowego lub autobusowego,
przewidziany w rozk³adzie jazdy, ³¹cznie z przesiad-
kami, przekracza w obie strony 2 godziny;

→ odzie¿ i obuwie robocze oraz œrodki ochrony indy-
widualnej, dostarczane na zasadach okreœlonych
przez Kodeks pracy;

→ mo¿liwoœæ korzystania z urz¹dzeñ socjalnych, na
zasadach okreœlonych dla „zwyk³ych” pracowników
zatrudnionych przez danego pracodawcê;

→ posi³ki profilaktyczne i napoje, przyznawane na
zasadach okreœlonych przez Kodeks pracy, oraz
inne posi³ki, je¿eli poborowy odbywa s³u¿bê na
stanowisku pracy, na którym pracownikom danego
podmiotu przys³uguj¹ takie posi³ki;

→ bilety na codzienny dojazd z miejsca pobytu sta³ego
albo czasowego do miejsca pe³nienia s³u¿by i z
powrotem, z wyj¹tkiem przypadków, gdy bezp³atny
przejazd zapewnia podmiot we w³asnym zakresie;

→ przejazd najtañszym œrodkiem publicznego trans-
portu zbiorowego kolejowego lub autobusowego po
zakoñczeniu odbywania s³u¿by zastêpczej do miejs-
ca jego pobytu sta³ego albo czasowego trwaj¹cego
ponad 2 miesi¹ce.

Poza tym, podmiot wyp³aca poborowemu œwiad-
czenie pieniê¿ne w kwocie 640 z³ brutto mie-
siêcznie; marsza³ek województwa zwraca ten koszt
pracodawcom zatrudniaj¹cym poborowych, przez co
ponosz¹ oni niewielkie obci¹¿enia z tytu³u zatrud-
nienia poborowego.

Poborowy skierowany do odbycia s³u¿by zastêpczej ma
jeszcze inne szczególne uprawnienia:
→ w okresie miêdzy dniem dorêczenia poborowemu

karty skierowania do odbywania s³u¿by zastêpczej
a dniem zakoñczenia odbywania s³u¿by zastêpczej,
pracodawca, u którego poborowy by³ zatrudniony 
w dniu skierowania do odbycia s³u¿by zastêpczej,
nie mo¿e wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ z poborowym
stosunku pracy; 
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→ je¿eli okres dokonanego przez pracodawcê lub przez
poborowego wypowiedzenia stosunku pracy up³ywa
po dniu dorêczenia mu karty skierowania,
wypowiedzenie staje siê bezskuteczne. W tym przy-
padku rozwi¹zanie stosunku pracy mo¿e nast¹piæ
tylko na ¿¹danie poborowego;

→ podobnie jest w przypadku gdy by³a to umowa
o pracê zawartych na okres próbny – w razie
up³ywu okresu próbnego po powo³aniu poborowego
do odbycia s³u¿by zastêpczej umowê o pracê uwa¿a
siê za zawart¹ na czas nieokreœlony; jednak¿e
umowa o pracê zawarta na czas okreœlony lub na
czas wykonania okreœlonej pracy ulega rozwi¹zaniu
z up³ywem terminu okreœlonego w umowie;

→ poborowemu, który w terminie 30 dni od dnia zwol-
nienia ze s³u¿by zastêpczej podj¹³ pracê u praco-
dawcy, u którego by³ zatrudniony w dniu skierowa-
nia do odbycia s³u¿by zastêpczej, czas odbywania
tej s³u¿by wlicza siê do okresu zatrudnienia u tego
pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnieñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy;

→ poborowemu, który w terminie 30 dni od dnia zwol-
nienia ze s³u¿by zastêpczej podj¹³ pracê po raz pier-
wszy lub u innego pracodawcy ni¿ ten, u którego by³
zatrudniony w dniu skierowania do tej s³u¿by, czas
odbywania s³u¿by zastêpczej wlicza siê do okresu
zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowa-
nia uprawnieñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, 
z wyj¹tkiem uprawnieñ przys³uguj¹cych wy³¹cznie
pracownikom zatrudnionym u tego pracodawcy, 
u którego podj¹³ pracê;

→ poborowemu, który podj¹³ pracê po up³ywie 30 dni
od dnia zwolnienia ze s³u¿by zastêpczej, czas odby-
wania tej s³u¿by wlicza siê do okresu zatrudnienia,
od którego zale¿¹ tylko uprawnienia w zakresie
wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokoœci
odprawy poœmiertnej, a tak¿e uprawnienia emery-
talno-rentowe;

→ pracodawca, u którego by³ zatrudniony poborowy 
w dniu skierowania do odbycia s³u¿by zastêpczej,
jest obowi¹zany zatrudniæ go na poprzednio zaj-
mowanym stanowisku lub na stanowisku
równorzêdnym pod wzglêdem rodzaju pracy oraz
wynagrodzenia, je¿eli w terminie 30 dni od dnia
zwolnienia ze s³u¿by poborowy zg³osi³ siê do tego
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pracodawcy w celu podjêcia pracy; niezachowanie
tego terminu powoduje wygaœniêcie stosunku pracy,
chyba ¿e nast¹pi³o ono z przyczyn usprawiedli-
wiaj¹cych nieobecnoœæ w pracy;

→ je¿eli pracownik uzyska³ podczas odbywania s³u¿by
zastêpczej inne lub wy¿sze ni¿ posiadane uprzednio
kwalifikacje zawodowe, pracodawca mo¿e, na jego
wniosek, zatrudniæ go na stanowisku, które
odpowiada nabytym kwalifikacjom;

→ poborowym odbywaj¹cym s³u¿bê zastêpcz¹, na ich
wniosek, pokrywane s¹ nale¿noœci i op³aty
mieszkaniowe (rozporz¹dzenie Rady Ministrów 
z dn. 18 wrzeœnia 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad i trybu pokrywania nale¿noœci i op³at
mieszkaniowych osobom spe³niaj¹cym powszechny
obowi¹zek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cz³onkom ich rodzin, Dz. U. z 2001 r., Nr 116, poz.
1238 z poŸn. zm.). To uprawnienie przys³uguje
poborowym uznanym za posiadaj¹cych na
wy³¹cznym utrzymaniu cz³onków rodziny oraz
poborowym samotnym.

W razie œmierci poborowego odbywaj¹cego s³u¿bê
zastêpcz¹ cz³onkom jego rodziny przys³uguje,
wyp³acana przez podmiot, odprawa poœmiertna na
zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Urlopy przys³uguj¹ce poborowemu
Poborowemu odbywaj¹cemu s³u¿bê zastêpcz¹
przys³uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni
kalendarzowych w pierwszym roku s³u¿by zastêpczej 
i 11 dni kalendarzowych w drugim roku tej s³u¿by, 
a poborowemu, który jest absolwentem szko³y wy¿szej
– w wymiarze 9 dni kalendarzowych. Urlopu
wypoczynkowego udziela siê po odbyciu przez
poborowego co najmniej 6 miesiêcy s³u¿by, a poborowe-
mu absolwentowi szko³y wy¿szej po odbyciu 3 miesiê-
cy. Je¿eli poborowy nie wykorzysta³ urlopu
wypoczynkowego w ca³oœci albo w czêœci z powodu cza-
sowej niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, podmiot
udziela niewykorzystany urlop w terminie póŸ-
niejszym, ustalonym z poborowym. Za niewykorzys-
tany urlop wypoczynkowy przys³uguje ekwiwalent
pieniê¿ny, wyp³acany ze œrodków w³asnych podmiotu,
w wysokoœci 1/30 œwiadczenia pieniê¿nego (opisanego



wczeœniej) za ka¿dy dzieñ niewykorzystanego urlopu.
Poborowemu przys³uguje te¿ urlop z tytu³u hono-
rowego krwiodawstwa w wymiarze jednego dnia za
ka¿de oddane 200 ml krwi.

Zwolnienia od pracy przys³uguj¹ce poborowemu
Poborowemu odbywaj¹cemu s³u¿bê zastêpcz¹ przys³u-
guje zwolnienie od pracy:
→ w celu wykonania okresowych badañ lekarskich 

i szczepieñ ochronnych,
→ w celu osobistego stawienia siê na wezwanie przed

organem administracji publicznej, organem wymia-
ru sprawiedliwoœci albo organem œcigania karnego,

→ w razie œlubu poborowego lub urodzenia siê jego
dziecka albo zgonu i pogrzebu ma³¿onka pobo-
rowego lub dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy poborowego – w wymiarze 2 dni,

→ w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teœciowej,
teœcia, babki, dziadka, a tak¿e innej osoby
pozostaj¹cej na utrzymaniu poborowego lub pod jego
bezpoœredni¹ opiek¹ – w wymiarze jednego dnia.

Marsza³ek województwa kontroluje podmioty,
czyli pracodawców korzystaj¹cych z pracy
poborowych s³u¿by zastêpczej, w zakresie prze-
biegu tej s³u¿by. W sytuacji, gdyby pracodawca,
uniemo¿liwia³ skorzystanie z opisanych powy¿ej
uprawnieñ poborowego lub te¿ dochodzi³o do innych
nieprawid³owoœci (np. zatrudnianie na innym
stanowisku ni¿ zosta³o to okreœlone w umowie
pomiêdzy marsza³kiem a podmiotem) – wówczas
nale¿y skontaktowaæ siê z w³aœciw¹ komórk¹ woje-
wódzkiego urzêdu pracy.
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Odroczenie odbywania s³u¿by zastêpczej

Marsza³ek województwa odracza poborowemu, na jego
wniosek, odbycie s³u¿by zastêpczej ze wzglêdu na:
1) wybór na pos³a – na czas pe³nienia mandatu;
2) kandydowanie do Sejmu – na czas trwania kam-

panii wyborczej;
3) koniecznoœæ sprawowania bezpoœredniej opieki nad

cz³onkiem rodziny wspólnie z nim zamieszka³ym,
który:
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→ nie ukoñczy³ 16 roku ¿ycia,
→ zosta³ uznany za stale niezdolnego do pracy 

w gospodarstwie rolnym,
→ zosta³ uznany za ca³kowicie niezdolnego do

pracy oraz samodzielnej egzystencji,
→ zosta³ zaliczony do znacznego stopnia niepe³no-

sprawnoœci lub ukoñczy³ 75 rok ¿ycia.
Odroczenie to przyznaje siê je¿eli nie ma innego pe³nolet-
niego cz³onka rodziny bli¿szego lub równego stopniem
pokrewieñstwa obowi¹zanego do sprawowania tej opieki,
albo kiedy obowi¹zek sprawowania opieki wynika z pra-
womocnego orzeczenia s¹du. Odroczenie przyznawane
jest na czas sprawowania opieki. Czas ten ka¿dorazowo
okreœlany jest we wniosku (tzn. o odroczenie mo¿na ubie-
gaæ siê wielokrotnie) – nie mo¿e byæ jednak d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy.
4) pobieranie nauki w szkole wy¿szej, je¿eli poborowy

jest studentem, albo pobieranie nauki w zak³adzie
kszta³cenia nauczycieli – na czas pobierania tej
nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do koñca roku szkol-
nego w tym roku kalendarzowym, w którym
poborowy koñczy 27 rok ¿ycia;

5) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do
dnia 31 sierpnia 2008 r. tak¿e w szkole ponadpodsta-
wowej – na czas pobierania tej nauki, nie d³u¿ej jed-
nak ni¿ do koñca roku szkolnego w tym roku kalen-
darzowym, w którym poborowy koñczy 23 rok ¿ycia;

6) odroczenia odbycia s³u¿by zastêpczej ze wzglêdu na
pobieranie nauki udziela siê tak¿e poborowym
bêd¹cym alumnami wy¿szych seminariów duchow-
nych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej),
nowicjuszami w zakonach albo s³uchaczami szkó³
duchownych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
maj¹cych osobowoœæ prawn¹ – na czas pobierania
tej nauki.

Odroczenia odbycia s³u¿by zastêpczej mo¿na udzieliæ
równie¿ ze wzglêdu na wa¿ne sprawy osobiste lub
rodzinne poborowego, a w szczególnoœci zwi¹zane z za-
istnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej,
które nie stanowi¹ podstawy do udzielenia poborowemu
odroczenia z tytu³u sprawowania bezpoœredniej opieki
nad cz³onkiem rodziny, albo z powodu koniecznoœci



24 Seria „Poznaj Swoje Prawa”

S³u¿ba zastêpcza

za³atwienia spraw zwi¹zanych z prowadzeniem przez
poborowego przedsiêbiorstwa, gospodarstwa rolnego albo
innej dzia³alnoœci gospodarczej. Odroczenia, tego udziela
siê tylko jeden raz, w wymiarze od 3 do 12 miesiêcy.
Odroczenia tego nie udziela siê, je¿eli spowodowa³oby to
nieodbycie s³u¿by zastêpczej.

Od decyzji marsza³ka województwa wydanej w spra-
wie odroczenia odbycia s³u¿by zastêpczej przys³uguje
poborowemu odwo³anie do samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego.

Zawieszenie odbywania s³u¿by zastêpczej

Poborowemu, na jego wniosek lub na wniosek
marsza³ka województwa albo podmiotu (czyli insty-
tucji, która ma zatrudniæ poborowego), mo¿na zawiesiæ
odbywanie s³u¿by zastêpczej. Zawieszenie odbywania
s³u¿by zastêpczej mo¿e nast¹piæ w razie:
→ rozwi¹zania umowy o wykonywanie pracy przez

poborowego skierowanego do odbycia s³u¿by za-
stêpczej z przyczyn le¿¹cych po stronie podmiotu
zatrudniaj¹cego poborowego, je¿eli nie ma mo¿liwoœ-
ci natychmiastowego skierowania poborowego do
odbycia s³u¿by zastêpczej do innego podmiotu;

→ zarz¹dzenia wykonania kary pozbawienia wolnoœci
albo kary aresztu, wykonania kary ograniczenia wol-
noœci albo tymczasowego aresztowania poborowego;

→ z³o¿enia zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa
przez poborowego;

→ niezdolnoœci poborowego do odbywania s³u¿by
zastêpczej z powodu choroby;

→ stwierdzenia u poborowego odbywaj¹cego s³u¿bê
zastêpcz¹ przeciwwskazañ do wykonywania pracy
okreœlonego rodzaju, je¿eli nie ma mo¿liwoœci naty-
chmiastowego skierowania poborowego do odbycia
s³u¿by zastêpczej na innym stanowisku pracy albo
do innego podmiotu;

→ niezapewnienia przez podmiot poborowemu odby-
waj¹cemu s³u¿bê zastêpcz¹ bezp³atnego zakwa-
terowania, je¿eli nie ma mo¿liwoœci natychmias-
towego skierowania poborowego do odbywania
s³u¿by zastêpczej do innego podmiotu;
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→ zaistnienia wa¿nych spraw rodzinnych u poborowego,
które nie kwalifikuj¹ go do uznania za osobê ko-
nieczn¹ do sprawowania opieki nad cz³onkiem ro-
dziny wspólnie z nim zamieszka³ym, albo spraw oso-
bistych w szczególnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
przez poborowego przedsiêbiorstwa, gospodarstwa
rolnego, albo innej dzia³alnoœci gospodarczej.

O zawieszeniu odbywania s³u¿by zastêpczej decyduje
minister w³aœciwy do spraw pracy. Zawieszenie odbywa-
nia s³u¿by zastêpczej nie mo¿e spowodowaæ nieodbycia
tej s³u¿by przez poborowego, chyba ¿e w okresie za-
wieszenia poborowy przekroczy³ granicê wieku z tytu³u
której podlega przeniesieniu do rezerwy (czyli 60 lat).
Okresu zawieszenia odbywania s³u¿by zastêpczej nie
wlicza siê do czasu trwania tej s³u¿by. Poborowego kieru-
je siê do odbycia pozosta³ego okresu s³u¿by po ustaniu
przyczyn, które uzasadnia³y jej zawieszenie.

Zwolnienie z odbywania s³u¿by zastêpczej

Poborowego zwalnia siê z odbywania s³u¿by zastêpczej
po jej odbyciu, czyli:
→ po 18 miesi¹cach, 
→ po 6 miesi¹cach (dotyczy absolwentów szkó³

wy¿szych).

Ponadto istniej¹ mo¿liwoœci wczeœniejszego zwolnienia
ze s³u¿by zastêpczej. Marsza³ek województwa zwalnia
poborowego ze s³u¿by zastêpczej przed jej odbyciem 
w razie:
→ uznania go przez wojskow¹ komisjê lekarsk¹ za

trwale albo czasowo niezdolnego do s³u¿by wojskowej,
→ koniecznoœci sprawowania przez niego bezpoœred-

niej opieki nad cz³onkiem rodziny.

Minister w³aœciwy do spraw pracy mo¿e, na udoku-
mentowany wniosek poborowego odbywaj¹cego s³u¿bê
zastêpcz¹ (uzasadniony wa¿nymi sprawami rodzinny-
mi, które nie kwalifikuj¹ go do uznania za osobê
konieczn¹ do sprawowania opieki nad cz³onkiem
rodziny wspólnie z nim zamieszka³ym, albo sprawami
osobistymi w szczególnoœci zwi¹zanymi z prowadze-
niem przez poborowego przedsiêbiorstwa, gospodarst-



wa rolnego, albo innej dzia³alnoœci gospodarczej), zwol-
niæ go z odbywania pozosta³ego okresu tej s³u¿by.
Poborowy zwolniony w tym trybie jest przenoszony do
rezerwy.

Po odbyciu s³u¿by zastêpczej d³u¿szej ni¿ 12 miesiêcy
poborowemu, który jest bezrobotnym przys³uguje
zasi³ek dla bezrobotnych.
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V. PRZEPISY KARNE W ZAKRESIE
S£U¯BY ZASTÊPCZEJ

Podstawa prawna:
→ ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.)

Kto nie zg³asza siê do odbywania s³u¿by zastêpuj¹cej
s³u¿bê wojskow¹ w okreœlonym terminie i miejscu,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci
(art. 144 §3).

Kto, odbywaj¹c s³u¿bê zastêpuj¹c¹ s³u¿bê wojskow¹:
1) odmawia pe³nienia tej s³u¿by, z³oœliwie lub uporczy-

wie odmawia wykonania obowi¹zku wynikaj¹cego 
z tej s³u¿by albo polecenia w sprawach s³u¿bowych,

2) w celu czêœciowego lub zupe³nego uchylenia siê od
tej s³u¿by albo wykonania obowi¹zku wynikaj¹cego
z tej s³u¿by:
a) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny

spowodowa³ u niego skutek okreœlony w art. 156
§1 KK (ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu) lub art.
157 §1 KK (naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a
lub rozstrój zdrowia inne ni¿ ciê¿ki uszczerbek
na zdrowiu),

b) u¿ywa podstêpu dla wprowadzenia w b³¹d
prze³o¿onego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do lat 2 (art. 145 §1).

Tej samej karze podlega, kto, pe³ni¹c s³u¿bê zastêpcz¹,
samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wykonywa-
nia obowi¹zków s³u¿bowych lub samowolnie poza nim
pozostaje (art. 145 §2).
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Je¿eli sprawca czynu zabronionego okreœlonego w art.
145 §2 opuszcza, w celu trwa³ego uchylenia siê od tej
s³u¿by, wyznaczone miejsce wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych albo w takim celu poza nimi pozostaje, podle-
ga karze pozbawienia wolnoœci do lat 3 (art. 145 §3).

Je¿eli sprawca przestêpstwa okreœlonego w art. 145 
§2 i 3 dobrowolnie powróci³, a jego nieobecnoœæ trwa³a
nie d³u¿ej ni¿ 14 dni, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwy-
czajne z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od jej
wymierzenia (art. 146).

W stosunku do sprawców powy¿szych przestêpstw,
którzy w chwili czynu byli niezdolni do pe³nienia s³u¿by
wojskowej, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodze-
nie kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (art. 147).

VI. JAK ZATRUDNIÆ POBOROWEGO
S£U¯BY ZASTÊPCZEJ 

W STOWARZYSZENIU/ FUNDACJI

Jednym z uprawnieñ organizacji pozarz¹dowych, które
maj¹ status organizacji po¿ytku publicznego, jest
mo¿liwoœæ zatrudniania poborowych skierowanych do
odbycia s³u¿by zastêpczej. Organizacje zyskuj¹ w ten
sposób dofinansowanego pracownika (œwiadczenie
pieniê¿ne, które otrzymuje poborowy finansuje
marsza³ek województwa). Poborowi s³u¿by zastêpczej
nie trafiaj¹ do wojska, poniewa¿ powo³uj¹ siê na
wzglêdy religijne lub wyznawane zasady moralne.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e te same zasady czyni¹ z nich dobrych
pracowników, pomocnych np. w niesieniu wsparcia
osobom niepe³nosprawnym, chorym i innym potrze-
buj¹cym, czy autentycznie zaanga¿owanych w ochronê
œrodowiska. 

Podmiot – czyli jak uzyskaæ mo¿liwoœæ zatrud-
niania poborowych
Aby uzyskaæ mo¿liwoœæ zatrudniania poborowych
skierowanych do s³u¿by zastêpczej, zainteresowana
organizacja po¿ytku musi z³o¿yæ do ministra w³aœci-
wego do spraw pracy udokumentowany wniosek 
o wyra¿enie zgody na odbywanie u niej s³u¿by
zastêpczej. Obecnie w³aœciwym ministrem jest



Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej – Departament do
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. 

Wzór wniosku o wyra¿enie zgody na odbywanie
s³u¿by zastêpczej zawiera rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. 28 stycz-
nia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyra¿enie
zgody na odbywanie s³u¿by zastêpczej oraz dokumen-
tów, jakie maj¹ byæ do³¹czone do tego wniosku (Dz. U.
z 2004 r., Nr 20, poz. 179). Zgodnie z rozporz¹dzeniem
do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
→ kopiê wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust.

3 ustawy o s³u¿bie zastêpczej, do odpowiedniego
rejestru (dla organizacji po¿ytku publicznego bêdzie
to wyci¹g z KRS), 

→ statut – w razie gdy podmiot jest stowarzyszeniem
albo fundacj¹, 

→ oœwiadczenie organu podmiotu, ¿e wobec podmiotu
nie jest prowadzone postêpowanie karne lub w spra-
wie o przestêpstwo skarbowe.

Minister bada, czy dany podmiot spe³nia warunki poz-
walaj¹ce mu na zatrudnianie poborowych tzn. czy pro-
wadzi dzia³alnoœæ w jednej z dziedzin okreœlonej w art. 
2 ust. 2 ustawy o s³u¿bie zastêpczej. Chodzi tu m.in. o:
→ ochronê œrodowiska, ochronê przeciwpo¿arow¹ 

i ochronê zdrowia,
→ pomoc spo³eczn¹,
→ opiekê nad osobami niepe³nosprawnymi albo bez-

domnymi.
O wydanej decyzji minister zawiadamia w³aœciwego
marsza³ka województwa. Pamiêtajmy, ¿e to w³aœnie
marsza³ek bêdzie kierowa³ poborowych do pracy 
w organizacji. Minister prowadzi wykaz podmiotów,
które uzyska³y zgodê na odbywanie u nich s³u¿by
zastêpczej przez poborowych.

Po wydaniu decyzji przez ministra podmiot jest
obowi¹zany informowaæ ministra o ka¿dej zmianie
stanu faktycznego lub prawnego, maj¹cej wp³yw na
odbywanie u niego s³u¿by zastêpczej. Minister w³aœci-
wy do spraw pracy, cofa zgodê udzielon¹ podmiotowi
na odbywanie u niego s³u¿by zastêpczej, je¿eli podmiot:
→ zaprzesta³ wykonywania prac na rzecz: ochrony

œrodowiska, ochrony przeciwpo¿arowej, admini-
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stracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy
spo³ecznej, wymiaru sprawiedliwoœci, opieki nad
osobami niepe³nosprawnymi albo bezdomnymi, 

→ przesta³ byæ pañstwow¹ albo samorz¹dow¹ jed-
nostk¹ organizacyjn¹, publicznym zak³adem opieki
zdrowotnej lub organizacj¹ po¿ytku publicznego.

Organizacja, która uzyska³a zgodê na odbywanie u niej
s³u¿by zastêpczej przez poborowych, mo¿e wyst¹piæ do
marsza³ka województwa z ofert¹ przyjêcia konkretnej
liczby poborowych na okreœlone stanowiska pracy.
Je¿eli znajd¹ siê poborowi, którzy zostali przeznaczeni
do s³u¿by zastêpczej, wówczas marsza³ek województwa
zawiera z podmiotem umowê o wykonywanie pracy
przez poborowego. Skierowanie do odbycia s³u¿by
zastêpczej w organizacji po¿ytku publicznego, któr¹
jest jednostka organizacyjna koœcio³a lub zwi¹zku wyz-
naniowego maj¹c¹ osobowoœæ prawn¹ nastêpuje
wy³¹cznie za zgod¹ poborowego.

Poborowy ma mo¿liwoœæ uzyskania skierowania do
odbywania s³u¿by zastêpczej w konkretnej, wybranej
organizacji. W tym celu powinien uzyskaæ zaœwiadcze-
nie od tej organizacji, ¿e jest ona zainteresowana
przyjêciem go do odbywania s³u¿by zastêpczej (oczy-
wiœcie organizacja musi uzyskaæ wczeœniej opisane
powy¿ej pozwolenie na zatrudnianie poborowych).
Uzyskane zaœwiadczenie poborowy powinien przed-
stawiæ w wojewódzkim urzêdzie pracy. WUP nie ma
obowi¹zku pozytywnie rozpatrzyæ naszej proœby, ale 
w praktyce takie wnioski s¹ za³atwiane na korzyœæ
poborowego. O uzyskiwaniu przez poborowych
skierowania do „upatrzonego” pracodawcy pisaliœmy
ju¿ wczeœniej w czêœci „Odbywanie s³u¿by zastêpczej”.
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Obowi¹zki pracodawców
Organizacje przyjmuj¹ce do pracy poborowych musza
pamiêtaæ, ¿e uprawnieni s¹ oni do okreœlonych œwiad-
czeñ. Œwiadczenia te wynikaj¹ zarówno z Kodeksu
pracy, jak i z ustawy o s³u¿bie zastêpczej. Œwiadczenia
dla poborowego, które staj¹ siê obowi¹zkiem pracodaw-
cy, opisane zosta³y w czêœci „Odbywanie s³u¿by
zastêpczej” – w podrozdziale „Status i uprawnienia
poborowego odbywaj¹cego s³u¿bê zastêpcz¹”.



Lublin, 2004-07-15

Piotr Ginalski
ul. Rybna 15/23
20-300 Krê¿nica

Do: Komisja wojewódzka do spraw s³u¿by zastêpczej
ul. Pi³sudskiego 16/7, 20-540 Lublin

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ 
ul. G³êboka 8, 20-612 Lublin

Na podstawie art. 85 ustêp 3 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz art. 11 ustawy 
o s³u¿bie zastêpczej z 2003 r. zwracam siê z wnioskiem
o przeznaczenie mnie do s³u¿by zastêpczej.

UWAGA: PONI¯EJ PODANE S¥
PRZYK£ADOWE MOTYWACJE, ALE 

OCZYWIŒCIE NALE¯Y WPISAÆ W£ASNE.

Wyznawane przeze mnie i odzwierciedlone w moim
postêpowaniu zasady moralne nie pozwalaj¹ mi na
pe³nienie s³u¿by wojskowej...

Jako pacyfista, osoba kieruj¹ca siê w swoim ¿yciu
zasadami niestosowania przemocy i poszanowania
ka¿dego cz³owieka, uwa¿am, ¿e przemoc nie mo¿e byæ
we wspó³czesnym œwiecie metod¹ rozwi¹zywania kon-
fliktów, gdy¿ prowadzi ona do cierpieñ i œmierci tysiê-
cy istnieñ ludzkich oraz potê¿nych zniszczeñ, tak jak to
np. mia³o miejsce podczas konfliktu w b. Jugos³awii... 

Tym samym, odmawiaj¹c pe³nienia zasadniczej s³u¿by
wojskowej, nie chcê siê przyczyniaæ do takiego stanu
rzeczy...

Sumienie nie pozwala mi na dokonywanie takich czyn-
noœci jak uczenie siê strzelania czy celowania do tarczy
z wizerunkiem cz³owieka co ma na celu nauczenie siê
sposobów zabijania...
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PRZYK£ADOWY WZÓR WNIOSKU 
O SKIEROWANIE DO S£U¯BY ZASTÊPCZEJ
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Uwa¿am, ¿e jedynie pokojowe rozstrzyganie konflik-
tów, tolerancja dla innych pogl¹dów i wzajemne zrozu-
mienie maj¹ sens i s¹ dobr¹ alternatyw¹ dla œwiata
pe³nego nienawiœci i wojen...

Chcia³bym jednoczeœnie dodaæ, ¿e wniosek mój nie ma
na celu uchylenia siê od obowi¹zku na rzecz
spo³eczeñstwa, a jedynie chêæ jego spe³nienia w formie
zgodnej z moimi pogl¹dami. Zatem zg³aszam gotowoœæ
odbycia s³u¿by zastêpczej zgodnie z przydzia³em.

Piotr Ginalski
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NGO:SPRAWNI

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna 
w ramach projektu ngo:sprawni skierowana jest do
organizacji pozarz¹dowych, które:
→ chc¹ inwestowaæ w pracowników, a jednoczeœnie

aktywnie uczestniczyæ w wyrównaniu szans osób
dyskryminowanych na rynku pracy,

→ chc¹ zerwaæ ze stereotypem mówi¹cym, ¿e
dzia³ania spo³eczne opieraj¹ siê wy³¹cznie na
pracy wolontarystycznej,

→ szukaj¹ szansy na rozwój i profesjonalizuj¹ swoje
dzia³ania.

Adresatem kampanii s¹ tak¿e same osoby
niepe³nosprawne oraz instytucje wp³ywaj¹ce na
lokaln¹ politykê zatrudnienia.

Organizacje mog¹ byæ pracodawc¹ dla osób
niepe³nosprawnych. Osoby niepe³nosprawne
mog¹ byæ pe³nosprawnymi pracownikami orga-
nizacji.

Wiêcej o projekcie ngo:sprawni w serwisie
http://pomocspoleczna.ngo.pl

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.


