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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 11 paêdziernika 2001 r.

w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia s∏u˝by zast´pczej
i wzoru karty skierowania do s∏u˝by zast´pczej.

Na podstawie art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16,
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43,
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80,
poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114
i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81,
poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór umowy o wykonywanie pracy
przez poborowego skierowanego do odbycia s∏u˝by
zast´pczej, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Ustala si´ wzór karty skierowania do s∏u˝by za-
st´pczej, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Umowy o wykonanie pracy przez poboro-
wych skierowanych do odbycia s∏u˝by zast´pczej, za-
warte przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, za-
chowujà moc do czasu ich rozwiàzania.

2. Karty skierowania poborowego do s∏u˝by za-
st´pczej, wydane poborowym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, zachowujà wa˝noÊç.

§ 4. Traci moc zarzàdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia
wzoru umowy i karty skierowania poborowego do
s∏u˝by zast´pczej (Monitor Polski Nr 22, poz. 162).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 11 paêdziernika 2001 r. (poz. 1397)

Za∏àcznik nr 1
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Pouczenie

1. Niestawienie si´ poborowego do odbycia s∏u˝by zast´pczej w terminie okreÊlonym w karcie skierowania do
s∏u˝by zast´pczej b´dzie usprawiedliwione tylko w przypadku niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby,
stwierdzonej zaÊwiadczeniem lekarskim. O niemo˝noÊci stawienia si´ do odbycia s∏u˝by zast´pczej w wy-
znaczonym terminie poborowy zawiadamia pracodawc´ w terminie dwóch dni od dnia wskazanego w kar-
cie skierowania do s∏u˝by zast´pczej.

2. O utracie karty skierowania do s∏u˝by zast´pczej nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç organ kierujàcy. Utrata kar-
ty skierowania do s∏u˝by zast´pczej nie zwalnia poborowego od obowiàzku stawienia si´ do odbycia s∏u˝by
zast´pczej w okreÊlonym w tej karcie terminie i miejscu.

3. Poborowy, który nie zg∏asza si´ do odbycia s∏u˝by zast´pczej w terminie i miejscu okreÊlonym w karcie skie-
rowania do s∏u˝by zast´pczej albo w inny sposób uchyla si´ od odbywania s∏u˝by zast´pczej, podlega od-
powiedzialnoÊci przewidzianej w Kodeksie karnym.


