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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2001 r.

w sprawie çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nierzy rezerwy.

Na podstawie art. 70 ust. 1, art. 73 i art. 106 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej 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 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r.
Nr 50, poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i form´ odbywania çwiczeƒ wojskowych
oraz ich iloÊç i czas trwania dla poszczególnych
grup ˝o∏nierzy rezerwy, stosownie do ich wieku
oraz stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego,

2) szczegó∏owe warunki, tryb i terminy powo∏ywania
˝o∏nierzy rezerwy do odbycia çwiczeƒ wojskowych
i zwalniania z nich,

3) wymiar i zasady udzielania urlopów ˝o∏nierzom re-
zerwy odbywajàcym çwiczenia wojskowe.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ˝o∏nierzu rezerwy wyszkolonym — nale˝y przez to
rozumieç osob´, która odbywa∏a (pe∏ni∏a) czynnà
s∏u˝b´ wojskowà, z wyjàtkiem jednodniowych çwi-
czeƒ wojskowych, i z∏o˝y∏a przysi´g´ wojskowà,

3) ˝o∏nierzu rezerwy niewyszkolonym — nale˝y przez
to rozumieç osob´ nie spe∏niajàcà warunków,
o których mowa w pkt 2,

4) dowódcy jednostki wojskowej — nale˝y przez to ro-
zumieç dowódc´ (komendanta, szefa) jednostki
wojskowej, w której odbywajà si´ çwiczenia woj-
skowe.

§ 3. 1. ˚o∏nierze rezerwy odbywajà çwiczenia woj-
skowe w jednostkach wojskowych i zwiàzkach organi-
zacyjnych rodzajów wojsk i s∏u˝b wchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej
„Si∏ami Zbrojnymi”.



2. åwiczenia wojskowe mogà byç odbywane rów-
nie˝ w innych ni˝ wymienione w ust. 1 jednostkach or-
ganizacyjnych podporzàdkowanych Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wyko-
nujàcych na podstawie odr´bnych przepisów zadania
zlecone na rzecz Si∏ Zbrojnych w zakresie spraw mobi-
lizacyjnych oraz szkolenia ˝o∏nierzy rezerwy, je˝eli jed-
nostkami tymi kierujà lub w celu wykonywania takich
zadaƒ w jednostkach tych pe∏nià czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà ˝o∏nierze zawodowi.

Rozdzia∏ 2

Formy çwiczeƒ wojskowych i sposób ich odbywania
oraz czas trwania çwiczeƒ wojskowych i ich iloÊç dla

poszczególnych grup ˝o∏nierzy rezerwy

§ 4. 1. W czasie odbywania çwiczeƒ wojskowych
˝o∏nierze rezerwy uczestniczà w szkoleniu teoretycz-
nym i praktycznym:

1) na stanowiskach s∏u˝bowych wynikajàcych z nada-
nych przydzia∏ów mobilizacyjnych albo na które
przewiduje si´ ich nadanie w przysz∏oÊci,

2) na kursach przeszkolenia.

2. Szkolenie praktyczne ˝o∏nierzy rezerwy w czasie
odbywania çwiczeƒ wojskowych mo˝e polegaç rów-
nie˝ na:

1) udziale w sprawdzaniu gotowoÊci mobilizacyjnej
i bojowej jednostek wojskowych,

2) sprawowaniu funkcji dowódczych lub instruktor-
skich na stanowiskach s∏u˝bowych innych ni˝ wy-
mienione w ust. 1 pkt 1,

3) udziale w ramach jednostek wojskowych w zwal-
czaniu kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro-
˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich skutków oraz w ak-
cjach poszukiwania i ratowania ˝ycia,

4) wykonywaniu zadaƒ w jednostkach wojskowych
uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciach, o których
mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa
(Dz. U. Nr 162, poz. 1117).

§ 5. åwiczenia wojskowe odbywa si´ jako:

1) jednodniowe — trwajàce do 24 godzin,

2) krótkotrwa∏e — trwajàce od 2 do 30 dni kalendarzo-
wych,

3) d∏ugotrwa∏e — trwajàce od 31 do 90 dni kalenda-
rzowych.

§ 6. ˚o∏nierze rezerwy niewyszkoleni odbywajà
çwiczenia wojskowe krótkotrwa∏e lub d∏ugotrwa∏e.

§ 7. 1. ˚o∏nierze rezerwy wyszkoleni oraz ˝o∏nierze
rezerwy — kobiety odbywajà çwiczenia jednodniowe
lub krótkotrwa∏e, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. ˚o∏nierze rezerwy, którym wydano karty mobili-
zacyjne, mogà odbywaç ka˝de çwiczenia wojskowe,
o których mowa w § 5.

3. ˚o∏nierze rezerwy powo∏ani do odbycia çwiczeƒ
wojskowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 2—4, mogà je odbywaç jako d∏ugotrwa∏e çwiczenia
wojskowe.

§ 8. 1. ˚o∏nierze rezerwy mogà odbyç:

1) szeregowi wyszkoleni i podoficerowie w wieku do
40 lat — çwiczenia wojskowe ∏àcznie do 8 miesi´-
cy,

2) chorà˝owie i oficerowie w wieku do 50 lat — çwi-
czenia wojskowe ∏àcznie do 15 miesi´cy.

2. ˚o∏nierze rezerwy, którzy przekroczyli granic´
wieku okreÊlonà w ust. 1, a nie ukoƒczyli wieku ustalo-
nego w art. 58 ust. 1 ustawy, mogà odbywaç çwiczenia
wojskowe nie d∏u˝ej ni˝ przez czas stanowiàcy ró˝nic´
pomi´dzy ∏àcznym czasem tych çwiczeƒ, wskazanym
w art. 103 ustawy, i czasem, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. 1. ¸àczny czas trwania çwiczeƒ wojskowych
˝o∏nierzy rezerwy, którzy:

1) zostali zwolnieni z zasadniczej s∏u˝by wojskowej
przed up∏ywem czasu trwania tej s∏u˝by, jednak
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 9 miesi´cy jej odby-
wania,

2) odbyli przeszkolenie wojskowe lub zaj´cia wojsko-
we albo zostali z nich zwolnieni i uzyskali kwalifika-
cje niezb´dne do obj´cia stanowisk s∏u˝bowych
oficerów lub chorà˝ych, je˝eli nie zostali mianowa-
ni na stopieƒ wojskowy oficera lub chorà˝ego,

3) pe∏nili zawodowà s∏u˝b´ wojskowà lub s∏u˝b´ woj-
skowà w charakterze kandydata na ̋ o∏nierza zawodo-
wego (s∏u˝b´ kandydackà) w stopniach wojskowych
szeregowych lub podoficerów, je˝eli zostali zwolnie-
ni po odbyciu nie mniej ni˝ 9 miesi´cy tej s∏u˝by

— nie mo˝e przekraczaç 9 miesi´cy.

2. ¸àczny czas trwania çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nie-
rzy rezerwy w stopniach wojskowych szeregowych
i podoficerów, którzy nie spe∏niajà warunków wymie-
nionych w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 12 miesi´cy.

Rozdzia∏ 3

Powo∏ywanie ˝o∏nierzy rezerwy do odbycia çwiczeƒ
wojskowych

§ 10. 1. Powo∏aniu do odbycia çwiczeƒ wojskowych
podlegajà, z zastrze˝eniem ust. 2, ˝o∏nierze rezerwy
uznani za zdolnych do czynnej s∏u˝by wojskowej w cza-
sie pokoju.

2. Powo∏aniu do odbycia çwiczeƒ wojskowych nie
podlegajà, niezale˝nie od przypadków okreÊlonych
w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 2 ustawy, ˝o∏nierze rezer-
wy, o których mowa w ust. 1, je˝eli:

1) sà tymczasowo aresztowani lub odbywajà kar´ po-
zbawienia wolnoÊci, w tym równie˝ zast´pczà kar´
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pozbawienia wolnoÊci, albo orzeczono wobec nich
pozbawienie praw publicznych,

2) sà reklamowani od obowiàzku pe∏nienia czynnej
s∏u˝by wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny,

3) posiadajà przydzia∏y organizacyjno-mobilizacyjne
do jednostek zmilitaryzowanych lub zostali prze-
znaczeni do s∏u˝by w obronie cywilnej, z wyjàtkiem
çwiczeƒ, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,

4) pobierajà nauk´ w systemie dziennym w szkole po-
nadpodstawowej, wy˝szej zawodowej lub wy˝szej,

5) pe∏nià s∏u˝b´ w charakterze funkcjonariusza lub
kandydata na funkcjonariusza w Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, Biurze Ochrony Rzàdu, Stra˝y
Ochrony Kolei lub Stra˝y Wi´ziennej,

6) sà kobietami b´dàcymi w cià˝y lub w okresie 6 mie-
si´cy po porodzie,

7) sà m´˝czyznami samotnie sprawujàcymi bezpo-
Êrednià opiek´ nad cz∏onkiem rodziny wspólnie
z nimi zamieszka∏ym, który nie ukoƒczy∏ 16 lat ˝y-
cia lub zosta∏ uznany za ca∏kowicie niezdolnego do
pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukoƒczy∏
75 lat ˝ycia, je˝eli nie ma innego pe∏noletniego
cz∏onka rodziny bli˝szego lub równego stopniem
pokrewieƒstwa obowiàzanego do sprawowania tej
opieki,

8) stale zamieszkujà za granicà.

3. Powo∏aniu do odbycia çwiczeƒ wojskowych wy-
mienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 podlegajà wy∏àcznie ˝o∏-
nierze rezerwy, którym nadano przydzia∏ mobilizacyjny
do jednostki wojskowej, której gotowoÊç mobilizacyj-
nà i bojowà sprawdza si´ podczas tych çwiczeƒ.

§ 11. 1. Do odbycia çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nierz
rezerwy mo˝e byç powo∏any w trybie:

1) natychmiastowego stawiennictwa,

2) zwyk∏ym,

3) ochotniczym, na jego wniosek.

2. Powo∏ania ̋ o∏nierza rezerwy do odbycia çwiczeƒ
wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ za pomocà karty powo∏ania.

3. Powo∏anie do odbycia çwiczeƒ wojskowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, zarzàdza Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.

§ 12. 1. Karta powo∏ania do odbycia çwiczeƒ woj-
skowych powinna byç dor´czona ˝o∏nierzowi rezerwy
nie póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem stawienia si´ do
czynnej s∏u˝by wojskowej, okreÊlonym w tej karcie.

2. Terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´,
je˝eli:

1) çwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie
natychmiastowego stawiennictwa,

2) ˝o∏nierz rezerwy nie stawi∏ si´ bez uzasadnionej
przyczyny na wezwanie wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ w celu powo∏ania do odbycia çwiczenia
wojskowego,

3) powo∏anie nast´puje w trybie ochotniczym, na
wniosek ˝o∏nierza rezerwy.

§ 13. Wniosek o powo∏anie do odbycia çwiczeƒ
wojskowych, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, sk∏a-
da si´ osobiÊcie wojskowemu komendantowi uzupe∏-
nieƒ, w formie pisemnej, wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik do rozporzàdzenia. Wniosek zachowuje wa˝-
noÊç przez okres 6 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

§ 14. ˚o∏nierz rezerwy mo˝e wnieÊç odwo∏anie od
decyzji o powo∏aniu do odbycia çwiczeƒ wojskowych
równie˝ za poÊrednictwem dowódcy jednostki wojsko-
wej.

§ 15. ˚o∏nierz rezerwy powo∏any do odbycia çwi-
czeƒ wojskowych w trybie natychmiastowego sta-
wiennictwa udaje si´ do wskazanego miejsca:

1) w ciàgu 4 godzin od chwili dor´czenia karty powo-
∏ania, je˝eli w tej karcie termin stawiennictwa zo-
sta∏ okreÊlony jako „NATYCHMIAST”,

2) w pozosta∏ych przypadkach — w terminie okreÊlo-
nym w karcie powo∏ania.

§ 16. 1. W przypadku gdy ̋ o∏nierz rezerwy, któremu
dor´czono kart´ powo∏ania, nie mo˝e stawiç si´ do od-
bycia çwiczeƒ wojskowych w terminie okreÊlonym
w tej karcie z powodu ob∏o˝nej choroby albo z przy-
czyn, o których mowa w § 10 ust. 2, niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ osobiÊcie lub przez inne osoby. Po ustaniu cho-
roby ˝o∏nierz rezerwy zg∏asza si´ niezw∏ocznie do woj-
skowego komendanta uzupe∏nieƒ, przedstawiajàc
w tej sprawie zaÊwiadczenie lekarskie.

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, po otrzyma-
niu zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, niezw∏ocz-
nie zawiadamia dowódc´ jednostki wojskowej o przy-
czynach niestawienia si´ ˝o∏nierza rezerwy do odbycia
çwiczeƒ wojskowych.

3. Dowódca jednostki wojskowej, niezw∏ocznie po
rozpocz´ciu çwiczeƒ wojskowych, przesy∏a w∏aÊciwe-
mu wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ wykaz
˝o∏nierzy rezerwy, którzy nie stawili si´ do odbycia tych
çwiczeƒ.

Rozdzia∏ 4

Urlopy

§ 17. 1. ˚o∏nierzom rezerwy odbywajàcym çwicze-
nia wojskowe udziela si´ urlopów okolicznoÊciowych
oraz w celu odwiedzenia rodziny.

2. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela do-
wódca jednostki wojskowej.

§ 18. 1. Urlopu okolicznoÊciowego udziela si´ na
udokumentowany wniosek ˝o∏nierza rezerwy w razie
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Êmierci lub ob∏o˝nej choroby najbli˝szego cz∏onka ro-
dziny albo w innych szczególnie uzasadnionych przy-
padkach.

2. Urlopu okolicznoÊciowego udziela si´ w wymia-
rze do 5 dni kalendarzowych.

§ 19. 1. Urlopu w celu odwiedzenia rodziny udziela
si´ ˝o∏nierzom rezerwy odbywajàcym d∏ugotrwa∏e
çwiczenia wojskowe, z wyjàtkiem çwiczeƒ wojsko-
wych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4.

2. Urlopu w celu odwiedzenia rodziny udziela si´
w wymiarze 3 dni kalendarzowych za ka˝de 30 dni od-
bywania çwiczeƒ wojskowych.

3. Urlop w celu odwiedzenia rodziny nie przys∏ugu-
je w miesiàcu, w którym udzielono ˝o∏nierzowi urlopu
okolicznoÊciowego.

Rozdzia∏ 5

Zwalnianie z çwiczeƒ wojskowych

§ 20. 1. ̊ o∏nierzy rezerwy zwalnia si´ z çwiczeƒ woj-
skowych po up∏ywie czasu ich trwania, okreÊlonego
w karcie powo∏ania, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. ̊ o∏nierzy rezerwy powo∏anych na çwiczenia woj-
skowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa
zwalnia si´ po up∏ywie czasu niezb´dnego do spraw-
dzenia gotowoÊci mobilizacyjnej i bojowej jednostki
wojskowej — w przypadku çwiczeƒ, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1, albo po ustaniu przyczyny ich powo-
∏ania — w przypadku çwiczeƒ, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 3.

§ 21. 1. ̊ o∏nierza rezerwy zwalnia si´ z çwiczeƒ woj-
skowych przed ich odbyciem w razie:

1) uznania go ze wzgl´du na stan zdrowia:

a) za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej
s∏u˝by wojskowej,

b) za niezdolnego do czynnej s∏u˝by wojskowej
w czasie pokoju,

2) wystàpienia jednej z okolicznoÊci, o których mowa
w § 10 ust. 2.

2. ˚o∏nierz rezerwy mo˝e byç zwolniony z çwiczeƒ
wojskowych przed ich odbyciem w razie:

1) Êmierci lub ob∏o˝nej choroby najbli˝szego cz∏onka
rodziny ˝o∏nierza, je˝eli udzielenie urlopu okolicz-
noÊciowego w tym przypadku jest niewystarczajà-
ce lub niecelowe,

2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych oko-
licznoÊci.

§ 22. ˚o∏nierza rezerwy, który podczas odbywania
çwiczeƒ wojskowych przebywa na leczeniu w zak∏adzie
opieki zdrowotnej, zwalnia si´ z tych çwiczeƒ w ostat-
nim dniu, w którym up∏ywa czas ich trwania.

§ 23. ˚o∏nierza rezerwy zwalnia z çwiczeƒ wojsko-
wych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca
jednostki wojskowej.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywa-
nia çwiczeƒ wojskowych przez ˝o∏nierzy rezerwy
(Dz. U. Nr 45, poz. 202).

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. (poz. 118)

WZÓR

MiejscowoÊç ....................................

Data....................................................

WNIOSEK O POWO¸ANIE DO ODBYCIA åWICZE¡ WOJSKOWYCH ˚O¸NIERZA REZERWY 
W TRYBIE OCHOTNICZYM

Ja, ni˝ej podpisany ...................................................................................................................................................,
(stopieƒ wojskowy, nazwisko i imi´, imi´ ojca)

urodzony ........................................................................ zamieszka∏y ............................................................................
(data i miejsce urodzenia, numer PESEL) (kod pocztowy, adres zamieszkania)

zwracam si´ do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w ...........................................................................................
(nazwa w∏aÊciwego WKU)

o powo∏anie mnie do odbycia çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nierzy rezerwy w trybie ochotniczym.
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OÊwiadczam, ˝e:

1) posiadam:

— nast´pujàcà kategori´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej

................................................................................................................................................................................
(wymieniç kategori´ zdrowia wed∏ug ksià˝eczki wojskowej)

— wykszta∏cenie

................................................................................................................................................................................
(nazwa szko∏y, wymieniç zawód wyuczony i wykonywany)

— miejsce pracy ........................................................................................................................................................

— znajomoÊç j´zyków obcych .................................................................................................................................
(wymieniç rodzaj j´zyka i stopieƒ znajomoÊci)

— kwalifikacje specjalistyczne .................................................................................................................................
(np. prawo jazdy, kurs spadochronowy)

2) nie spe∏niam warunków wymienionych w § 10 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
6 lutego 2001 r. w sprawie çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nierzy rezerwy (Dz. U. Nr 13, poz. 118).

JednoczeÊnie wyra˝am zgod´ na powo∏anie mnie do odbycia çwiczeƒ wojskowych bez uprzedniego
zawiadomienia mnie o planowanym terminie tego powo∏ania oraz przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e pomimo
niniejszego wniosku mog´ nie zostaç powo∏any do odbycia tych çwiczeƒ, a wniosek ten zachowuje wa˝noÊç
przez okres 6 miesi´cy.

..............................................................
(czytelny podpis)


