
Dziennik Ustaw Nr 15 — 904 — Poz. 158

158
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lutego 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania i wyp∏acania zasi∏ków na utrzymanie cz∏onków rodziny 
osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej 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 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania i wyp∏acania zasi∏ków na utrzyma-
nie cz∏onków rodziny:

1) ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà,

2) poborowego odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej,

3) poborowego odbywajàcego s∏u˝b´ zast´pczà,

4) absolwenta szko∏y wy˝szej odbywajàcego prze-
szkolenie wojskowe.

§ 2. Decyzj´ o przyznaniu zasi∏ku wydaje:

1) dowódca jednostki wojskowej — w stosunku do
˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà i absolwenta szko∏y wy˝szej odbywajàcego
przeszkolenie wojskowe,

2) komendant jednostki organizacyjnej obrony cywil-
nej — w stosunku do poborowego odbywajàcego
zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej,

3) wójt lub burmistrz (prezydent miasta), który uzna∏
poborowego za posiadajàcego na wy∏àcznym
utrzymaniu cz∏onka rodziny — w stosunku do po-
borowego odbywajàcego s∏u˝b´ zast´pczà

— na podstawie pisemnego wniosku poborowego al-
bo ˝o∏nierza oraz decyzji wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) uznajàcego poborowego albo ̋ o∏nierza
za posiadajàcego na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onka
rodziny.

§ 3. W stosunku do poborowego albo ˝o∏nierza, na
którym cià˝y obowiàzek alimentacyjny, o którym mo-
wa w art. 128a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje si´ decy-
zj´ o przyznaniu zasi∏ku na podstawie dokumentu po-
twierdzajàcego ten obowiàzek.

§ 4. 1. Zasi∏ek, o którym mowa w § 2, wyp∏aca si´
za okres od dnia stawienia si´ do zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, przeszkolenia wojskowego, zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej albo odbywania s∏u˝by za-
st´pczej do dnia zwolnienia z tej s∏u˝by, a je˝eli wnio-
sek, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zosta∏ z∏o˝ony po stawieniu si´ do tej s∏u˝by — od
dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Zasi∏ek, o którym mowa w § 3, wyp∏aca si´ za
okres od dnia stawienia si´ do zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, przeszkolenia wojskowego, zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej albo odbywania s∏u˝by zast´pczej
do dnia zwolnienia z tej s∏u˝by.

§ 5. 1. Dowódca jednostki wojskowej, komendant
jednostki organizacyjnej obrony cywilnej albo wójt lub
burmistrz (prezydent miasta), którzy wydali decyzj´
o przyznaniu zasi∏ku, wyp∏acajà go miesi´cznie z do∏u,
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poczynajàc od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏o prawo do zasi∏ku; za okres krótszy
ni˝ miesiàc kwot´ zasi∏ku ustala si´ w wysokoÊci 1/30
miesi´cznej kwoty zasi∏ku za ka˝dy dzieƒ.

2. Zasi∏ek wyp∏aca si´ w terminie wyp∏aty uposa-
˝eƒ.

§ 6. 1. W przypadku przeniesienia ̋ o∏nierza do innej
jednostki wojskowej albo poborowego do innej jed-
nostki organizacyjnej obrony cywilnej, dowódca (ko-
mendant) tej jednostki przesy∏a do dowódcy (komen-
danta) jednostki, w której b´dzie odbywa∏ s∏u˝b´ ten
˝o∏nierz albo poborowy, kopi´ dokumentacji uprawnia-
jàcej do wyp∏aty tego zasi∏ku.

2. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia przeniesienia do innej jednostki.

§ 7. Post´powanie w sprawach okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu, nie zakoƒczone ostatecznà decyzjà do
dnia jego wejÊcia w ˝ycie, toczy si´ na zasadach okre-
Êlonych w niniejszym rozporzàdzeniu.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


