
Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny 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 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 i Nr 88, poz. 961) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb zawieszania sp∏at po˝yczek i kredytów, o których
mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, uznanym za posiadajàcych na wy-
∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny lub samotnym:
1) ˝o∏nierzom:

a) odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,
b) absolwentom szkó∏ wy˝szych odbywajàcym

przeszkolenie wojskowe,
c) rezerwy odbywajàcym çwiczenia wojskowe

trwajàce co najmniej trzydzieÊci dni,
d) pe∏niàcym czynnà s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏o-

szenia mobilizacji i w czasie wojny, je˝eli odr´b-
ne przepisy na czas wojny nie stanowià inaczej,

— zwanym dalej „˝o∏nierzami”,
2) poborowym:

a) odbywajàcym s∏u˝b´ zast´pczà,
b) odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cy-

wilnej
— zwanym dalej „poborowymi”.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝ do
˝o∏nierzy uznanych za posiadajàcych na wy∏àcznym
utrzymaniu cz∏onków rodziny, odbywajàcych çwicze-
nia wojskowe trwajàce poni˝ej trzydziestu dni.

§ 2. 1. Zawieszenia sp∏aty po˝yczki lub kredytu pra-
codawca albo w∏aÊciwy oddzia∏ banku lub inny pod-

miot uprawniony do udzielania kredytów lub po˝yczek,
który udzieli∏ po˝yczki lub kredytu, dokonuje po z∏o˝e-
niu udokumentowanego wniosku przez ˝o∏nierza lub
poborowego.

2. Zawieszenie sp∏aty po˝yczki lub kredytu nast´pu-
je od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Wznowienie sp∏aty po˝yczki lub kredytu nast´pu-
je od dnia:

1) zwolnienia ˝o∏nierza lub poborowego z odbywania
s∏u˝by albo

2) w którym ˝o∏nierz lub poborowy utraci∏ status sa-
motnego lub posiadajàcego na wy∏àcznym utrzy-
maniu cz∏onków rodziny.

4. Zawieszenie sp∏aty po˝yczki lub kredytu za okres
krótszy ni˝ miesiàc ustala si´ w wysokoÊci 1/30 raty
miesi´cznej za ka˝dy dzieƒ.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale-
˝y za∏àczyç odpowiednio:
1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wojskowego komen-

danta uzupe∏nieƒ lub dowódcy jednostki wojsko-
wej, stwierdzajàce odbywanie s∏u˝by przez ˝o∏nie-
rza lub poborowego oraz podajàce okres, na jaki
zosta∏ on powo∏any do odbycia s∏u˝by,

2) decyzj´ o uznaniu ˝o∏nierza lub poborowego za po-
siadajàcego na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onków
rodziny albo 

3) oÊwiadczenie ˝o∏nierza lub poborowego, ˝e jest
osobà samotnà.

§ 4. Tracà moc § 16 i 17 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych
uprawnieƒ ˝o∏nierzy i osób spe∏niajàcych zast´pczo
obowiàzek s∏u˝by wojskowej oraz cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 85, poz. 430 i z 1994 r. Nr 82, poz. 376).

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 sierpnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zawieszania sp∏at po˝yczek i kredytów osobom spe∏niajàcym 
powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onkom ich rodzin.


