
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. 

Poz. 1318 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym 

powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin 

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy- 

pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) żołnierzom, uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za sa-

motnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej; 

2) małżonkom żołnierzy, o których mowa w pkt 1, jeżeli ze względu na nich żołnierze ci zostali uznani za posiadają-

cych na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 

§ 2. 1. Zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu pracodawca albo właściwy oddział banku lub inny podmiot upraw-

niony do udzielania kredytów lub pożyczek, który udzielił pożyczki lub kredytu, dokonuje po złożeniu udokumentowane-

go wniosku przez żołnierza lub małżonka żołnierza. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć odpowiednio: 

1) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej o okresie odby-

wania lub pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza; 

2) decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu 

członków rodziny albo o uznaniu go za żołnierza samotnego, w przypadku żołnierzy lub małżonków żołnierzy; 

3) zaświadczenie o stanie cywilnym, w przypadku małżonków żołnierzy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)

 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 

                                                           
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. 

poz. 598), które na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia. 




