
1391

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. 

w sprawie odbywania s∏u˝by w obronie cywilnej.

Na podstawie art. 165 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owà organizacj´ i sposób odbywania
s∏u˝by w obronie cywilnej;

2) wzory kart powo∏ania do zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej oraz karty przydzia∏u do forma-
cji obrony cywilnej;

3) zasady i tryb udzielania wyró˝nieƒ i wymierzania
kar dyscyplinarnych oraz uprawnienia prze∏o˝o-
nych w tym zakresie, a tak˝e zasady wykonywania
i skreÊlania kar.

§ 2. 1. S∏u˝bie w obronie cywilnej podlegajà pobo-
rowi i przedpoborowi, zwani dalej „osobami”, o któ-
rych mowa w art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawà”.

2. Do odbycia zasadniczej s∏u˝by lub szkolenia po-
borowych w obronie cywilnej przeznacza si´ poboro-



wych uznanych za zdolnych do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej.

§ 3. Osoby odbywajàce s∏u˝b´ w obronie cywilnej
sà szkolone w zakresie praktycznego przygotowania do
wykonywania zadaƒ obrony cywilnej, a tak˝e mogà
byç zobowiàzane w ramach tej s∏u˝by do wykonywa-
nia zadaƒ obrony cywilnej okreÊlonych w odr´bnych
przepisach oraz do wspó∏dzia∏ania w zapobieganiu
skutkom kl´sk ̋ ywio∏owych i ich usuwaniu, jak równie˝
wspó∏dzia∏ania w zwalczaniu innych zagro˝eƒ Êrodo-
wiska oraz w usuwaniu ich skutków.

§ 4. Zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej odbywa
si´ w oddzia∏ach obrony cywilnej, tworzonych wed∏ug
zasad okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 5. 1. Wewn´trzny tok s∏u˝by w oddzia∏ach obrony
cywilnej ustalajà komendanci tych oddzia∏ów.

2. Komendanci oddzia∏ów obrony cywilnej oraz po-
zosta∏e osoby funkcyjne oddzia∏ów obowiàzani sà sys-
tematycznie zapoznawaç ratowników, zw∏aszcza nowo
przyj´tych oraz zwalnianych ze s∏u˝by, z ich prawami
i obowiàzkami zwiàzanymi z odbywaniem zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej.

§ 6. 1. Przeznaczenie do odbycia s∏u˝by, o której
mowa w § 2 ust. 2, nadaje wojskowy komendant uzu-
pe∏nieƒ.

2. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej zg∏asza do
w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ za-
potrzebowanie na poborowych przeznaczonych do od-
bycia s∏u˝by w obronie cywilnej.

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, kie-
ruje si´ w roku poprzedzajàcym powo∏anie poboro-
wych do pe∏nienia s∏u˝by w obronie cywilnej, po za-
bezpieczeniu Êrodków w planie wydatków organu two-
rzàcego oddzia∏ obrony cywilnej. W zapotrzebowaniu
okreÊla si´ liczb´ poborowych i wymagane kwalifika-
cje.

4. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ sporzàdza
imienny wykaz poborowych przeznaczonych do odby-
cia s∏u˝by w obronie cywilnej i przekazuje go komen-
dantowi oddzia∏u obrony cywilnej. 

5. Wzór wykazu okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 7. 1. Powo∏ywanie poborowych do odbycia za-
sadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej nast´puje za po-
mocà kart powo∏ania do tej s∏u˝by.

2. Wzór karty powo∏ania okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

3. Zasady i tryb dor´czania kart powo∏ania okreÊla-
jà przepisy dotyczàce powo∏ywania poborowych do
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

§ 8. 1. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej na pi´ç
dni przed terminem powo∏ania poborowych otrzymu-

je od wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ dwa eg-
zemplarze wykazu, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. Jeden egzemplarz wykazu komendant oddzia∏u
obrony cywilnej zwraca wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ po up∏ywie 7 dni od terminu ostatniego
dnia powo∏ania ustalonego dla danego oddzia∏u obro-
ny cywilnej, po odnotowaniu w tym wykazie daty zg∏o-
szenia si´ do s∏u˝by lub faktu niezg∏oszenia si´ pobo-
rowych w oddziale obrony cywilnej.

§ 9. O niestawieniu si´ poborowego do odbycia za-
sadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej w okreÊlonym ter-
minie komendant oddzia∏u obrony cywilnej zawiada-
mia w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
oraz prokuratora po up∏ywie 48 godzin od nakazanego
terminu stawiennictwa.

§ 10. 1. OkolicznoÊcià usprawiedliwiajàcà niesta-
wienie si´ poborowego do odbycia zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej w okreÊlonym terminie mo˝e byç
jego ob∏o˝na choroba, stwierdzona zaÊwiadczeniem
lekarza zak∏adu opieki zdrowotnej.

2. Za usprawiedliwione opóênienie uznaje si´ rów-
nie˝ niestawienie si´ poborowego w okreÊlonym ter-
minie do odbycia zasadniczej s∏u˝by w obronie cywil-
nej w razie ob∏o˝nej choroby cz∏onka rodziny pozosta-
jàcego pod jego wy∏àcznà opiekà, w razie Êmierci naj-
bli˝szego cz∏onka rodziny lub w przypadku innych wa˝-
nych spraw osobistych i rodzinnych albo szczególnych
przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, wymagajàcych
obecnoÊci poborowego, lub kl´ski ˝ywio∏owej, po
przedstawieniu odpowiednich zaÊwiadczeƒ stwierdza-
jàcych przyczyn´ niestawienia si´, wystawionych przez
w∏aÊciwe organy.

§ 11. Kategorie ˝o∏nierzy rezerwy, których przezna-
czenie do s∏u˝by w obronie cywilnej wymaga zgody
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, okreÊlajà odr´b-
ne przepisy.

§ 12. W stosunku do osób, o których mowa
w art. 142 ust. 1 i 2 ustawy, przeznaczenia do s∏u˝by
w obronie cywilnej dokonuje komendant formacji
obrony cywilnej lub kierownik jednostki organizacyj-
nej, o której mowa w art. 139 ust. 3 ustawy.

§ 13. 1. Osobom przeznaczonym do s∏u˝by w for-
macjach obrony cywilnej nadaje si´ przydzia∏y organi-
zacyjno-mobilizacyjne do pe∏nienia s∏u˝by na stanowi-
skach okreÊlonych w etatach osobowych tych for-
macji.

2. Wzór karty przydzia∏u do formacji obrony cywil-
nej dla osób przeznaczonych do s∏u˝by w obronie cy-
wilnej okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 14. 1. W celu nadania przydzia∏u organizacyjno-
-mobilizacyjnego do s∏u˝by w formacjach obrony cy-
wilnej komendant formacji obrony cywilnej lub kie-
rownik jednostki organizacyjnej, o których mowa
w § 12:
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1) zasi´gajà w uzasadnionych przypadkach opinii le-
karza zak∏adu opieki zdrowotnej co do stanu zdro-
wia osób wytypowanych do s∏u˝by w formacji;

2) wyst´pujà do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
o wyra˝enie zgody na nadanie przydzia∏u organiza-
cyjno-mobilizacyjnego ˝o∏nierzom rezerwy, prze-
sy∏ajàc wykaz tych osób.

2. Wzór wykazu stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzà-
dzenia.

3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ rozpatruje
otrzymane wykazy w czasie mo˝liwie najkrótszym.
Rozpatrzenie wykazu polega na sprawdzeniu, czy ˝o∏-
nierzom rezerwy, którzy zostali wymienieni, mogà byç
nadane przydzia∏y do formacji obrony cywilnej.

§ 15. 1. Komendant formacji obrony cywilnej lub
kierownik jednostki organizacyjnej, o których mowa
w § 12, po otrzymaniu wykazów z adnotacjami wojsko-
wych komendantów uzupe∏nieƒ: 

1) wype∏niajà blankiety kart przydzia∏u formacji obro-
ny cywilnej, zwane dalej „kartami przydzia∏u”, dla
osób, na które wyrazi∏ zgod´ wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ, a tak˝e dla innych osób wytypowa-
nych do s∏u˝by w tej formacji;

2) dor´czajà karty przydzia∏u osobom, dla których zo-
sta∏y one wype∏nione, za pokwitowaniem odbioru
na odcinku „B”. Odcinki „B” dor´czonych kart
przydzia∏u pozostajà w ewidencji danej formacji;

3) wpisujà w ksià˝eczce ewidencji osób wyznaczo-
nych do pe∏nienia s∏u˝by w formacji obrony cywil-
nej numer i dat´ wydania karty przydzia∏u.

2. Blankiety kart przydzia∏u do formacji obrony cy-
wilnej wydajà, zgodnie z zasadami rozliczeƒ druków
Êcis∏ego zarachowania, w∏aÊciwe wojewódzkie organy
obrony cywilnej.

3. W razie odmowy przyj´cia karty przydzia∏u, oso-
ba dor´czajàca sporzàdza na tej karcie adnotacj´ o od-
mowie jej przyj´cia, z ewentualnym podaniem przyczy-
ny odmowy. Adnotacj´ t´ osoba dor´czajàca podpisu-
je i zamieszcza dat´.

4. W razie niemo˝noÊci dor´czenia karty przydzia∏u
z innych przyczyn, osoba dor´czajàca sporzàdza na
karcie odpowiednià adnotacj´, podpisuje jà i umiesz-
cza dat´.

5. W razie zgubienia, kradzie˝y lub zniszczenia kar-
ty przydzia∏u, organ upowa˝niony do nadania przy-
dzia∏u wype∏nia i dor´cza nowà kart´ przydzia∏u, doko-
nujàc odpowiednich zmian w ksià˝ce ewidencji osób
wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by w formacji obrony
cywilnej.

6. Odnalezione karty przydzia∏u uniewa˝nia si´.

§ 16. 1. Zwolnienie ze s∏u˝by w formacji obrony cy-
wilnej osób, o których mowa w § 13 ust. 1, nast´puje
przez uchylenie nadanego przydzia∏u organizacyjno-
-mobilizacyjnego.

2. Przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny do forma-
cji obrony cywilnej podlega uchyleniu, je˝eli u osoby,
której przydzia∏ ten by∏ nadany, wystàpià okolicznoÊci,
o których mowa w art. 142 ust. 3 ustawy, oraz je˝eli
osoba ta: 

1) otrzyma∏a przydzia∏ mobilizacyjny do Jednostki Si∏
Zbrojnych lub formacji uzbrojonej niewchodzàcej
w sk∏ad Si∏ Zbrojnych;

2) zosta∏a powo∏ana do czynnej s∏u˝by wojskowej lub
zosta∏a funkcjonariuszem Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub Biu-
ra Ochrony Rzàdu;

3) otrzyma∏a przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny
do jednostki przewidzianej do militaryzacji lub jed-
nostki zmilitaryzowanej;

4) zmieni∏a dotychczasowe miejsce zamieszkania lub
pobytu czasowego trwajàcego ponad dwa miesià-
ce i zamieszka∏a lub przebywa w miejscowoÊci po-
∏o˝onej poza zasi´giem dzia∏ania terenowej forma-
cji obrony cywilnej, do której nadano jej przydzia∏;

5) przesta∏a pracowaç, w zwiàzku z ustaniem stosun-
ku pracy z zak∏adem pracy, w którym nadano jej
przydzia∏ do zak∏adowej formacji obrony cywilnej;

6) zosta∏a uznana za inwalid´;

7) utraci∏a obywatelstwo polskie;

8) zosta∏a tymczasowo aresztowana;

9) odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci orzeczonà na
czas przekraczajàcy szeÊç miesi´cy;

10) wyjecha∏a za granic´ na pobyt sta∏y lub na pobyt
czasowy trwajàcy ponad dwa miesiàce;

11) ukoƒczy∏a: m´˝czyzna — 60 lat, kobieta — 50 lat ˝y-
cia.

3. Przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny uchyla or-
gan uprawniony do jego nadania.

4. Uchylenie przydzia∏u organizacyjno-mobilizacyj-
nego odnotowuje si´ w ksià˝ce ewidencji osób wyzna-
czonych do pe∏nienia s∏u˝by w formacji obrony cywil-
nej, podajàc przyczyn´ uchylenia.

5. Uniewa˝nione karty przydzia∏u do formacji obro-
ny cywilnej niszczy si´ protokolarnie raz w roku.
W protokole wymienia si´ numery zniszczonych kart.

§ 17. 1. W celu sprawnego przyj´cia poborowych,
w skoszarowanych oddzia∏ach obrony cywilnej organi-
zuje si´ punkt przyj´cia poborowych i wyznacza komi-
sj´.

2. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej w zarzà-
dzeniu:

1) wyznacza komisj´ w sk∏adzie: 

a) przewodniczàcy — zast´pca komendanta od-
dzia∏u,
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b) cz∏onkowie:

— szef oddzia∏u,

— osoba prowadzàca w oddziale sprawy organi-
zacyjno-ewidencyjne;

2) okreÊla szczegó∏owe obowiàzki cz∏onków komisji
oraz przebieg przyj´cia poborowych.

3. Je˝eli osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 2
pkt 1, nie wyst´pujà w strukturze organizacyjnej od-
dzia∏u obrony cywilnej, wyznacza si´ komisj´ w sk∏a-
dzie osób wykonujàcych podobne obowiàzki.

4. W sk∏ad komisji wchodzi lekarz publicznego za-
k∏adu opieki zdrowotnej.

5. Do zadaƒ komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) zapewnienie porzàdku i dyscypliny podczas przyj´-
cia poborowych w oddziale obrony cywilnej;

2) przedstawienie wniosków co do przydzielenia ich
do pododdzia∏ów oraz wyznaczenia na okreÊlone
stanowiska lub funkcje odpowiadajàce ich kwalifi-
kacjom ogólnym lub zawodowym, stanowi zdro-
wia lub predyspozycjom psychicznym, a tak˝e
umo˝liwiajàce im podwy˝szanie kwalifikacji zawo-
dowych.

6. Zasady okreÊlone w ust. 1—5 stosuje si´ odpo-
wiednio do osób, o których mowa w § 12.

§ 18. 1. Poborowego, który stawi∏ si´ do odbycia za-
sadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej, przydziela si´ do
oddzia∏u obrony cywilnej oraz ujmuje w ewidencji ra-
towników.

2. Wzór ewidencji ratowników okreÊla za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.

3. Stawienie si´ do odbycia zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej stwierdza si´ przez og∏oszenie
w zarzàdzeniu komendanta oddzia∏u obrony cywilnej:

1) imiennego wykazu poborowych;

2) daty stawienia si´ do odbycia zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej;

3) przydzia∏u do poszczególnych pododdzia∏ów oraz
wyznaczenia na okreÊlone stanowiska lub funkcje.

§ 19. 1. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej w ter-
minie 7 dni od up∏ywu ostatniego dnia przyjmowania
poborowych przesy∏a wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ ksià˝eczki wojskowe ratowników powo∏a-
nych do odbycia zasadniczej s∏u˝by w obronie cywil-
nej, z zarzàdzeniami o stawieniu si´ do s∏u˝by oraz wy-
znaczeniu na okreÊlone stanowiska lub funkcje — w ce-
lu dokonania wpisów przewidzianych odr´bnymi prze-
pisami. Po dokonaniu wpisów dokumenty te podlega-
jà niezw∏ocznemu zwrotowi do komendanta oddzia∏u
obrony cywilnej.

2. Ratownik odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej, który w zwiàzku z odbywaniem tej s∏u˝by
zmieni∏ miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce, podlega wojskowe-
mu obowiàzkowi meldunkowemu. Spe∏nienie tego
obowiàzku przez ratownika organizuje komendant od-
dzia∏u obrony cywilnej.

§ 20. 1. Ratownik przyj´ty do oddzia∏u obrony cy-
wilnej odbywa w poczàtkowym okresie s∏u˝by szkole-
nie w zakresie przygotowania do wykonania zadaƒ
obrony cywilnej systemem ciàg∏ym przez 14 dni,
a w pozosta∏ym okresie s∏u˝by:

1) odbywa zaj´cia specjalistyczne;

2) wykonuje zadania na rzecz obrony cywilnej, wyni-
kajàce z przeznaczenia oddzia∏ów, w których odby-
wa s∏u˝b´.

2. Szczegó∏owe zasady odbywania zaj´ç przez ra-
townika  w poczàtkowym okresie s∏u˝by oraz zaj´ç spe-
cjalistycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊla-
jà programy szkolenia.

§ 21. 1. Prze∏o˝onymi ratownika, w zale˝noÊci od
struktury organizacyjnej oddzia∏u, sà:

1) komendant dru˝yny;

2) komendant plutonu i jego zast´pca;

3) szef oddzia∏u;

4) zast´pca komendanta oddzia∏u;

5) komendant oddzia∏u.

2. Prze∏o˝ony przy sprawowaniu w∏adzy dyscypli-
narnej kieruje si´ dobrem s∏u˝by, normami etycznymi
i poczuciem moralnej odpowiedzialnoÊci. Za pomocà
umiej´tnie dobranych Êrodków dyscyplinarnych i wy-
chowawczych wp∏ywa na utrzymanie dyscypliny oraz
kszta∏towanie po˝àdanych postaw ratowników.

3. Prze∏o˝eni, zw∏aszcza bezpoÊredni, sà obowiàza-
ni do mo˝liwie szybkiego i dok∏adnego poznania oso-
bowoÊci podw∏adnych ratowników,  szczególnie ich za-
let, wad, a ponadto ich stosunku do s∏u˝by w obronie
cywilnej oraz problemów osobistych.

§ 22. 1. Ratownik, który wyró˝nia si´ w s∏u˝bie, mo-
˝e byç wyznaczony do pe∏nienia funkcji:

1) komendanta dru˝yny;

2) zast´pcy komendanta plutonu.

2. Ratownikowi wyznaczonemu do pe∏nienia funk-
cji, o których mowa w ust. 1, przys∏uguje dodatek funk-
cyjny wed∏ug zasad przewidzianych dla ˝o∏nierzy od-
bywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.

3. Ratownika wyznacza si´ do pe∏nienia funkcji,
o których mowa w ust. 1, zarzàdzeniem komendanta
oddzia∏u.
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4. Ratownik odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej jest obowiàzany do wykonywania poleceƒ
prze∏o˝onych w sprawach zwiàzanych z pe∏nieniem tej
s∏u˝by i wykonywaniem zadaƒ obrony cywilnej, wzo-
rowego pe∏nienia s∏u˝by oraz przestrzegania dyscypli-
ny.

§ 23. 1. Ratownikowi odbywajàcemu zasadniczà
s∏u˝b´ w obronie cywilnej  w jednym nieprzerwanym
okresie przys∏uguje urlop w wymiarze i na zasadach
przewidzianych dla szeregowych odbywajàcych zasad-
niczà s∏u˝b´ wojskowà.

2. Ratownikowi odbywajàcemu s∏u˝b´ w oddzia-
∏ach obrony cywilnej w kilku okresach wymiar przys∏u-
gujàcego urlopu ustala si´ podczas podzia∏u s∏u˝by na
te okresy.

3. Urlopów udziela ratownikowi komendant od-
dzia∏u obrony cywilnej, w którym pe∏ni on s∏u˝b´.

4. Ratownikowi, któremu udzielono urlopu, wydaje
si´ kart´ urlopowà.

5. Wzór karty urlopowej okreÊla za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

§ 24. 1. Ratownik mo˝e byç przeniesiony w czasie
odbywania zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej do
innego oddzia∏u obrony cywilnej, utworzonego przez
ten sam organ.

2. Przeniesienie ratownika do innego oddzia∏u
obrony cywilnej mo˝e nastàpiç:

1) z urz´du — ze wzgl´dów s∏u˝bowych;

2) na proÊb´ ratownika — je˝eli dobro s∏u˝by na to
pozwala.

3. Organem w∏aÊciwym do przeniesienia ratownika
jest organ tworzàcy oddzia∏ obrony cywilnej.

§ 25. 1. Ratownik, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, mo˝e zostaç przeniesiony, z urz´du lub
na jego wniosek, do oddzia∏u obrony cywilnej tworzo-
nego przez inny organ. 

2. Organem w∏aÊciwym do dokonania przeniesie-
nia jest Szef Obrony Cywilnej Kraju.

§ 26. 1. Ratownik sk∏ada wniosek o przeniesienie
drogà s∏u˝bowà do komendanta oddzia∏u obrony cy-
wilnej, w którym pe∏ni s∏u˝b´.

2. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej przesy∏a
drogà s∏u˝bowà wniosek wraz z za∏àczonà opinià do or-
ganu uprawnionego do przeniesienia ratownika.

§ 27. Je˝eli ratownik ob∏o˝nie zachorowa∏ lub uleg∏
wypadkowi i zosta∏ skierowany do szpitala, komendant
oddzia∏u obrony cywilnej, niezale˝nie od innych czyn-
noÊci wynikajàcych z odr´bnych przepisów, zawiada-
mia o tym niezw∏ocznie rodziców ratownika, ˝on´ lub
inne osoby przez niego wskazane.

§ 28. 1. Je˝eli ratownik odbywajàcy zasadniczà
s∏u˝b´ w obronie cywilnej nie wykonuje obowiàzków
s∏u˝bowych z powodu choroby przez kolejne 3 miesià-
ce, komendant oddzia∏u obrony cywilnej zawiadamia
o tym wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ. Komen-
dant ten kieruje ratownika do wojskowej komisji lekar-
skiej w celu ustalenia jego zdolnoÊci do s∏u˝by wojsko-
wej.

2. W razie niewykonywania przez ratownika obo-
wiàzków s∏u˝bowych z powodu schorzenia, które, zda-
niem lekarza publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej,
jednoznacznie wskazuje na jego trwa∏à niezdolnoÊç do
s∏u˝by wojskowej, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
— na wniosek komendanta oddzia∏u obrony cywilnej
— kieruje ratownika do wojskowej komisji lekarskiej.
Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ratowni-
ka nowo przyj´tego do oddzia∏u obrony cywilnej mo˝e
nastàpiç po up∏ywie nie mniej ni˝ 14 dni s∏u˝by.

3. Je˝eli orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej
ratownik zostanie uznany za zdolnego do s∏u˝by woj-
skowej, lecz jego warunki fizyczne i psychiczne unie-
mo˝liwiajà wykorzystanie go na jakimkolwiek stanowi-
sku w oddziale obrony cywilnej, komendant tego od-
dzia∏u mo˝e wystàpiç z wnioskiem do organu, który
utworzy∏ ten oddzia∏, o przeniesienie ratownika do in-
nego oddzia∏u obrony cywilnej. Przepisy § 24 i 26 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. Ratownikowi skierowanemu do wojskowej komi-
sji lekarskiej albo do zak∏adu opieki zdrowotnej przy-
s∏uguje bezp∏atny przejazd, na podstawie odr´bnych
przepisów.

§ 29. 1. Ratownika, który odby∏ zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej, zwalnia si´ z tej s∏u˝by i przenosi
do rezerwy.

2. Zwolnienie ratownika z zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej nast´puje na podstawie zarzàdze-
nia komendanta oddzia∏u obrony cywilnej.

3. Komendant oddzia∏u obrony cywilnej, na 14 dni
przed terminem zakoƒczenia przez ratownika zasadni-
czej s∏u˝by w obronie cywilnej, przesy∏a do wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ wykaz ratowników, którzy
koƒczà s∏u˝b´ w ∏àcznym wymiarze 18 miesi´cy, ich
ksià˝eczki wojskowe w celu dokonania wpisów przewi-
dzianych odr´bnymi przepisami, a w dniu zakoƒczenia
tej s∏u˝by rozlicza ich z oddzia∏em i zwalnia ze s∏u˝by;
o powy˝szym czyni adnotacj´ w ewidencji, o której
mowa w § 18 ust. 1.

4. W trybie, o którym mowa w ust. 3, zwalnia si´
równie˝ ratownika, który zasadniczà s∏u˝b´ w obronie
cywilnej odby∏ w kilku okresach.

5. Ratownika, który odby∏ zasadniczà s∏u˝b´
w obronie cywilnej w kilku okresach, zwalnia si´ z tej
s∏u˝by po odbyciu ka˝dego z tych okresów.

6. Przed zwolnieniem ze s∏u˝by ratownika przeby-
wajàcego na leczeniu w publicznym zak∏adzie opieki
zdrowotnej wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, na
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wniosek komendanta oddzia∏u obrony cywilnej, kieru-
je go do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia
zdolnoÊci do s∏u˝by wojskowej.

7. Ratownika podlegajàcego zwolnieniu z zasadni-
czej s∏u˝by w obronie cywilnej, wobec którego zasto-
sowano tymczasowe aresztowanie, zwalnia si´ z tej
s∏u˝by. Ratownika tego wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ przenosi równoczeÊnie do rezerwy, je˝eli areszt
tymczasowy zosta∏ wobec niego zastosowany nie
wczeÊniej ni˝ na trzy miesiàce przed up∏ywem czasu
trwania s∏u˝by.

§ 30. 1. Ratownika, który nie stawi∏ si´ do odbycia
zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej w dniu oznaczo-
nym w karcie powo∏ania, a opóênienie to nie zosta∏o
usprawiedliwione, zwalnia si´ z tej s∏u˝by po odbyciu
okresu s∏u˝by, liczonego od dnia zg∏oszenia si´ w od-
dziale obrony cywilnej.

2. W stosunku do ratownika, który w czasie odby-
wania zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej osiàgnà∏
dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu prac na rzecz
obrony cywilnej oraz wykaza∏ wysoki stopieƒ zdyscy-
plinowania, komendant oddzia∏u obrony cywilnej mo-
˝e odstàpiç od zastosowania trybu, o którym mowa
w ust. 1, oraz zwolniç go z zasadniczej s∏u˝by w termi-
nie ustalonym dla poborowych przyj´tych do oddzia∏u
w tym samym terminie.

3. Zwolnienie z zasadniczej s∏u˝by w obronie cywil-
nej przed odbyciem jej pe∏nego okresu nast´puje na
zasadach przewidzianych dla ˝o∏nierzy odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.

§ 31. Ratownika, któremu nie zaliczono do czasu
trwania s∏u˝by okresu samowolnego pozostawania
poza oddzia∏em obrony cywilnej lub wyznaczonym
miejscem przebywania, zwalnia si´ z zasadniczej s∏u˝-
by w obronie cywilnej po odbyciu pe∏nego okresu tej
s∏u˝by i ∏àcznego okresu samowolnego pozostawania
poza  oddzia∏em obrony cywilnej lub wyznaczonym
miejscem przebywania. Od okresu tego odejmuje si´
takà liczb´ dni, o jakà zosta∏ ratownikowi zmniejszony
urlop wypoczynkowy w przypadku ukarania karà
zmniejszenia lub pozbawienia urlopu wypoczynkowe-
go.

§ 32. 1. Ratownika wyró˝nia si´ za wzorowà s∏u˝b´
oraz za osiàgni´cia w wykonywaniu zadaƒ obrony cy-
wilnej.

2. Je˝eli bezpoÊredni prze∏o˝ony uzna, ̋ e podw∏ad-
ny ratownik zas∏uguje na wyró˝nienie przekraczajàce
jego uprawnienia, wyst´puje z odpowiednim wnio-
skiem do wy˝szego prze∏o˝onego ratownika.

3. Wy˝szy prze∏o˝ony mo˝e równie˝ wyró˝niç pod-
w∏adnego ratownika po zasi´gni´ciu opinii bezpoÊred-
niego prze∏o˝onego.

§ 33. Okres mi´dzy czynem a udzieleniem wyró˝-
nienia powinien byç jak najkrótszy.

§ 34. Ratownikowi mogà byç udzielane wyró˝nie-
nia, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy.

§ 35. Pochwa∏a jest wyra˝eniem ratownikowi,
w formie s∏ownej, uznania przez prze∏o˝onego w obec-
noÊci innych ratowników.

§ 36. 1. Pismo pochwalne jest wyra˝eniem ratowni-
kowi, w formie pisemnej, uznania przez prze∏o˝onego.

2. Pismo pochwalne wr´cza si´ ratownikowi,
w sposób uroczysty, na zbiórce oddzia∏u obrony cywil-
nej.

3. Pismo pochwalne mo˝e byç równie˝ przes∏ane
przez komendanta oddzia∏u obrony cywilnej rodzicom
ratownika, kierownikowi zak∏adu pracy, w którym by∏
zatrudniony przed powo∏aniem do zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej.

§ 37. 1. Krótkoterminowy urlop jest zwolnieniem
ratownika od obowiàzków s∏u˝bowych na okres od 3
do 7 dni.

2. ¸àczny wymiar krótkoterminowych urlopów
udzielonych ratownikowi w ciàgu roku nie  mo˝e prze-
kroczyç 10 dni.

3. Krótkoterminowy urlop stanowiàcy wyró˝nienie
ratownik wykorzystuje najpóêniej w ciàgu miesiàca od
dnia wyró˝nienia; termin wykorzystania urlopu krótko-
terminowego mo˝e byç przesuni´ty z przyczyn s∏u˝bo-
wych przez komendanta oddzia∏u, nie d∏u˝ej jednak ni˝
o 30 dni.

§ 38. Nagroda rzeczowa lub pieni´˝na mo˝e byç
przyznana wyró˝nionemu ratownikowi w postaci
przedmiotu, symbolicznego lub u˝ytkowego, którego
wartoÊç nie powinna byç wy˝sza od dwukrotnego naj-
ni˝szego uposa˝enia zasadniczego ratownika, obowià-
zujàcego w dniu udzielania tej nagrody albo kwoty pie-
ni´˝nej. Czyn, za który ratownik jest wyró˝niony, krót-
ko charakteryzuje si´ w zarzàdzeniu i podaje na zbiór-
ce, podczas której wr´cza si´ nagrod´ rzeczowà. Na
zbiórce nie wr´cza si´ nagrody pieni´˝nej.

§ 39. 1. Dyplom uznania lub list gratulacyjny wr´-
cza si´ ratownikowi na zbiórce oddzia∏u lub przesy∏a
wyró˝nionemu.

2. W treÊci dyplomu podaje si´ krótki opis czynu lub
dzia∏alnoÊci, które by∏y podstawà do wyró˝nienia ra-
townika.

§ 40. 1. Nadanie wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki
wzorowego ratownika jest uhonorowaniem ratownika
za zdyscyplinowanà i zaanga˝owanà postaw´ w czasie
odbywania zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej.

2. Odznak´ i legitymacj´ wr´cza si´ wyró˝nionemu
na zbiórce oddzia∏u.

§ 41. 1. Wpisanie nazwiska i zas∏ug do kroniki od-
dzia∏u obrony cywilnej jest wyra˝eniem wyró˝nione-
mu ratownikowi szczególnego, honorowego uznania
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przez umieszczenie w tej kronice jego imienia i nazwi-
ska oraz opisanie zas∏ug lub czynu.

2. Obok wpisu w kronice umieszcza si´ fotografi´
wyró˝nionego.

3. Og∏oszenie wyró˝nienia odbywa si´ uroczyÊcie
na zbiórce oddzia∏u  obrony cywilnej.

§ 42. 1. WczeÊniejsze skreÊlenie z ewidencji po-
przednio wymierzonej kary dyscyplinarnej jest uzna-
niem jej za nieby∏à i uczynienie nieczytelnym wpisu do-
tyczàcego kary, niezale˝nie od czasu, jaki up∏ynà∏ od jej
wykonania. WczeÊniejsze skreÊlenie kary z ewidencji
powinno byç pierwszym wyró˝nieniem dla ratownika
ukaranego dyscyplinarnie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ratowników,
którym wymierzono kary za przewinienia pope∏nione
pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego albo za samowol-
ne pozostawanie poza macierzystym oddzia∏em obro-
ny cywilnej lub wyznaczonym miejscem przebywania.

§ 43. 1. Udzielone ratownikowi wyró˝nienia wpisu-
je si´ odpowiednio do karty wyró˝nieƒ.

2. Wzór karty wyró˝nieƒ okreÊla za∏àcznik nr 7 do
rozporzàdzenia.

§ 44. Prze∏o˝onymi uprawnionymi do udzielania
wyró˝nieƒ sà:

1) komendant dru˝yny:

a) skreÊlenia z ewidencji poprzednio wymierzonej
kary dyscyplinarnej,

b) pochwa∏y;

2) komendant plutonu i szef oddzia∏u:

a) skreÊlenia z ewidencji poprzednio wymierzonej
kary,

b) pochwa∏y,

c) krótkotrwa∏ego urlopu do 3 dni;

3) zast´pca komendanta oddzia∏u:

a) skreÊlenia z ewidencji poprzednio wymierzonej
kary,

b) pochwa∏y,

c) krótkotrwa∏ego urlopu do 5 dni;

4) komendant oddzia∏u:

a) skreÊlenia z ewidencji poprzednio wymierzonej
kary,

b) pochwa∏y,

c) wr´czenia pisma pochwalnego,

d) krótkotrwa∏ego urlopu do 10 dni,

e) przyznania nagrody rzeczowej lub pieni´˝nej,

f) wr´czenia dyplomu uznania,

g) nadania wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki wzoro-
wego ratownika,

h) wpisania nazwiska i zas∏ug do kroniki oddzia∏u
obrony cywilnej.

§ 45. Wobec ratownika naruszajàcego dyscyplin´,
który nie z∏o˝y∏ jeszcze Êlubowania ratownika, nale˝y
stosowaç przede wszystkim Êrodki wychowawcze
w postaci np. pouczenia, rozmowy. Karanie takiego ra-
townika w trybie dyscyplinarnym odbywa si´ jedynie
w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

§ 46. 1. Po ujawnieniu przewinienia prze∏o˝ony:

1) ustala okolicznoÊci i nast´pstwa czynu;

2) umo˝liwia ratownikowi z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.

2. Po wyjaÊnieniu sprawy i ustaleniu, ˝e ratownik
ponosi win´ za pope∏nione przewinienia, prze∏o˝ony
mo˝e:

1) zwróciç ratownikowi uwag´ na niew∏aÊciwe post´-
powanie;

2) wymierzyç ratownikowi kar´ dyscyplinarnà.

3. Prze∏o˝ony wymierza kar´ dyscyplinarnà tylko
wówczas, gdy uzna, ˝e inny sposób oddzia∏ywania jest
niewystarczajàcy, zw∏aszcza wtedy, gdy zawiod∏y
uprzednio zastosowane Êrodki wychowawcze.

4. Nie mo˝na karaç dyscyplinarnie ratownika w cza-
sie pe∏nienia przez niego s∏u˝by wewn´trznej w od-
dziale obrony cywilnej. Je˝eli naruszenie dyscypliny
jest powa˝ne, nale˝y ratownika najpierw odwo∏aç ze
s∏u˝by wewn´trznej, a nast´pnie spowodowaç jego
ukaranie.

§ 47. 1. Wymierza si´ odpowiednio wy˝szà kar´
dyscyplinarnà, je˝eli przewinienie ratownika:

1) podwa˝y∏o dobre imi´ obrony cywilnej wÊród spo-
∏eczeƒstwa;

2) zosta∏o pope∏nione w czasie s∏u˝by wewn´trznej al-
bo pod wp∏ywem dzia∏ania alkoholu lub podobnie
dzia∏ajàcego Êrodka;

3) zagrozi∏o ˝yciu lub zdrowiu innych osób;

4) spowodowa∏o inne powa˝ne nast´pstwa.

2. Wymiar kary dyscyplinarnej, stosowanej wobec
ratownika, zaostrza si´ równie˝ w razie ukarania dyscy-
plinarnego za pope∏nienie takiego samego lub podob-
nego przewinienia.

3. Kar´ wymierza si´ w mo˝liwie najkrótszym ter-
minie, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 15 dni od otrzy-
mania wiadomoÊci o pope∏nieniu przewinienia.

§ 48. Ratownikowi mogà byç wymierzone kary dys-
cyplinarne, o których mowa w art. 154 ust. 1 ustawy.
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§ 49. Upomnienie polega na s∏ownym i bezpoÊred-
nim zwróceniu ratownikowi uwagi na jego niew∏aÊci-
we post´powanie.

§ 50. Nagana polega na s∏ownym skarceniu ratow-
nika za jego niew∏aÊciwe post´powanie; mo˝e ona byç
wymierzona bez obecnoÊci innych ratowników lub na
zbiórce przed frontem oddzia∏u obrony cywilnej.

§ 51. Nagana z ostrze˝eniem polega na surowym
skarceniu ratownika za niew∏aÊciwe post´powanie
oraz na ostrze˝eniu, ˝e w razie ponownego pope∏nie-
nia przewinienia zostanie mu wymierzona kara surow-
sza.

§ 52. 1. Wykonywanie czynnoÊci porzàdkowych po-
za kolejnoÊcià polega na spe∏nieniu okreÊlonych przez
szefa oddzia∏u zadaƒ w czasie wolnym od zaj´ç.

2. Czas wykonywania zadaƒ porzàdkowych nie mo-
˝e przekraczaç czterech godzin dziennie. Kar´ t´ wyko-
nuje si´ w kolejnych dniach bez przerwy; ciàg∏oÊç od-
bywania kary mo˝e byç przerwana jedynie z powodu
pe∏nienia przez ukaranego s∏u˝by wewn´trznej w od-
dziale obrony cywilnej lub ob∏o˝nej choroby.

§ 53. 1. Zakaz opuszczenia miejsca zakwaterowania
polega na:

1) zabronieniu ukaranemu opuszczenia miejsca za-
kwaterowania oddzia∏u obrony cywilnej w czasie
wolnym od zaj´ç przez ca∏y czas trwania kary;

2) meldowaniu si´ u dy˝urnego, na jego polecenie lub
sygna∏, w czasie wolnym, od pobudki do capstrzy-
ku, w dni Êwiàteczne i wolne od zaj´ç — trzy razy,
w pozosta∏e — raz; ustalonà cz´stotliwoÊç tego
meldowania mo˝e zmniejszyç prze∏o˝ony, który ka-
r´ wymierzy∏;

3) zabronieniu ukaranemu przyjmowania odwiedzin
lub korzystania z wszelkich imprez o charakterze re-
kreacyjnym. W wyjàtkowych przypadkach mo˝e na
odwiedziny zezwoliç prze∏o˝ony, który wymierzy∏
kar´ lub szef oddzia∏u.

2. Przestrzeganie zasad odbywania kary zakazu
opuszczania miejsca zakwaterowania  kontroluje prze-
∏o˝ony, który wymierzy∏ t´ kar´, albo wyznaczony przez
niego bezpoÊredni prze∏o˝ony ukaranego ratownika.

3. Kar´ zakazu opuszczania miejsca zakwaterowa-
nia odbywa si´ bez przerwy.

4. Kar´ zakazu opuszczania miejsca zakwaterowa-
nia przez czas okreÊlony wymierza si´ wy∏àcznie ratow-
nikowi odbywajàcemu s∏u˝b´ w formie skoszarowa-
nej.

§ 54. Pozbawienie wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki
wzorowego ratownika polega na odebraniu ratowniko-
wi odznaki i legitymacji oraz cofni´ciu przys∏ugujàcych
mu z tego tytu∏u uprawnieƒ.

§ 55. 1. Zmniejszenie lub pozbawienie urlopu pole-
ga na zmniejszeniu lub ca∏kowitym pozbawieniu ra-
townika przys∏ugujàcego mu prawa do urlopu w da-
nym okresie s∏u˝by.

2. Kar´ zmniejszenia lub pozbawienia urlopu mo˝-
na wymierzyç, je˝eli w danym okresie s∏u˝by, za który
przys∏uguje urlop, ratownik by∏ dwukrotnie karany in-
nymi karami wymienionymi w ustawie i kary te nie zo-
sta∏y skreÊlone z karty kar.

§ 56. Prze∏o˝onymi uprawnionymi do wymierzania
i skreÊlania kar dyscyplinarnych sà:

1) komendant dru˝yny:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) wykonywania czynnoÊci porzàdkowych poza ko-
lejnoÊcià do 3 razy;

2) komendant plutonu:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) nagany z ostrze˝eniem,

d) wykonywania czynnoÊci porzàdkowych poza ko-
lejnoÊcià do 5 razy,

e) zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do
5 dni;

3) szef oddzia∏u:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) nagany z ostrze˝eniem,

d) wykonywania czynnoÊci porzàdkowych poza ko-
lejnoÊcià do 7 razy,

e) zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do
7 dni;

4) zast´pca komendanta oddzia∏u:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) nagany z ostrze˝eniem,

d) wykonywania czynnoÊci porzàdkowych poza ko-
lejnoÊcià do 9 razy,

e) zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do
10 dni;

5) komendant oddzia∏u:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) nagany z ostrze˝eniem,

d) wykonywania czynnoÊci porzàdkowych poza ko-
lejnoÊcià do 14 razy,
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e) zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania do
14 dni,

f) pozbawienia wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki
wzorowego ratownika,

g) zmniejszenia lub pozbawienia urlopu.

§ 57. W sytuacjach wyjàtkowych, w szczególnoÊci
potrzeb s∏u˝by, Êmierci cz∏onka rodziny ratownika, kl´-
ski ˝ywio∏owej, choroby ukaranego lub innych wa˝-
nych wzgl´dów, prze∏o˝ony, który kar´ wymierzy∏, mo-
˝e zarzàdziç przerwanie kary wykonywania czynnoÊci
porzàdkowych poza kolejnoÊcià lub zakazu opuszcza-
nia miejsca zakwaterowania. Dalsze wykonywanie ka-
ry zarzàdza si´ bezpoÊrednio po ustaniu okolicznoÊci
uzasadniajàcych jej przerwanie.

§ 58. 1. Wszystkie kary, z wyjàtkiem kary upomnie-
nia, podaje si´ w zarzàdzeniu dziennym komendanta
oddzia∏u obrony cywilnej oraz wpisuje si´ do karty kar.

2. Wymierzone ratownikowi kary dyscyplinarne
wpisuj´ si´ do karty kar.

3. Wzór karty kar okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 59. 1. Od decyzji o ukaraniu obwiniony ma prawo
w terminie 14 dni z∏o˝yç na piÊmie odwo∏anie do wy˝-
szego prze∏o˝onego za poÊrednictwem prze∏o˝onego,
który wyda∏ decyzj´.

2. Termin wniesienia odwo∏ania biegnie od dnia
dor´czenia decyzji lub zaznajomienia obwinionego
z decyzjà o wymierzeniu mu kary.

3. Wniesienie odwo∏ania w terminie wstrzymuje
wykonanie kary.

4. Decyzja, od której nie wniesiono w terminie od-
wo∏ania, staje si´ po up∏ywie tego terminu prawomoc-
na i podlega wykonaniu.

§ 60. W∏aÊciwy prze∏o˝ony przesy∏a odwo∏anie
w terminie 7 dni wy˝szemu prze∏o˝onemu, za∏àczajàc
materia∏y post´powania dyscyplinarnego.

§ 61. 1. W post´powaniu odwo∏awczym rozpozna-
nie sprawy nast´puje na podstawie stanu faktycznego
ustalonego w post´powaniu zakoƒczonym decyzjà
o ukaraniu, a tak˝e w toku post´powania odwo∏awcze-
go. 

2. Wy˝szy prze∏o˝ony mo˝e zaskar˝onà decyzj´:

1) utrzymaç w mocy;

2) zmieniç i uniewinniç obwinionego;

3) zmieniç i wymierzyç kar´ ∏agodniejszà;

4) uchyliç i przekazaç spraw´ do ponownego rozpa-
trzenia;

5) uchyliç i umorzyç post´powanie.

3. W post´powaniu odwo∏awczym nie mo˝na wy-
mierzyç kary surowszej ni˝ orzeczona w zaskar˝onej
decyzji.

4. Orzeczenie wy˝szego prze∏o˝onego powinno byç
wydane w ciàgu 14 dni od daty otrzymania odwo∏ania.
Orzeczenia w wypadkach wymienionych w ust. 2
pkt 1—3 i 5 stajà si´ prawomocne z chwilà wydania.

§ 62. Kary uwa˝a si´ za wykonane: 

1) upomnienie i nagana — z chwilà podania do wia-
domoÊci ukaranego;

2) nagana z ostrze˝eniem, zmniejszeniem lub pozba-
wieniem urlopu wypoczynkowego — po og∏osze-
niu w zarzàdzeniu;

3) pozbawienie wyró˝niajàcego tytu∏u i odznaki — po
og∏oszeniu w zarzàdzeniu oraz odebraniu ukarane-
mu odznaki i legitymacji;

4) pozbawienie tytu∏u starszego ratownika — po og∏o-
szeniu w zarzàdzeniu;

5) wykonywanie czynnoÊci porzàdkowych poza kolej-
noÊcià i zakaz opuszczania miejsca zakwaterowa-
nia — po ich odbyciu przez ukaranego.

§ 63. 1. W razie uchylenia kary dyscyplinarnej prze-
∏o˝ony, który kar´ uchyli∏, powiadamia o tym prze∏o˝o-
nego, który kar´ wymierzy∏.

2. Uchylone kary dyscyplinarne uwa˝a si´ za nieby-
∏e.

3. W razie uchylenia kary pozbawienia tytu∏u i od-
znaki wzorowego ratownika, a tak˝e zmniejszenia lub
pozbawienia urlopu, ulegajà uchyleniu skutki, jakie wy-
nik∏y z wymierzenia tej kary w zakresie ustalonym
w decyzji o uchyleniu kary.

4. Decyzja o uchyleniu kary powinna rekompenso-
waç szkod´ materialnà, a w tym — w miar´ mo˝liwo-
Êci — krzywd´ moralnà wyrzàdzonà ratownikowi przez
nies∏uszne wymierzenie kary.  

§ 64. Wszystkie kary dyscyplinarne wymierzone
w stosunku do ratownika lub cz∏onka formacji obrony
cywilnej uwa˝a si´ za nieby∏e po up∏ywie szeÊciu mie-
si´cy od wykonania ostatniej kary.

§ 65. Szef Obrony Cywilnej Kraju mo˝e udzieliç
osobie odbywajàcej s∏u˝b´ w obronie cywilnej ka˝de-
go wyró˝nienia oraz uchyliç ka˝dà kar´ dyscyplinarnà.

§ 66. 1. Zasady i tryb wykonania kar orzeczonych
w stosunku do ratownika za wykroczenia pope∏nione
przez niego przed powo∏aniem do s∏u˝by w obronie cy-
wilnej i w czasie jej odbywania okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.

2. W razie otrzymania przez komendanta oddzia∏u
obrony cywilnej orzeczenia sàdu o odroczeniu wyko-
nania zasadniczej lub zast´pczej kary aresztu wymie-
rzonej ratownikowi za wykroczenie pope∏nione przez
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niego przed wcieleniem do s∏u˝by w obronie cywilnej
lub w czasie jej odbywania, orzeczenie to niezw∏ocznie
dor´cza si´ zainteresowanemu ratownikowi.

3. Przed up∏ywem okresu odroczenia, o którym mo-
wa w ust. 2, komendant oddzia∏u obrony cywilnej mo-
˝e wystàpiç z wnioskiem o odstàpienie od wykonania
orzeczonej kary w stosunku do ratownika, który nie by∏
karany dyscyplinarnie i swoim zachowaniem oraz do-
brym wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych da∏
podstaw´ do przypuszczenia, ̋ e nie pope∏ni ju˝ podob-
nego wykroczenia.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przesy∏a si´
do organu, który orzeka∏ w danej sprawie w pierwszej
instancji.

5. W razie zarzàdzenia przez sàd  wykonania zasad-
niczej lub zast´pczej kary aresztu wymierzonej ratow-
nikowi za wykroczenie pope∏nione przez niego przed
wcieleniem do s∏u˝by lub w czasie jej odbywania,
okresu pobytu w areszcie nie wlicza si´ do czasu trwa-
nia s∏u˝by.

6. Ratowników, o których mowa w ust. 5, uznaje si´
za pozostajàcych w s∏u˝bie.

§ 67. W zakresie nieuregulowanym w rozporzàdze-
niu, w sprawach przeznaczania i powo∏ywania do od-
bycia s∏u˝by w obronie cywilnej, zwalniania z tej s∏u˝-
by oraz powo∏ywania do odbycia pozosta∏ego okresu
zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej ratowników
zwolnionych z tej s∏u˝by przed jej odbyciem, stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce odbywania zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej.

§ 68. Okresy, w których by∏a pe∏niona zasadnicza
s∏u˝ba wojskowa oraz s∏u˝ba w formacji uzbrojonej,
zalicza si´ na poczet zasadniczej s∏u˝by w obronie cy-
wilnej w stosunku: jeden dzieƒ zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej lub s∏u˝by w formacji uzbrojonej za pó∏tora
dnia zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej.  

§ 69. Do szkolenia poborowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce zasadniczej s∏u˝by w obro-
nie cywilnej.

§ 70. 1. Odbywanie çwiczeƒ w obronie cywilnej ma
na celu przygotowanie stanów osobowych tych forma-
cji do indywidualnego i zespo∏owego dzia∏ania, zapew-
niajàcego realizacj´ zadaƒ obrony cywilnej, a tak˝e
wspó∏dzia∏anie w zapobieganiu skutkom kl´sk ˝ywio-
∏owych i ich usuwaniu, jak równie˝ wspó∏dzia∏anie
w zwalczaniu innych zagro˝eƒ Êrodowiska oraz w usu-
waniu ich skutków w czasie pokoju oraz wojny, organi-
zowanych i prowadzonych przez inne organy. 

2. åwiczenia polegajà na szkoleniu cz∏onków for-
macji obrony cywilnej, prowadzonym zarówno w for-
mie zaj´ç teoretycznych, jak i praktycznych, w czasie
których osoby te przygotowuje si´ do wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z zapewnieniem gotowoÊci do
dzia∏ania i funkcjonowania formacji obrony cywilnej.

3. åwiczenia odbywane w czasie wolnym od pracy
organizuje si´ tak, aby trwa∏y one do czterech godzin
dziennie, a w dniach ustawowo wolnych od pracy —
do oÊmiu godzin dziennie.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy wspó∏dzia∏ania w zwal-
czaniu kl´sk ˝ywio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska oraz
usuwaniu ich skutków.

5. Wezwanie do odbycia çwiczeƒ lub szkolenia na-
st´puje w drodze pisemnego zawiadomienia, obwiesz-
czenia lub innego zawiadomienia dokonanego w spo-
sób zwyczajowo przyj´ty w danym zak∏adzie pracy lub
w danej miejscowoÊci.

6. Wzór karty powo∏ania do odbycia çwiczeƒ lub
szkolenia w formacji obrony cywilnej okreÊla za∏àcznik
nr 9 do rozporzàdzenia.

7. Niestawienie si´ na çwiczenia lub szkolenie
w formacji obrony cywilnej mo˝e byç usprawiedliwio-
ne:

1) chorobà wezwanego lub ob∏o˝nà chorobà cz∏onka
rodziny pozostajàcego pod jego wy∏àcznà opiekà;

2) wa˝nymi sprawami osobistymi i rodzinnymi albo
innymi szczególnymi przypadkami niecierpiàcymi
zw∏oki, wymagajàcymi obecnoÊci wezwanego;

3) przebywaniem na urlopie wypoczynkowym.

8. Wezwany, który nie mo˝e stawiç si´ na çwiczenia
lub szkolenie z przyczyn wymienionych w ust. 7 pkt 1
i 2, jest obowiàzany zawiadomiç o tym niezw∏ocznie
komendanta formacji obrony cywilnej, do∏àczajàc do
zawiadomienia dokumenty stwierdzajàce przyczyn´
niestawienia si´.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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