
Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i zakres planowania i nak∏adania obowiàzku
Êwiadczeƒ rzeczowych, przeznaczania do tych
Êwiadczeƒ i zwalniania z nich oraz ich wykonywa-
nia;

2) rodzaje planów, zestawieƒ i wykazów Êwiadczeƒ
rzeczowych prowadzonych przez wojewod´, tere-
nowe organy administracji wojskowej, organy sa-
morzàdu terytorialnego i jednostki organizacyjne,
na rzecz których mo˝e byç wykonywane Êwiadcze-
nie rzeczowe; 
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3) wzory decyzji administracyjnych, wniosków i we-
zwaƒ w sprawach Êwiadczeƒ rzeczowych;

4) tryb i zakres ˝àdania oraz przekazywania informa-
cji, o których mowa w art. 212 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „usta-
wà”;

5) tryb oddania, przyj´cia i zwrotu przedmiotu Êwiad-
czeƒ rzeczowych oraz tryb dochodzenia roszczeƒ,
o których mowa w art. 213 ustawy;

6) wykaz dobowych stawek rycza∏tu za u˝ywanie po-
szczególnych przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczo-
wych, o którym mowa w art. 214 ustawy.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Si∏ach Zbrojnych — nale˝y przez to rozumieç Si∏y
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Êwiadczeniach — nale˝y przez to rozumieç Êwiad-
czenia rzeczowe na rzecz obrony.

§ 3. Obowiàzek Êwiadczeƒ planuje si´ i nak∏ada,
przeznaczajàc nieruchomoÊci i rzeczy ruchome:

1) na uzupe∏nienie etatowych potrzeb wynikajàcych
z wojennych struktur organizacyjnych jednostek
Si∏ Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych wy-
konujàcych zadania na potrzeby obrony paƒstwa,
zwane dalej „potrzebami etatowymi”; 

2) do doraênego u˝ywania przez jednostki Si∏ Zbroj-
nych oraz jednostki organizacyjne, o których mo-
wa w art. 208 ust. 2a i art. 217 ust. 1 ustawy, jako
niepodlegajàce w∏àczeniu w sk∏ad ich struktur or-
ganizacyjnych, zwane dalej „potrzebami doraêny-
mi”.

§ 4. 1. Organy administracji rzàdowej, organy sa-
morzàdu terytorialnego oraz przedsi´biorcy informa-
cj´, o której mowa w art. 212 ust. 2 ustawy, przesy∏ajà
niezw∏ocznie po otrzymaniu ˝àdania w tej sprawie. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç dane wskazane w § 4 ust. 4—6 rozporzàdzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie ewidencji wojskowej Êwiadczeƒ na rzecz
obrony (Dz. U. Nr 148, poz. 1556). 

3. Przekazywanie informacji, o której mowa
w ust. 1, nast´puje w sposób ustalony mi´dzy zainte-
resowanymi organami a podmiotami przekazujàcymi
t´ informacj´.

§ 5. 1. Do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomoÊci lub rze-
czy ruchomych na cele Êwiadczeƒ planowanych do
wykorzystania w czasie pokoju wyst´pujà: 

1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ — w zwiàzku
z çwiczeniami wojskowymi;

2) w∏aÊciwy organ obrony cywilnej — w zwiàzku
z çwiczeniami w obronie cywilnej oraz çwiczenia-

mi praktycznymi w zakresie powszechnej samo-
obrony;

3) kierownik jednostki organizacyjnej stanowiàcej ba-
z´ formowania specjalnie tworzonej jednostki zmi-
litaryzowanej — w zwiàzku z çwiczeniami w jed-
nostkach przewidzianych do militaryzacji; 

4) kierownik jednostki organizacyjnej wykonujàcej
zadania na potrzeby obrony paƒstwa — w zwiàzku
z çwiczeniami w tej jednostce. 

2. Wojewoda lub starosta, odpowiednio do zadaƒ
wykonywanych w ramach poboru, wyst´pujà do wój-
ta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem
o przeznaczenie nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomej
na cele Êwiadczeƒ w zwiàzku z u˝ywaniem ich w cza-
sie poboru.

§ 6. Do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomoÊci lub rze-
czy ruchomych na cele Êwiadczeƒ planowanych do
wykorzystania w razie og∏oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny wyst´pujà: 

1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ — za jednostki
organizacyjne Si∏ Zbrojnych;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych stanowià-
cych bazy formowania specjalnie tworzonych jed-
nostek zmilitaryzowanych — za jednostki organi-
zacyjne przewidziane do militaryzacji;

3) organy obrony cywilnej — za formacje obrony cy-
wilnej;

4) kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujà-
cych zadania na potrzeby obrony paƒstwa — za te
jednostki.

§ 7. Wzór wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2
oraz § 6, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. W toku post´powania administracyjnego
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) mo˝e dokony-
waç ogl´dzin nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych, któ-
re, stosownie do zg∏oszonych wniosków i w∏asnych
potrzeb, mogà byç przedmiotem Êwiadczeƒ. W ogl´-
dzinach mogà uczestniczyç upowa˝nieni przez wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta) przedstawiciele or-
ganów wnioskujàcych o na∏o˝enie Êwiadczeƒ. 

2. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz orga-
ny wnioskujàce o na∏o˝enie Êwiadczeƒ na cele potrzeb
etatowych mogà dokonywaç ogl´dzin stanu utrzyma-
nia nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomych, które zosta-
∏y ju˝ przeznaczone na cele Êwiadczeƒ.

3. W ogl´dzinach, o których mowa w ust. 2, mogà
braç udzia∏ równie˝ Êwiadczeniobiorcy.

4. W czasie çwiczeƒ, o których mowa w § 5 ust. 1,
kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzàcy te
çwiczenia mogà dokonywaç ogl´dzin, o których mowa
w ust. 2.
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§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia, w ramach ogl´-
dzin, o których mowa w § 8 ust. 1, nieprzydatnoÊci nie-
ruchomoÊci lub rzeczy ruchomych na potrzeby Êwiad-
czeƒ, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) odst´puje
od na∏o˝enia obowiàzku Êwiadczenia i zawiadamia
o tym organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiadczeƒ.

2. W przypadku stwierdzenia, w ramach ogl´dzin,
o których mowa w § 8 ust. 2 i 4, nieprzydatnoÊci nie-
ruchomoÊci lub rzeczy ruchomych na potrzeby Êwiad-
czeƒ, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) — na
wniosek organów wnioskujàcych o na∏o˝enie tych
Êwiadczeƒ — uchyla decyzj´ o przeznaczeniu do wy-
konania Êwiadczeƒ.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padkach zniesienia potrzeb etatowych lub doraênych
albo niewyst´powania tych potrzeb.

§ 10. Wzór decyzji o przeznaczeniu do wykonania
Êwiadczeƒ, w tym planowanych do wykonania w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny, okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Decyzja, o której mowa w § 10, mo˝e doty-
czyç poszczególnych przedmiotów Êwiadczeƒ albo ich
rodzajów.

2. Przy wydawaniu decyzji, o których mowa
w ust. 1, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) powi-
nien mieç na wzgl´dzie, w miar´ mo˝liwoÊci, równo-
mierne obcià˝enie obowiàzkiem Êwiadczeƒ wszyst-
kich posiadaczy zamieszkujàcych lub majàcych siedzi-
b´ na obszarze gminy.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przeznaczenia rzeczy
ruchomych na cele potrzeb etatowych Si∏ Zbrojnych.

4. Wnioski wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ
o przeznaczenie nieruchomoÊci lub rzeczy ruchomych
na cele Êwiadczeƒ wykonywanych na rzecz Si∏ Zbroj-
nych realizuje si´ w pierwszej kolejnoÊci, zarówno pod
wzgl´dem iloÊciowym, jak i jakoÊciowym, z uwzgl´d-
nieniem propozycji zawartych w tych wnioskach.

§ 12. 1. Decyzj´, o której mowa w § 10, wydaje wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) w∏aÊciwy wed∏ug
siedziby posiadacza albo jego miejsca zameldowania
na pobyt sta∏y lub miejsca pobytu czasowego trwajà-
cego ponad dwa miesiàce.

2. W przypadku gdy przedmioty Êwiadczeƒ znajdu-
jà si´ w oddzia∏ach, placówkach lub filiach poza siedzi-
bà posiadacza, decyzj´ wydaje wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) w∏aÊciwy wed∏ug siedziby tych od-
dzia∏ów, placówek lub filii; decyzj´ dor´cza si´ posia-
daczowi lub upowa˝nionej przez niego osobie.

3. Decyzja o przeznaczeniu nieruchomoÊci lub rze-
czy ruchomej na cele Êwiadczeƒ zachowuje wa˝noÊç,
z zastrze˝eniem ust. 4, do czasu wykonania Êwiadcze-
nia.

4. Decyzja o przeznaczeniu nieruchomoÊci lub rze-
czy ruchomej na cele Êwiadczeƒ planowanych do wy-

konania w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie woj-
ny zachowuje wa˝noÊç, mimo ˝e posiadacz, któremu
decyzj´ wydano, zosta∏ w czasie pokoju wezwany do
wykonania Êwiadczenia lub je wykona∏ w trybie
art. 210 ust. 4 ustawy.

§ 13. Decyzj´ o przeznaczeniu nieruchomoÊci lub
rzeczy ruchomej na cele Êwiadczeƒ uchyla si´ w razie:

1) zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 208
ust. 4 ustawy;

2) wniosku organu lub kierownika jednostki organi-
zacyjnej, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 lub § 6,
je˝eli usta∏a potrzeba korzystania ze Êwiadczeƒ;

3) zmiany posiadacza przedmiotu Êwiadczenia;

4) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu
Êwiadczenia w stopniu uniemo˝liwiajàcym wyko-
rzystanie tej rzeczy zgodnie z jej w∏aÊciwoÊciami
lub przeznaczeniem.

§ 14. 1. Posiadacze nieruchomoÊci lub rzeczy ru-
chomych, wobec których wydano decyzj´ o przezna-
czeniu tych nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych na ce-
le Êwiadczeƒ, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy informu-
jà wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zby-
ciu lub innej zmianie tytu∏u w∏asnoÊci oraz zmianie
przeznaczenia przedmiotu Êwiadczenia, nie póêniej ni˝
w ciàgu trzech dni od tej zmiany.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, zamiesz-
cza si´ w przypadku:

1) nieruchomoÊci:

a) oznaczenie nieruchomoÊci, w tym jej rodzaj
i miejsce po∏o˝enia,

b) dane dotyczàce dotychczasowego posiadacza,
w tym jego imi´ i nazwisko, adres zamieszka-
nia, a je˝eli posiadaczem by∏a osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej — jej nazw´ i siedzib´,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie nierucho-
moÊci,

d) tytu∏ prawny, na podstawie którego nastàpi∏a
zmiana w∏aÊciciela,

e) dane dotyczàce nowego posiadacza, w tym je-
go imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, a je˝eli
posiadaczem sta∏a si´ osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadajàca osobowo-
Êci prawnej — jej nazw´ i siedzib´;

2) rzeczy ruchomych:

a) oznaczenie rodzaju rzeczy ruchomej,

b) dane dotyczàce dotychczasowego posiadacza,
w tym jego imi´ i nazwisko, adres zamieszka-
nia, a je˝eli posiadaczem by∏a osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej — jej nazw´ i siedzib´,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie rzeczy ru-
chomej,
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d) tytu∏ prawny, na podstawie którego nastàpi∏a
zmiana w∏aÊciciela,

e) dane dotyczàce nowego posiadacza, w tym je-
go imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, a je˝eli
posiadaczem sta∏a si´ osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadajàca osobowo-
Êci prawnej — jej nazw´ i siedzib´.

3. W ramach informacji, o której mowa w ust. 1,
zawiadamia si´ równie˝ o przypadkach utraty, znisz-
czenia lub kradzie˝y przedmiotu Êwiadczenia. Przepis
§ 4 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 15. 1. Na podstawie decyzji, o której mowa
w § 10, oraz wniosków, o których mowa w § 5 ust. 1
i 2, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) opracowuje,
nie póêniej ni˝ do koƒca ka˝dego roku kalendarzowe-
go, roczny plan Êwiadczeƒ, które majà byç wykonywa-
ne w nast´pnym roku kalendarzowym. 

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) ujmuje równie˝ w∏asne po-
trzeby Êwiadczeƒ, w tym zwiàzane z przeprowadze-
niem rejestracji przedpoborowych.

3. Wzór planu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 16. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
opracowuje osobny plan Êwiadczeƒ przewidzianych
do realizacji w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny.

2. Podstaw´ opracowania planu stanowià decyzje,
o których mowa w § 10, wydane na podstawie wnio-
sków, o których mowa w § 6.

3. W planie, o którym mowa w ust. 1, wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) ujmuje równie˝ w∏asne po-
trzeby Êwiadczeƒ, zwiàzane z zorganizowaniem dor´-
czania i dor´czaniem kart powo∏ania do pe∏nienia
czynnej s∏u˝by wojskowej oraz wezwaƒ do wykonania
Êwiadczeƒ, stosownie do art. 60 ust. 4 ustawy.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega sta∏ej ak-
tualizacji.

5. Wzór planu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 17. 1. W razie braku mo˝liwoÊci realizacji wnio-
sków, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6, z wyjàtkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 6, wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) niezw∏ocznie powiadamia
o tym pisemnie organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiad-
czeƒ i wojewod´.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, prze-
sy∏ane do wojewody powinno byç uzasadnione. Wraz
z powiadomieniem przesy∏a si´ akta sprawy.

3. Wojewoda po otrzymaniu powiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje analizy mo˝liwoÊci
realizacji Êwiadczeƒ na obszarze gminy oraz:

1) odsy∏a akta sprawy i przekazuje spraw´ do ponow-
nego rozpatrzenia wójtowi lub burmistrzowi (pre-
zydentowi miasta), o którym mowa w ust. 1, je˝eli
stwierdzi mo˝liwoÊç realizacji przez niego Êwiad-
czeƒ, albo

2) wskazuje wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta), który mo˝e wydaç decyzj´ o przeznaczeniu do
wykonania Êwiadczeƒ, przesy∏ajàc mu jednocze-
Ênie akta sprawy.

4. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), o którym
mowa w ust. 1, w przypadku zmiany stanu faktyczne-
go, umo˝liwiajàcego realizacj´ wniosków wskazanych
w § 5 ust. 1 i § 6, niezw∏ocznie powiadamia o tym wo-
jewod´ i organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiadczeƒ. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uchyla
si´ decyzj´ wydanà przez wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) wskazanego w ust. 3 pkt 2, niezw∏ocznie
po zawiadomieniu przez wojewod´.

6. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 5,
organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiadczeƒ ponownie
sk∏ada wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1 i § 6, do
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

7. Przepis § 12 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 18. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na
podstawie planów, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16
ust. 1, sporzàdza zestawienie zawierajàce liczby i ro-
dzaje Êwiadczeƒ oraz przesy∏a je wojewodzie.

2. Wojewoda mo˝e zg∏osiç zastrze˝enia do danych
zawartych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1,
które powinny zostaç uwzgl´dnione w tym zestawie-
niu.

3. Na wniosek wojewody wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta) przesy∏a temu wojewodzie kopie pla-
nów, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1.

4. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Wojewoda, na podstawie zestawieƒ, o któ-
rych mowa w § 18 ust. 1, prowadzi zbiorczy wykaz
Êwiadczeƒ przewidzianych do wykonania na obszarze
województwa.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi pod-
staw´ do planowania wydatków zwiàzanych z nak∏a-
daniem obowiàzku Êwiadczeƒ.

3. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia. 

§ 20. 1. Je˝eli si∏y i Êrodki, którymi dysponuje wo-
jewoda, starosta albo wójt lub burmistrz (prezydent
miasta), sà niewystarczajàce, organy te mogà wpro-
wadziç obowiàzek Êwiadczeƒ w celu zwalczania kl´sk
˝ywio∏owych i likwidacji ich skutków, poza planem,
o którym mowa w § 15 ust. 1.
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2. O na∏o˝eniu obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawia-
damia niezw∏ocznie starost´ i wojewod´.

§ 21. W przypadkach, o których mowa w:

1) art. 209 ust. 1, 4 i 5 ustawy, posiadacz mo˝e byç
wezwany, na wniosek organu, o którym mowa
w § 5 lub 6, do wykonania Êwiadczenia, pomimo
˝e ju˝ wykonywa∏ to Êwiadczenie;

2) § 12 ust. 4, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
wystawia, w miejsce wykorzystanych, nowe we-
zwania do wykonania Êwiadczeƒ dotyczàce tych
samych osób.

§ 22. 1. Posiadacze, wobec których wydano decy-
zj´ wskazanà w § 10, mogà byç wzywani w czasie po-
koju do wykonania Êwiadczenia, w zwiàzku ze spraw-
dzaniem gotowoÊci mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych pro-
wadzonym w ramach çwiczeƒ wojskowych oraz w ce-
lu zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji ich skut-
ków.

2. Wzór wezwania, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 23. 1. Wezwanie do wykonania Êwiadczenia wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) wystawia w czasie
pokoju.

2. W razie wzywania posiadaczy do wykonania
Êwiadczeƒ w zwiàzku ze sprawdzaniem gotowoÊci
mobilizacyjnej Si∏ Zbrojnych, prowadzonym w ra-
mach çwiczeƒ wojskowych, dor´czenie wezwaƒ na-
st´puje przy wykorzystaniu systemu dor´czania kart
powo∏ania, stosownie do art. 60 ust. 4 ustawy. W miej-
sce wykorzystanych wezwaƒ wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta) wystawia nowe wezwania do wykona-
nia Êwiadczeƒ dotyczàce tych samych osób.

3. Na wniosek wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje
wystawione wezwania do wykonania Êwiadczeƒ na
przechowanie dowódcom jednostek wojskowych, na
rzecz których Êwiadczenia te majà byç wykonywane.

4. Na wniosek posiadacza przedmiotów Êwiad-
czeƒ, na którego zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek tych
Êwiadczeƒ, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
przekazuje temu posiadaczowi na przechowanie wy-
stawione wezwania do wykonania tych Êwiadczeƒ. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4,
obowiàzek dostarczenia wezwaƒ spoczywa odpowied-
nio na dowódcy jednostki wojskowej lub posiadaczu.

§ 24. Przedmioty Êwiadczeƒ uwa˝a si´ za oddane
przez posiadaczy z chwilà:

1) postawienia do dyspozycji Êwiadczeniobiorcy, we
wskazanym w decyzji lub wezwaniu miejscu, Êrod-
ków transportowych i maszyn wraz z kierowcami
(operatorami, za∏ogami), przygotowanych tech-
nicznie do wykonania okreÊlonego rodzaju prze-
wozów lub innych prac i zaopatrzonych w pe∏ne

zbiorniki materia∏ów p´dnych oraz materia∏y eks-
ploatacyjne, zgodnie z instrukcjà obs∏ugi, a tak˝e
w niezb´dne wyposa˝enie ustalone ustawà z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2));

2) przekazania Êwiadczeniobiorcy narz´dzi i urzàdzeƒ
sprawnych technicznie oraz gotowych do natych-
miastowego u˝ycia;

3) przekazania do wykorzystania przez Êwiadczenio-
biorc´ rzeczy ruchomych innych ni˝ okreÊlone
w pkt 1 lub 2 w stanie zdatnym do u˝ytku, zgodnie
z ich przeznaczeniem;

4) oddania Êwiadczeniobiorcy nieruchomoÊci w sta-
nie u˝ytkowym i z wyposa˝eniem, z jakim wyko-
rzystywa∏ je posiadacz, je˝eli w decyzji, o której
mowa w § 10, nie okreÊlono innych szczególnych
wymagaƒ.

§ 25. 1. Jednostka organizacyjna, na rzecz której
majà byç oddane niesamobie˝ne Êrodki transportowe,
maszyny lub urzàdzenia, jest obowiàzana zapewniç
nieodp∏atnie posiadaczowi sprz´t do holowania lub
przewozu tych Êrodków z miejsca ich postoju do miej-
sca wskazanego w wezwaniu.

2. W razie niemo˝noÊci oddania przedmiotów
Êwiadczeƒ w okreÊlonym terminie i miejscu, posia-
dacz jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), a tak˝e
Êwiadczeniobiorc´ oraz podaç przyczyny uniemo˝li-
wiajàce ich oddanie.

3. W razie nieoddania przedmiotów Êwiadczeƒ
w okreÊlonym terminie i miejscu oraz niezawiadomie-
nia o niemo˝noÊci ich oddania, wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyst´puje do starosty z wnioskiem
o zastosowanie odpowiedniego Êrodka egzekucji ad-
ministracyjnej.

§ 26. 1. Wezwanie do wykonania obowiàzku
Êwiadczenia upowa˝nia posiadacza Êrodków transpor-
towych, maszyn i urzàdzeƒ do nabycia w stacjach pa-
liwowych, poza kolejnoÊcià, materia∏ów p´dnych
w iloÊci, o której mowa w § 24 pkt 1.

2. W razie wystàpienia trudnoÊci z zakupem mate-
ria∏ów p´dnych do Êrodków transportowych, maszyn
i urzàdzeƒ udost´pnianych:

1) jednostkom organizacyjnym Si∏ Zbrojnych — po-
siadacz powiadamia o tym w∏aÊciwego wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ, a nast´pnie post´pu-
je zgodnie z jego wskazówkami;

2) organom obrony cywilnej, jednostkom organiza-
cyjnym stanowiàcym baz´ formowania specjalnie
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tworzonej jednostki zmilitaryzowanej lub jednost-
kom organizacyjnym wykonujàcym zadania na po-
trzeby obrony paƒstwa — posiadacz powiadamia
o tym odpowiednio w∏aÊciwy organ obrony cywil-
nej lub kierownika jednostki organizacyjnej, na
rzecz których Êwiadczenie ma byç wykonywane.

§ 27. 1. W∏aÊciwe do przyj´cia przedmiotów Êwiad-
czeƒ sà osoby upowa˝nione przez kierowników (do-
wódców, szefów) jednostek organizacyjnych, na rzecz
których majà byç one przekazane, albo osoby upowa˝-
nione przez organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiadczeƒ.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, poÊwiadcza po-
siadaczowi ich oddanie, zbiorczo lub oddzielnie za ka˝-
dy przedmiot. W poÊwiadczeniu przekazania okreÊla
si´ stan techniczny przekazywanego przedmiotu oraz
jego wartoÊç szacunkowà.

§ 28. 1. Zwrot przedmiotów Êwiadczeƒ nast´puje
po ustaniu potrzeby ich wykorzystywania, jednak nie
póêniej ni˝ w terminie okreÊlonym w art. 209 ust. 1
ustawy, w miejscu wskazanym przez jednostk´ orga-
nizacyjnà, we w∏adaniu której znajdujà si´ przedmioty
podlegajàce zwrotowi, na podstawie okazanego po-
Êwiadczenia przekazania oraz decyzji o przeznaczeniu
przedmiotów na cele Êwiadczeƒ.

2. O terminie i miejscu zwrotu przedmiotów Êwiad-
czeƒ oraz o dokumentach niezb´dnych do okazania
przy odbiorze kierownik jednostki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, zawiadamia imiennie zaintere-
sowanych posiadaczy.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, zwracajàc
niesamobie˝ne Êrodki transportowe, maszyny lub
urzàdzenia, jest obowiàzany zapewniç posiadaczowi
nieodp∏atnie sprz´t do ich holowania lub przewozu
z miejsca zwrotu do miejsca zamieszkania (siedziby)
posiadacza.

§ 29. 1. W chwili zwrotu przedmioty Êwiadczeƒ
podlegajà zbadaniu w celu ustalenia ich ewentual-
nych uszkodzeƒ lub stopnia zu˝ycia. Badanie przepro-
wadzajà przedstawiciele jednostki organizacyjnej, któ-
ra zwraca te przedmioty, oraz posiadacz lub jego
przedstawiciel.

2. W razie ró˝nicy w ocenie stanu technicznego
zwracanych przedmiotów Êwiadczeƒ, jednostka zwra-
cajàca lub posiadacz powo∏uje rzeczoznawc´ w celu
wydania opinii. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii
pokrywa ta strona, której oceny stanu technicznego
przedmiotu Êwiadczenia nie potwierdza opinia rzeczo-
znawcy. Wynik badania oraz opini´ rzeczoznawcy za-
mieszcza si´ w protokole, który w szczególnoÊci powi-
nien zawieraç bli˝sze oznaczenie przedmiotu Êwiad-
czeƒ oraz opis uszkodzeƒ i uzasadnienie.

3. W przypadku gdy przedmioty Êwiadczeƒ nie mo-
gà byç zwrócone posiadaczowi ze wzgl´du na utrat´
albo zniszczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci, kierownik jed-
nostki organizacyjnej, we w∏adaniu której znajdowa∏y

si´ te przedmioty, jest obowiàzany zawiadomiç o tym
posiadacza.

§ 30. 1. Zwrot przedmiotów Êwiadczeƒ nast´puje
za pisemnym poÊwiadczeniem zwrotu, w którym okre-
Êla si´ ich stan techniczny. Przepis § 27 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

2. PoÊwiadczenie zwrotu wystawia si´ zbiorczo lub
oddzielnie za ka˝dy przedmiot Êwiadczenia.

§ 31. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na
rzecz której zosta∏y przekazane, w ramach Êwiadczeƒ,
Êrodki transportowe, maszyny lub urzàdzenia, jest
obowiàzany zwróciç je z takà iloÊcià materia∏ów p´d-
nych i eksploatacyjnych, z jakà zosta∏y dostarczone do
jednostki.

2. Koszty przejazdu posiadacza lub jego przedsta-
wiciela z miejsca zamieszkania (siedziby) do miejsca
zwrotu przedmiotów Êwiadczeƒ pokrywa kierownik
jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

§ 32. 1. Posiadaczom udost´pniajàcym przedmioty
Êwiadczeƒ, z chwilà zakoƒczenia wykonywania tych
Êwiadczeƒ, wyp∏aca si´ rycza∏t lub jego odpowiednià
cz´Êç, stosownie do czasu wykonywania Êwiadczenia.

2.  Wykaz wysokoÊci stawek rycza∏tu okreÊla za-
∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

3. WysokoÊç stawek rycza∏tu, o którym mowa
w ust. 2, podlega corocznie waloryzacji Êredniorocz-
nym wskaênikiem wzrostu cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalendarzo-
wym, og∏aszanym przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.3)).

§ 33. 1. Po wykonaniu Êwiadczenia kierownik jed-
nostki organizacyjnej, na rzecz której zosta∏o ono wy-
konane, na wniosek zainteresowanego posiadacza
wydaje zaÊwiadczenie stwierdzajàce rodzaj i czas wy-
konanego Êwiadczenia.

2. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia. 

§ 34. 1. Posiadaczowi, który udost´pni∏ przedmio-
ty Êwiadczeƒ, przys∏uguje odszkodowanie w razie ich
utraty, zniszczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci oraz za szko-
dy wynik∏e z u˝ywania ich w sposób sprzeczny z ich
w∏aÊciwoÊciami lub przeznaczeniem. Odszkodowanie
nie przys∏uguje w razie powstania szkody z winy po-
siadacza.

2. Prawo do odszkodowania powstaje z dniem
zwrotu przedmiotów Êwiadczeƒ lub otrzymania zawia-
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domienia o tym, ˝e nie zostanà one zwrócone z powo-
du ich utraty, zniszczenia w ca∏oÊci lub cz´Êci, albo od
dnia, w którym zwrot lub powiadomienie powinno na-
stàpiç. W razie zaistnienia przeszkód uniemo˝liwiajà-
cych dokonanie zwrotu lub zawiadomienia, prawo do
odszkodowania powstaje z dniem ustania tych prze-
szkód.

§ 35. 1. Odszkodowanie przyznaje si´ na wniosek
posiadacza lub jego spadkobiercy (nast´pcy prawne-
go), a w przypadku niedotrzymania warunków, o któ-
rych mowa w § 28 ust. 3 — z urz´du.

2. Zg∏oszenie wniosku o odszkodowanie powinno
nastàpiç w ciàgu dwunastu miesi´cy od dnia otrzyma-
nia poÊwiadczenia lub zawiadomienia, o których mo-
wa odpowiednio w § 29 ust. 3 i § 30 ust. 1, albo proto-
ko∏u, o którym mowa w § 29 ust. 2.

3. Ustalenie wysokoÊci odszkodowania powinno
nastàpiç nie póêniej ni˝ w ciàgu trzydziestu dni od
dnia zg∏oszenia wniosku.

§ 36. Podstaw´ ustalenia odszkodowania stano-
wià:

1) poÊwiadczenie przekazania przedmiotów Êwiad-
czeƒ na potrzeby obrony paƒstwa;

2) poÊwiadczenie zwrotu przedmiotów Êwiadczeƒ,
o którym mowa w § 30 ust. 1, zawierajàce ustale-
nie ich stanu technicznego, a w razie potrzeby —
protokó∏, o którym mowa w § 29 ust. 2, albo zawia-
domienie stwierdzajàce, ˝e nie zostanà one zwró-
cone z powodu utraty, zniszczenia lub uszkodze-
nia;

3) inne dowody dotyczàce przedmiotów Êwiadczeƒ,
przedstawione przez posiadacza albo znajdujàce
si´ w dyspozycji organów administracji rzàdowej
lub samorzàdu terytorialnego.

§ 37. 1. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania:

1) uwzgl´dnia si´ procentowy ubytek wartoÊci przed-
miotów Êwiadczeƒ na skutek oddania ich Êwiad-
czeniobiorcy do u˝ywania do dnia zwrotu albo
otrzymania przez posiadacza zawiadomienia
o niemo˝noÊci zwrotu tych przedmiotów;

2) stosuje si´ ceny rynkowe oddanych do u˝ywania
przedmiotów Êwiadczeƒ, obowiàzujàce w dniu
rozpatrywania wniosku o odszkodowanie.

2. Odszkodowanie przyznane za utrat´, uszkodze-
nie oraz za szkody wynik∏e z u˝ywania przedmiotów
Êwiadczeƒ podlega zmniejszeniu o kwot´ wyp∏aconà
z tytu∏u ubezpieczenia tego przedmiotu.

§ 38. 1. W sprawach przyznawania odszkodowania
i ustalania jego wysokoÊci w∏aÊciwa jest komisja po-
wo∏ana przez Êwiadczeniobiorc´, w sk∏adzie:

1) przedstawiciel jednostki organizacyjnej, na rzecz
której przedmioty Êwiadczeƒ zosta∏y udost´pnio-
ne;

2) posiadacz lub jego przedstawiciel;

3) rzeczoznawcy, o których mowa w § 29 ust. 2.

2. Podstaw´ do wyp∏aty odszkodowania stanowi
protokó∏ ustalajàcy wysokoÊç odszkodowania, sporzà-
dzony przez komisj´, o której mowa w ust. 1.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla przedstawi-
ciela jednostki organizacyjnej, na rzecz której przed-
mioty Êwiadczeƒ zosta∏y udost´pnione, i posiadacza
lub jego przedstawiciela.

§ 39. Strona, która nie zgadza si´ z ustalonà wyso-
koÊcià odszkodowania, mo˝e, w terminie trzydziestu
dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o przyznaniu
odszkodowania, ˝àdaç ustalenia jego wysokoÊci
w drodze post´powania sàdowego.

§ 40. Trybu dochodzenia roszczeƒ okreÊlonego
w § 34—39 nie stosuje si´ do Êwiadczeƒ na∏o˝onych
na podstawie art. 3—5 dekretu z dnia 23 kwietnia
1953 r. o Êwiadczeniach w celu zwalczania kl´sk ˝ywio-
∏owych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z póên. zm.4)) oraz art. 22
i 23 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝y-
wio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676).

§ 41. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) prowadzà w czasie pokoju rejestr wykonanych
Êwiadczeƒ na podstawie potwierdzeƒ wydanych przez
kierowników jednostek organizacyjnych, na rzecz któ-
rych Êwiadczenie by∏o wykonywane.

§ 42. 1. Wydatki administracyjne zwiàzane z plano-
waniem, nak∏adaniem i przeznaczaniem obowiàzku
Êwiadczeƒ planuje wojewoda.

2. Wydatki na Êwiadczenia, wykonywane przez ku-
rierów dor´czajàcych w czasie pokoju wezwania do
wykonania Êwiadczeƒ podczas çwiczeƒ wojskowych
prowadzonych w celu sprawdzenia gotowoÊci mobili-
zacyjnej Si∏ Zbrojnych, planuje Minister Obrony Naro-
dowej.

3. Wydatki na Êwiadczenia, wykonywane przez ku-
rierów dor´czajàcych w czasie pokoju wezwania do
wykonania Êwiadczeƒ na rzecz innych Êwiadczenio-
biorców ni˝ wymienieni w ust. 2, planuje Êwiadczenio-
biorca, na rzecz którego Êwiadczenia te b´dà realizo-
wane.

§ 43. Jednostki organizacyjne Si∏ Zbrojnych oraz
inne jednostki organizacyjne planujà Êrodki finansowe
na realizacj´ Êwiadczeƒ przewidzianych do wykonania
na ich rzecz, uj´tych w rocznym planie Êwiadczeƒ,
o którym mowa w § 15.

§ 44. 1. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1
i 2, § 6, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 19 ust. 1,
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po ich wype∏nieniu stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95, z póên. zm.5)).

2. Dokumenty sporzàdzane w sprawach Êwiadczeƒ
mogà byç wykonywane równie˝ przy wykorzystaniu
elektronicznych noÊników informacji. 

§ 45. Obowiàzujàce dotychczas druki formularzy,
decyzji i wezwaƒ w sprawach Êwiadczeƒ wykorzystuje

si´ do wyczerpania zapasów, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 46. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.6)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka 
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r.
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6) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie
Êwiadczeƒ na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18, poz. 168), które
traci moc, w zakresie uregulowanym niniejszym rozporzà-
dzeniem, z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 paêdzierni-
ka 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203).



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2004 r. (poz. 1872)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

............................................................. ........................................, dnia ............ 20... r.
(piecz´ç organu wyst´pujàcego o na∏o˝enie

obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczowych)

WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA)
Pan(i) .................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

WNIOSEK 
O PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOÂCI LUB RZECZY RUCHOMYCH W RAMACH ÂWIADCZE¡ RZECZOWYCH

NA UZUPE¸NIENIE ETATOWYCH/ DORAèNYCH POTRZEB, PLANOWANYCH DO WYKONANIA W CZASIE
POKOJU/ W RAZIE OG¸OSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE  WOJNY/ O PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOÂCI

NA CELE ÂWIADCZE¡ RZECZOWYCH  W ZWIÑZKU Z U˚YWANIEM ICH W CZASIE POBORU*)

Na podstawie art. 208 i 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z ........ r., Nr ....., poz. ....., z póên. zm.) wnioskuj´ o na∏o˝enie obowiàzku Êwiadczeƒ
rzeczowych na rzecz:

1. Nazwa jednostki organizacyjnej: ................................................................................................................................
2. Termin dostarczenia/udost´pnienia: ..........................................................................................................................
3. Miejsce dostarczenia/udost´pnienia przedmiotu Êwiadczeƒ: .................................................................................

......................................................................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, nr posesji)

4. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(miejscowoÊç, ulica, nr posesji)
5. Potrzeba  zobowiàzania do wykonania Êwiadczenia bez odr´bnego wezwania na dzieƒ: ...................................

.......................................................................................................................................................................................
6. Przeznaczenie i okres, przez jaki przedmioty Êwiadczenia b´dà wykorzystywane: ............................................

.......................................................................................................................................................................................
7. Wst´pne wyliczenia Êrodków finansowych na realizacj´ planowanych Êwiadczeƒ rzeczowych:

.......................................................................................................................................................................................

Wyszczególnienie liczby przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych
przewidzianych do oddania w u˝ywanie  

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12595 — Poz. 1872

Lp. Nazwa i rodzaj przedmiotu
Êwiadczeƒ

MiejscowoÊç/dane o posiadaczu lub 
w∏aÊcicielu (nazwisko i imi´, imi´ ojca,
adres zamieszkania lub nazwa firmy)**)

Liczba  sztuk Uwagi

1 2 3 4 5

.....................................................
mp. (podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska s∏u˝bowego)........

*) Niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia si´, je˝eli organ wnioskujàcy o na∏o˝enie Êwiadczeƒ wskazuje konkretnych posiadaczy lub w∏aÊcicieli rzeczy

ruchomych lub nieruchomoÊci, które majà byç przedmiotem Êwiadczeƒ rzeczowych.



Za∏àcznik nr 2 

WZÓR

.............................................. dnia ................ 20........ r.
...................................................

(piecz´ç organu 
nak∏adajàcego obowiàzek Êwiadczeƒ)

DECYZJA Nr ....................................

w sprawie przeznaczenia do wykonania Êwiadczeƒ rzeczowych
na rzecz obrony

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

� � - � � � ______________________

Na podstawie art. 208 ust. 1 i art. 210 ust. 1 i 4*) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z ........... r. Nr ......., poz. ......., z póên. zm.), zwanej dalej „usta-
wà”, w ramach Êwiadczeƒ rzeczowych wykonywanych w czasie pokoju/Êwiadczeƒ w razie og∏oszenia mobiliza-
cji i w czasie wojny*) przeznaczam: 

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)

..........................................................................................................................................................................................
(rodzaje i liczba przedmiotów Êwiadczeƒ) 

Wyszczególnienie liczby przedmiotów Êwiadczeƒ
do oddania w u˝ywanie**)

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12596 — Poz. 1872

Lp. Nazwa i rodzaj przedmiotu Êwiadczeƒ Liczba sztuk Uwagi

1 2 3 4

na rzecz: ...........................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej, na rzecz której Êwiadczenie b´dzie wykonywane)

przez okres: .....................................................................................................................................................................
(liczba godzin, dni)

Uzasadnienie:

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

**) Niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia si´ w przypadku, gdy liczba przedmiotów jest wi´ksza ni˝ jeden.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przys∏uguje odwo∏anie do wojewody, wnoszone za moim poÊrednictwem w terminie
14 dni od dnia dor´czenia decyzji. 

Na podstawie ostatecznej decyzji posiadacz przedmiotów mo˝e byç wezwany przez wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) do wykonania Êwiadczenia rzeczowego. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny
posiadacz jest obowiàzany przystàpiç do wykonania Êwiadczenia natychmiast lub w terminie do .............. go-
dziny ............. dnia mobilizacji*) mimo nieotrzymania w tej sprawie wezwania.

................................. dnia ............... 20...... r. ........................................................................... 
(wójt, burmistrz, prezydent miasta — imi´ i nazwisko)

mp.

Informacja dla Êwiadczeniobiorcy:

1. Niniejszy dokument w Êwietle ustawy — Kodeks post´powania administracyjnego jest decyzjà administra-
cyjnà i wywo∏uje wszystkie skutki z tego wynikajàce.

2. JeÊli z jakichkolwiek przyczyn nie b´dzie mo˝liwe wykonanie na∏o˝onych w decyzji obowiàzków, nale˝y
o tym niezw∏ocznie powiadomiç organ, który t´ decyzj´ wyda∏.

3. Niniejszy dokument nale˝y chroniç przed zagubieniem.

4. Utrata dokumentu (decyzji w sprawie przeznaczenia w ramach Êwiadczenia rzeczowego na rzecz obrony)
nie zwalnia od obowiàzku wykonania na∏o˝onego Êwiadczenia.

5. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny posiadacz przedmiotów jest obowiàzany do wykonania
Êwiadczenia w terminie wskazanym:

— termin „do ...... godz. ....... dnia mobilizacji” oznacza, ˝e posiadacz powinien do danej godziny okreÊlo-
nego dnia mobilizacji, liczonego od dnia og∏oszenia mobilizacji lub wybuchu wojny (w drodze obwiesz-
czeƒ, komunikatów radiowych, telewizyjnych lub prasowych), wykonaç na∏o˝one Êwiadczenie,

— termin „natychmiast” oznacza, ˝e posiadacz powinien nie póêniej ni˝ w ciàgu 4 godzin od powzi´cia wia-
domoÊci o og∏oszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny przystàpiç do wykonania na∏o˝onego Êwiadczenia.

6. Do udost´pnienia — dostarczenia — oddania do u˝ytkowania*) nale˝y przedstawiç przedmioty Êwiadczeƒ
o najlepszym stanie technicznym, a w odniesieniu do Êrodków transportowych (maszyn) zapewniç pe∏ne
wyposa˝enie (ukompletowanie fabryczne) oraz pe∏ny zbiornik (zbiorniki) paliwa.

7. Przedmioty Êwiadczeƒ nale˝y oddaç do u˝ytkowania w stanie przydatnym do wykorzystania wraz z doty-
czàcymi ich dokumentami.

8. Uchylanie si´ w czasie pokoju od wykonywania obowiàzku Êwiadczenia na rzecz obrony podlega karze
aresztu do 30 dni albo karze grzywny (art. 227 ust.1 pkt 1 ustawy w zwiàzku z art.10 ust.1 ustawy z dnia
28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeƒ, ustawy — Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ, ustawy — Kodeks pracy i niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717)), a w czasie mobilizacji i wojny — karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3
(art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy).

*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12597 — Poz. 1872
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Dziennik Ustaw Nr 181 — 12600 — Poz. 1872
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Dziennik Ustaw Nr 181 — 12602 — Poz. 1872
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Dziennik Ustaw Nr 181 — 12604 — Poz. 1872



Za∏àcznik nr 7 

WZÓR

..............................................................
(piecz´ç organu wzywajàcego do wykonania 

obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczowych)

Uwaga: „Pierwszy dzieƒ mobilizacji” — jest
dniem, od którego osoba wezwana wylicza
podany ni˝ej termin stawiennictwa lub
dostarczenia

WEZWANIE Nr ...................

do wykonania Êwiadczenia rzeczowego
na rzecz obrony

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

� � - � � � ______________________

Zgodnie z ostatecznà decyzjà nr .................................................. z dnia ............................................... 20....... r.

w sprawie przeznaczenia ...............................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)

do wykonania Êwiadczeƒ rzeczowych na rzecz obrony wydanà przez:

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu nak∏adajàcego obowiàzek wykonania Êwiadczenia)

...........................................................................................................................................................................................
wzywa si´ do wykonania Êwiadczenia — oddania do u˝ywania wyszczególnionych poni˝ej przedmiotów

Êwiadczeƒ*) natychmiast lub w terminie do ................................... godziny ............................... dnia mobilizacji*)

w: ......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(okreÊliç miejsce wykonania Êwiadczenia oraz adres i nazw´ jednostki organizacyjnej, na rzecz której Êwiadczenie ma byç wykonane)

Wyszczególnienie liczby przedmiotów Êwiadczeƒ rzeczowych przeznaczonych do oddania w u˝ywanie**)

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12605 — Poz. 1872

PIERWSZY DZIE¡ 
MOBILIZACJI

Lp. Nazwa przedmiotu Êwiadczeƒ Liczba sztuk Uwagi

1 2 3 4

Zwrot nastàpi w: .............................................................................................................................................................
(okreÊliç miejsce i czas zwrotu)

................................. dnia ............... 20...... r. ................................................................................ 
(wójt, burmistrz, prezydent miasta — imi´ i nazwisko, podpis)

mp.

**) Niepotrzebne skreÊliç.
**) Wype∏nia si´ w przypadku, gdy liczba przedmiotów jest wi´ksza ni˝ jeden.



Pouczenie

1. JeÊli z jakichkolwiek przyczyn nie b´dzie mo˝liwe wykonanie nakazanych w wezwaniu obowiàzków, nale˝y
o tym niezw∏ocznie powiadomiç organ, który to wezwanie wyda∏.

2. Niniejszy dokument nale˝y chroniç przed zagubieniem.

3. Utrata dokumentu (decyzji lub wezwania w sprawie wykonania Êwiadczenia na rzecz obrony) nie zwalnia
od obowiàzku wykonania na∏o˝onego Êwiadczenia.

4. W razie og∏oszenia mobilizacji posiadacz przedmiotów jest obowiàzany do wykonania Êwiadczenia w termi-
nie wskazanym:

— termin „do ...... godz. ....... dnia mobilizacji” oznacza, ˝e posiadacz rzeczy powinien do danej godziny
okreÊlonego dnia mobilizacji, liczonego od dnia og∏oszenia mobilizacji (w drodze obwieszczeƒ, komuni-
katów radiowych, telewizyjnych lub prasowych), wykonaç na∏o˝one Êwiadczenie,

— termin „natychmiast” oznacza, ˝e posiadacz powinien nie póêniej ni˝ w ciàgu 4 godzin od powzi´cia wia-
domoÊci o og∏oszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny przystàpiç do wykonania na∏o˝onego Êwiadczenia. 

5. Do udost´pnienia — dostarczenia — oddania do u˝ytkowania*) nale˝y przedstawiç przedmioty Êwiadczeƒ
o najlepszym stanie technicznym, a w odniesieniu do Êrodków transportowych (maszyn) zapewniç pe∏ne
wyposa˝enie (ukompletowanie fabryczne) oraz pe∏ny zbiornik (zbiorniki) paliwa.

6. Przedmioty Êwiadczeƒ nale˝y oddaç do u˝ytkowania w stanie przydatnym do wykorzystania wraz z dotyczà-
cymi ich dokumentami.

7. Uchylanie si´ w czasie pokoju od wykonywania obowiàzku Êwiadczenia na rzecz obrony podlega karze
aresztu do 30 dni albo karze grzywny (art. 227 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. z ....... r. Nr ....., poz. ....., z póên. zm. w zwiàzku
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeƒ, ustawy — Kodeks
post´powania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ, ustawy — Ko-
deks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717)), a w czasie mobilizacji i wojny — karze po-
zbawienia wolnoÊci do lat 3 (art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. z ....... r. Nr ....., poz. ....., z póên. zm.).

*) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12606 — Poz. 1872



Za∏àcznik nr 8

WYKAZ STAWEK RYCZA¸TU ZA U˚YWANIE PRZEDMIOTÓW ÂWIADCZE¡ RZECZOWYCH

Dziennik Ustaw Nr 181 — 12607 — Poz. 1872

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary
Stawka dobowa rycza∏tu 

w z∏otych

2004

1 2 3 4

I Pojazdy samochodowe: wed∏ug stawek okreÊlonych
w przepisach w sprawie 

warunków ustalania i zasad 
zwrotu kosztów u˝ywania 

do celów s∏u˝bowych 
samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów 
nieb´dàcych w∏asnoÊcià 

pracodawcy
1. Osobowe, motocykle, motorowery
2. Ci´˝arowe

1) o ∏adownoÊci do 2 ton szt. 118,13
2) o ∏adownoÊci od 2 do 8 ton szt. 205,43
3) o ∏adownoÊci powy˝ej 8 ton szt. 297,87

3. Pozosta∏e szt. 369,77
4. Przyczepy, naczepy szt. 40 % stawki 

odpowiadajàcej ∏adownoÊci 
pojazdu

II Statki powietrzne:
1. Âmig∏owce szt. 6 697,03
2. Samoloty pasa˝erskie

1) lekkie (do 10 osób) szt. 8 217,22
2) pozosta∏e (powy˝ej 10 osób) szt. 73 954,94

3. Samoloty transportowe szt. 36 977,47
III Jednostki taboru p∏ywajàcego o wypornoÊci:

1) do 500 DWT szt. 14 086,37
2) powy˝ej 500 do 2000 DWT szt. 28 172,72
3) powy˝ej 2000 DWT szt. 56 345,45

IV Maszyny do robót ziemnych, budowlanych, 
drogowych i prze∏adunkowych szt. 183,86

V Jednostki taboru kolejowego:
1. Wagony towarowe szt. 314,30
2. Wagony osobowe szt. 117,10
3. Jednostki nap´dowe szt. 821,72

VI Budynki m2 0,93
VII Grunty orne ha 3,19
VIII Budowle: m2 pow. 0,93

u˝ytkowej 
1. Bocznice kolejowe 1 km 107,86
2. Place sk∏adowe ha 8,63
3. Lotniska ha 17,16
4. Nabrze˝a portowe 1 km 111,96

IX Urzàdzenia techniczne:
1. Ârodki ∏àcznoÊci
— stacje nadawcze i transmisyjne o mocy:

1) ma∏ej do 100 W szt. 21,87
2) Êredniej powy˝ej 100 W do 1000 W szt. 65,32
3) du˝ej powy˝ej 1000 W szt. 498,17

2. Stacje obs∏ugi pojazdów m2 pow. 0,93 + 291,72 za stanowisko
u˝ytkowej

3. Inne urzàdzenia za 100 z∏ 0,72
wartoÊci



Dziennik Ustaw Nr 181 — 12608 — Poz. 1872

Za∏àcznik nr 9
WZÓR


