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R Z E C Z N I K PRAW O B Y W A T E L S K I C H 

w odpowiedzi na wyst^pienie znak (WZF.565.1.2020.TO) z dnia 

18 pazdziemika 2020 r. w sprawie koniecznosci zglaszania zmian danych przez osoby 

podlegaj^ce obowi^zkowi czynnej sluzby wojskowej, uprzejmie prosz^ o przyj^cie 

nast^puj^cego stanowiska. 

Obrona Ojczyzny jest podstawowym i jednym z najwazniejszych obowi^zkow kazdego 

obywatela polskiego, co znalazlo wyraz w art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^ku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^'\ Z obowi^zkiem 

obrony Ojczyzny wi^ze si^ szereg powinnosci i ci^zarow spoczywaj^cych zarowno 

na obywatelach, jak i na organach panstwa, samorz^du terytorialnego czy innych podmiotach. 

Jednq z powinnosci obywatelskich o charakterze zasadniczym jest obowi^zek pelnienia czynnej 

sluzby wojskowej. 

Wobec powyzszego niezwykle istotnym jest, zwlaszcza na wypadek wyst^pienia stanu 

wojny lub innej sytuacji kryzysowej, sprawna i szybka realizacja procesu powolania zolnierzy 

rezerwy do odbycia sluzby wojskowej, przy czym zaznaczenia wymaga, ze przygotowania 

do wykonania tego zadania odbywaj^ si^ w czasie pokoju. Jednym z instrumentow prawnych 

zapewniaj^cych osi^gni^cie wymienionego celu jest powinnosc zglaszania wojskowym 

komendantom uzupelnien danych, o ktorych mowa w art. 53 ust. 1 ustawy tj. zmiany imienia, 

nazwiska, wyksztalcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stalego (zamieszkania) 



lub pobytu czasowego trwajqcego ponad trzy miesi^ce lub adresu do korespondencji, a takze 

wyjazdu za granic? na okres dtuzszy niz szesc miesi^cy oraz powrotu z tego wyjazdu. 

Wymienione informacje umozliwiajg organom wojskowym nie tylko kierowanie 

pod wlasciwy adres dokumentow mobilizacyjnych, ale rowniez pozwalaj^ na prawidlowe 

sporz^dzanie pozostalej dokumentacji mobilizacyjnej zwi^anej z koniecznosci^ 

uwzgl^dniania roznych wariantow alarmowania/powiadamiania zoinierza rezerwy 

0 obowi^zku stawiennictwa w jednostce wojskowej. 

Dodac nalezy, ze adres zamieszkania osoby podlegaj^cej obowi^zkowi czynnej stuzby 

wojskowej przetwarzany jest dla potrzeb obronnosci kraju nie tylko przez wojskowych 

komendantow uzupelnieh, lecz rowniez przez inne organy zaangazowane w proces mobilizacji 

1 powotywania do odbycia sluzby wojskowej lub cwiczen np. w trybie alarmowym. 

Informacje, o ktorych mowa w art. 53 ust. 1 ustawy sluz^ takze okresleniu wlasciwosci 

wojskowego komendanta uzupelnieri, ktory z zasady dysponuje zasobami ludzkimi 

na administrowanym terenie. Dane dotycz^ce wyksztalcenia i zawodu umozliwiaj^ z kolei 

odpowiednie typowanie zolnierzy rezerwy na okreslone stanowiska sluzbowe do jednostek 

wojskowych. Jak mozna wi^c zauwazyc, nieprzestrzeganie przez obywateli obowi^zku 

informacyjnego w tym zakresie utrudnia prawidlowe dzialanie organow panstwa na wypadek 

sytuacji zagrozenia. 

Za niedopelnienie obowiqzku informacyjnego, o ktorym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, 

przewidziano sankcje okreslone w art. 224 pkt 4 ustawy (kara grzywny 

lub ograniczenia wolnosci). Przy czym bardziej dotkliw^ kar^ przewidziano za zachowanie 

polegaj^ce na niedopelnieniu o b o w i ^ u zgloszenia zmian, o ktorych mowa w art. 53 ust. 1 

ustawy, w czasie mobilizacji lub wojny, w celu trwalego uchylania si^ od obowi^zku sluzby 

wojskowej, CO zagrozone jest kar^ pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy niz 5 lat, zgodnie 

z art. 241 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wymienione przepisy razem stanowi^ logicznq 

i spojnq konstrukcj^ prawn^ rnaj^c^ na celu zapewnienie przestrzegania przez obywateli 

omawianego obowi^zku. 

Nalezy stwierdzic, ze swiadomosc spoleczna w zakresie obowi^zku informacyjnego, 

o ktorym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy jest nikla. Jednakze trzeba zaznaczyc, ze w tej sytuacji 

nie jest celowym dalsze niwelowanie sankcji za niezgodne z dyspozycj^ tego przepisu 

zachowanie, gdyz mogloby to doprowadzic do powi^kszenia skali przypadkow ignorowania 

przedmiotowej powinnosci przyczyniajqc si^ realnie do pozbawienia organow panstwa 

instrumentu pozwalaj^cego na egzekwowanie obowi^zku dostarczania przez obywateli 

niezb^dnych informacji, zwiaszcza w stanie zagrozenia bezpieczenstwa panstwa. 



Wypada zauwazyc, ze w swojej istocie obowi^zek z art. 53 ust. 1 ustawy 

nie cechuje si? szczegoln^ uci^liwosci^ lub dolegliwosciq dla obywateli, a jego wypeinienie 

nie wymaga zaangazowania duzego nakladu czasu czy srodkow pieni^znych po stronie 

obywatela. Wydaje si?, ze zamiast zniesienia sankcji kamych za nieprzestrzeganie przepisu 

art. 53 ust. 1 ustawy, nalezaioby skupic si? raczej na podniesieniu poziomu swiadomosci 

i odpowiedzialnosci obywatelskiej za realizacj? powinnosci wynikaj^cych z konstytucyjnego 

porz^dku prawnego. 

Przechodz^c do podniesionej w tresci Pana Rzecznika kwestii ewentualnych 

mozliwosci przeptywu informacji o zmianie danych pomi?dzy administracj^ wojskow^ 

a cywilnq, prosz? o przyj?cie wyjasnienia, ze resort obrony narodowej posiada juz na szczeblu 

centralnym dost?p do okreslonych danych zgromadzonych w Powszechnym Elektronicznym 

Systemic Ewidencji Ludnosci, zwanym dalcj „haz^ PESEL" , ktore w zaleznosci od potrzeb 

przekazywane s^ przez Ministerstwo Cyfryzacji w drodze teletransmisji danych lub w drodze 

przekazania na informatycznym nosniku danych. Podstaw? prawn^ przekazywania danych 

do ewidencji wojskowej stanowiq przepisy art. 49 ust. 2a, 2b pkt 1 i ust. 2f ustawy. Pozostale 

organy wojskowe szczebh innych niz centralny prowadz^ce ewidencj? wojskowq mog^ dane 

pozyskiwac w procedurze zgodnej z art. 48 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 

24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (Dz. U . z 2019 r. poz. 1397, z pozn. zm.). 

Zniesienie sankcji za nieprzestrzeganie tzw. „cywilnego obowi^zku meldunkowego" 

tj. przepisu art. 147 Kodeksu wykroczeh, ktore nast^pilo z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy 

art. 62 ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci'', nie wplyn?lo pozytywnie na 

realizacj? omawianego obowi^zku, gdyz zostal zlikwidowany bodziec sklaniaj^cy obywateli 

do jego przestrzegania. W konsekwencji od 2013 r. zauwazalny jest spadek zgodnosci danych 

ewidencyjnych w bazie P E S E L z rzeczywistym miejscem przebywania obywatela. 

W zwi^zku z powyzszym nieadekwatnosc danych w bazie PESEL, zwlaszcza 

adresowych, wzgl?dem stanu faktycznego, w praktyce wplywa negatywnie na dzialalnosc 

organow administracji wojskowej, gdyz stan ten powoduje, ze ewidencj? wojskow^ tych osob 

prowadz^ niewlasciwi wojskowi komendanci uzupelnieh, a korespondencja, w tym 

mobilizacyjna, kierowana pod adresy uwidocznione w bazie P E S E L zwracana jest jako 

nieodebrana. 

W kontekscie zadah wykonywanych przez terenowe organy administracji wojskowej 

odczuwalnym jest, ze ze wzgl?du na cz?sto zdarzaj^ce si? przypadki nieinformowania 

" Termin uchylenia okreslony brzmieniem ustawy zgodnym z Dz.U. 2012 poz. 1407. 



wtasciwych urz^dow meldunkowych o zmianie miejsc zamieszkania lub czasowym pobycie 

za granic^, typowanie przez wojskowych komendantow uzupelnien osob celem nalozenia 

obowi^zku swiadczeri osobistych na rzecz Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(w szczegolnosci wysoko wykwalifikowanych, np. psychoterapeutow, radcow prawnych, 

konsultantow ds. psychoprofilaktyki, diagnostow, rzeczoznawcow) znacznie wydluza ten 

proces. 

Taka sytuacja w dtuzszej perspektywie doprowadza do obnizenia zdolnosci obronnej 

kraju ze wzgl^du na brak skutecznego dor^czania kart powolania do odbycia szkolenia 

wojskowego, nakladania swiadczen osobistych i rzeczowych lub nawet odbycia czynnej siuzby 

wojskowej w razie ogioszenia mobilizacji lub wojny. 

Wobec powyzszego usprawnienie procesu wymiany danych pomi^dzy organami 

administracji wojskowej i cywilnej jest mozliwe ale przy zalozeniu, ze stopien kompletnosci 

i adekwatnosci danych posiadanych przez administracji cywiln^ odpowiadalby potrzebom Sil 

Zbrojnych RP. 

Maj^c na uwadze niniejsze wyjasnienia, w ocenie resortu obrony narodowej przepis 

art. 224 pkt 4 ustawy nie wymaga aktualnie zmiany poniewaz jego dotychczasowe brzmienie 

jest niezb^dne do wypeiniania przez obywateli obowi^zkow informacyjnych maj^cych zywotne 

znaczenie dla zapewnienia potrzeb obronnych paristwa. 
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Z (^powaznienia 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

X Wojciech SKURKIEWICZ 
Sekretarz Stanu 
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