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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 2 czerwca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodo
wych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również 

organów wojskowych właściwych w tych sprawach. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. 
o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, 
poz. 40) i art. 56 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia 
w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji 
oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych 
w tych sprawach (Dz. U. Nr 63, poz. 319) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje 
się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Szef Departamentu Kadr, w uzasadnionych przypa
dkach, może wyrazić zgodę na skierowanie na 

egzamin wstępny na studia wyższe i wyższe studia 
zawodowe żołnierzy zawodowych, którzy przekro
czyli wiek określony w ust. 1."; 

2) w § 9: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) oficerów zajmujących stanowiska służbowe niż
sze od stanowiska dowódcy kompanii (równo
rzędnego).", 

b) w ust. 2 wyrazy "nie wymienieni w ust. 1" zastępuje 
się wyrazami "a także posiadający dyplom ukoń
czenia studiów wyższych" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: Z. W. Okoński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 21 czerwca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. 

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu 
mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 59, poz. 300) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 

,,1 a. W razie mianowania na wyższy stopień wojskowy 
za dokonanie czynu świadczącego o szczególnym 
męstwie lub za wyjątkowe zasługi, następuje ono 
niezależnie od istnienia warunków wymaganych 
do mianowania."; 

2) w § 30: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do żołnierzy oraz 
osób nie będących żołnierzami wyłącznie w razie 
ich powołania do zawodowej służby wojsko
wej."; 

3) w § 33 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,,4) na stopień młodszego chorążego - Minister Obro
ny Narodowej ."; 

4) po § 33 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: 

"Rozdział 7a. Mianowanie za dokonanie czynu świad
czącego o szczególnym męstwie lub za wyjątkowe 
zasługi 

§ 33a. Mianowanie żołnierza na kolejny wyższy stopień 
wojskowy za dokonanie czynu świadczącego 
o szczególnym męstwie lub za wyjątkowe zasługi 
może nastąpić tylko jeden raz; w wyjątkowych, 
szczególnie uzasadnionych wypadkach miano
wanie żołnierza może nastąpić po raz drugi. 

§ 33b. 1. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy 
stopień wojskowy występują: 

1) wojskowy komendant uzupełnień właściwy 
ze względu na miejsce pobytu stałego (za
mieszkania) lub pobytu czasowego trwają
cego ponad dwa miesiące żołnierza rezerwy 
lub osoby nie będącej żołnierzem, 

2) dowódca jednostki wojskowej , do której 
żołnierz posiada przydział mobilizacyjny, 

3) władze naczelne organizacji kombatanc
kich,"!- uwzględnieniem trybu określonego 
w ust. 3, 

4) attaches wojskowi polskich przedstawi
cielstw dyplomatycznych w stosunku do 
osób pos iadających obywatelstwo pols
kie, stale zamieszkujących za granicą. 




