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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 grudnia 1996 r. 

w sprawie s.łużby wojskowetżołnierzy-zawodpwych . . 

Na podstawie art. B ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24, 
25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5, 
art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. ~O ust. 2 i art. 87 oraz 
w związku z art. 108 ust. 1 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, z 1994 r. 
Nr 10, poz. 36 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44) zarządza s ię. 

co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzen ie reguluje, z zastrzeżeniem 
ust. 2, powoływanie do zawodowej służby wojskowej, 
szczegółowe zasady i tryb pełn ienia tej służby przez 
żołnie rzy zawodowych, zwalnian ie z niej, a także nie
które ich prawa i obowiązki związane z pełnieniem za
wodowej służby wojskowej . 

2. Szczegółowe zasady i tryb pełnienia służby woj
skowej przez żołn ierzy zawodowych po ogłoszeniu 
mobilizacji i wojny, w tym przenoszen ia żołn ierzy za
wodowych do dyspozycji ora z pełnienia służby woj
skowej w okresie przebywania w dyspozycj i, postępo
wan ia przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do peł

nienia służby poza reso rtem obrony narodowej, opi
niowania żołnierzy zawodowych, zapoznawania ich 

z opinią służbową oraz wnoszenia i rozpatrywan ia od
wołań, m ianowania żoł n ierzy zawodowych na kole jne 
stopn ie wojskowe do stopnia pu łkownika (komandora) 
włącznie, wyznaczania żołnierzy zawodowych na sta
nowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, powo
ływania w przypadkach szczególnych do zawodowej 
służby wojskowej. udzielania urlopów żołn ierzom za
w odowym oraz odwoływania z tych urlopów, a także 
zwalniania z zawodowej służby wojskowej. reg u lują 
odrębne przepisy. 

§ 2. Ilekroć w rozpo rządzen iu mówi s ię : 

1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
30 czerwca 1970 r. o s łużbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr la, poz. 36 oraz z 1996 r. Nr 7, 
poz. 44); 

2) O stanie zmiennym w wyższych szkołach wojsko
wych - należy przez to rozum ieć żołn ie rzy zawo
dowych będących słuchaczam i w wyższej szkole 
wojskowej; 

3) o żoł nierzu w służbie stałe j - należy przez to rozu
mieć żolnierza pełn iącego zawodową służbę woj
skową w dniu 9 grudnia 1991 r. oraz żołnierza po
wolanego do zawodowej służby wojskowej jako 
służby stałe j ; 
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4) o żołnierzu w służb ie kontraktowej - na leży przez 
to rozumieć żolni erza powolanego do zawodowej 
służby wojskowej jako służby kont raktowej; 

5) o kontrakcie - należy przez to rozum ieć pisemną 

umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć 

pełn ienia zawodowej służby wojskowej a organem 
właściwym do zawarcia kontraktu; 

6) o wyższych szkolach wojskowych - należy przez to 
rozum ieć wyższe szkoły oficerskie i akademie woj
skowe; 

7) o wojskowym komendancie uzupełnień - należy 

przez to rozumieć wojskowego komendanta uzu
pełnień wlaściwego ze wzg l ędu na m iejsce pobytu 
stałego (zamieszkania) żolnierza lub jego pobytu 
czasowego trwającego ponad dwa miesiące, chy
ba że przepis szczególny stanowi inaczej; 

8) o o rganie wojskowym - należy przez to rozumieć 
dowódcę (szefa, dyrektora, komendanta) jednostki 
wojskowej (jednostki organizacyjnej w reso rcie 
obrony narodowej). 

§ 3. 1. yvnioski w sprawach personalnych żołnierzy 
zaw odowych przesyła się drogą służljową, z wyjątkiem 

przypadków określonych w innych przepisach .. 

2. Wnioski skierowane do Ministra Obrony Narodo
wej przesyla się drogą służbową przez Dyrektora De
partamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. 

3. Dokumenty w sprawach personalnych żołni erzy 

zawodowych, a w szczególn ości wnioski o zwolnienie, 
mianowanie i odznaczenie oral rozkazy persona lne, 
podpisują właściwi dowódcy ( przełoże n i) . 

4. W ra zie wniesienia pisemnego wniosku, o któ
rym mowa w ust. 1, osobiście przez żołn ierza, otrzymu
jący w niosek jest obowiązany potwierdzić jego przyję

cie, um ieszczając na oryginale i na kopii datę przyjęcia 
w niosku oraz swój czytelny podpis. 

Rozdział 2 

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej 

§ 4. Powołanie do służby stałej następuje: 

1) w stosunku do absolwentów j słuchaczy szkół 

kształcących kandydatów na żołn ie rzy zawodo
wych - na wniosek złożony przed przyjęciem do 
tych szkół; 

2) w stosunku do słuchaczy szkół kształcących kandy
datów na ofice rów lub chorążych zawodowych, 
którzy nie ukończyli nauki oraz nie złożyli z wyni
kiem pozytywnym egzaminów końcowych - na 
w niosek o powołan ie do tej służby, odpow iednio 
w ko rpusie chorążych zawodowych lub podof ice
rów zawodowych; 

3) w stosunku do żołnierzy skierowanych przez orga 
ny wojskowe na studia lub naukę do szkół niewoj-

skowych - na wniosek złożony przed skierowa
niem na te studia lub naukę; 

4) w stosunku do żołnierzy w służbie kontraktowej -
na w niosek lub za ich zgodą na powołan ie do służ

by stałe j . 

§ 5. Chorążowie zawodowi i podoficerowie zawo
dowi pełniący służbę stałą, mianowani na stopień pod
porucznika, pelnią nadal zawodową służbę wojskową 

jako służbę sta l ą w korpusie oficerów z:wodowych na 
podstawie wniosków złożonych przed powołan iem do 
służby zawodowej w poprzednich korpusach. 

§ 6. Do służby stałej powołują: 

1) Minister Obrony Narodowej: 

al absolwentów i s ł uchaczy wyższej szkoły wojsko
wej, 

b) absolwentów szkoły wyższej niewojskowej, 
skierowanych na te studia przez organ wojsko
wy, 

c) absolwentów szkoły kształcącej kandydatów na 
chorążych zawodowych, 

. dl słuchaczy wyższej szkoły wojskowej, którzy nie 
ukończyli nauki oraz nie złożyli z wyn ikiem pozy
tywnym egzaminów końcowych, a ich wn iosek 
o powołanie do służby stałej został rozpatrzony 
pozytywn ie, po mianowaniu na stopień wojsko
wy młodszego chorążego (młodszego cho rąże

go r:narynarki), 

e) oficerów ze służby kontraktowej; 

2) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych lub dowódcy 
okręgów wojskowych - słucha czy podporządko

wanych im szkół kształcących kandydatów na cho
rążych zawodowych, którzy nie ukończyl i nauki 
oraz nie złożyl i z wynikiem pozytywnym egzami
nów końcowych, a ich wniosek o powołanie do 
służby sta lej został rozpatrzony pozytywnie, oraz 
absolwentów podporządkowanych im szkół kształ 

cących kandydatów na podoficerów zawodowych 
- po mianowaniu na stopień wojskowy plutono
wego (bosmanmata). a także chorążych i podofice
rów ze służby kontraktowej , gdy służba ta ma być 
pełniona w jednostce wojskowej podleg lej tym do· 
wódcom; 

3) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojsko
wego - słuch aczy szkoły wojskowej w pozosta
łych przypadkach, w których do powołania ich do 
służby stałej nie są właściwi dowódcy rodzajów Sił 
Zbrojnych lub dowódcy okręgów wojskowych. 

§ 7. Rozkaz personalny o powołan i u do służby sta
łej wykonuje w stosunku do: 

1) absolwenta i słuchacza szkoły kształcącej kandyda
tów na żołnierzy zawodowych - komendant szko
ły; 

2) absolwenta szkoły wyższej niewojskowej. skiero
wanego na studia przez organ wojskowy - ko-
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mendant szkoły wojskowej, której ewidencją był 
objęty; 

3) słuchacza szkoły kształcącej kandydatów na ofice
rów lub chorążych zawodowych, który nie u koń
czył nauki oraz nie złożył z wynikiem pozytywnym 
egzaminów końcowych - komendant szkoły. 

§ 8. O powołaniu do służby stałej absołwenta (słu

chacza), o którym mowa w § 7, komendant szkoły za
wiadamia wojskowego komendanta uzupełn ie ń , który 
powołał go do służby kandydackiej . 

§ 9. Dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służ
by wojskowęj jest w odn iesieniu do: 

1) absolwenta i słuchacza szkoły kształcącej kandyda
tów na żołnierzy zawodowych oraz absolwenta 
szkoty niewojskowej, do której byli skie rowani 
przez organ wojskowy, a także żołnierza, o którym 
mowa wart. l l ustawy - dzień mianowania go na 
pierwszy stopień wojskowy w odpowiedn im kor
pusie żołnierzy zawodowych; 

2) żołnierza rezerwy (z wyj ątkiem odbywającego okre
sową służbę wojskową) - dzień stawienia się do 
służby w jednostce wojskowej; 

3) żołni erza rezerwy odbywającego okresową służbę 
wojskową - dz ień określony w rozkazie personal
nym o powoła ni u do zawodowej służby wojsko
wej . 

§ 10. 1. Absolwent szkoły wojskowej, absolwent 
szkoły niewojskowej, do której był skierowany przez 
organ wojskowy, a także słuchacz Wojskowej Akademii 
Technicznej j Akademii Marynarki Wojennej, który po 
ukończeniu IV roku studiów został mianowany na sto
pień wojskowy podporucznika (podporucznika mary
narki) i powołany do służby stalej, pełni służbę obo
wiązkową od dnia rozpoczęcia zawodowej służby woj
skowej (§ 9 pkt 1). 

2. Słuchacz szkoły kształcącej kandydatów na ofice
rów zawodowych lub cho rążych zawodowych, który 
nie u kończył nauki o raz nie złożył z wyn ikiem pozytyw
nym egzaminów końcowych i został na swój wniosek 
powołany do służby stałej odpowiednio w korpusie 
chorążych zawodowych lub podoficerów zawodo
wych, pełni służbę obowiązkową w wymiarze przewi
dzianym odpowiednio dla chorążych zawodowych lub 
podoficerów zawodowych. 

3. Ukończenie przez żołnierza zawodowego, 
w czasie pełnienia przez niego służby stałej, studiów 
lub nauki w szkole wojskowej lub niewojskowej nie 
zobowi ązuje go do odbywania z tego tytułu s łu żby 
obowiąz kowej, z wyjątkiem sł uchaczy, o których mo
wa w ust. 1. 

§ 11 . 1. Osoba zainteresowana pełn ieniem zawodo
wej Służby wojskowej jako służby kontraktowej zgłasza 
s ię do wojskowego komendanta uzupełn ień. 

2. Wojskowy komendant uzupełn ień ustala, czy 
osoba określona w ust. 1 spełnia warunki do powoła

nia jej do służby kontraktowej, przewidziane wart. 13 
lub 17 ustawy. 

3. Jeżeli osoba zainteresowana spełni a warunki do 
powołan ia jej do służby kontraktowej, wojskowy ko
mendant uzupełn ień zapoznaje ją z zasadami i trybem 
pełnienia tej służby. 

§ 12. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia 
wojskowego komendanta uzupełn ień, właściwego ze 
wzg lęd u na miejsce stacjonowania jednostki, o nie ob
sadzonych stanowiskach, na których mogą pełnić służ

bę kontraktową oficerowie, chorążowie i podofice ro
wie . 

§ 13. 1. Wojskowy komendant uzupełnień , po doko
naniu czynności określonych w § 1 l ust. 2 i 3, ki eruje 
osobę zainteresowaną pełn ien iem służby kontraktowej 
do dowódcy jednostki wojskowej, w której znajdują się 
nie obsadzone stanowiska przewidziane dla żołn ierzy 
w służbie kontraktowej, w celu odbycia rozmowy. 

2. Skierowanie następuje do jednostki, któ rą wska
że osoba za interesowana, jeże li w jednostce tej znajdu
je się nie obsadzone stanowisko, na którym osoba ta 
mogłaby pełnić słu żbę kontraktową. 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, w odn ie
sieniu do osoby zainteresowanej pełnieniem służby na 
stanowisku służbowym związanym z peł n ieniem po
sług religijnych, następuje zgodnie ze wskazaniem 
właściwego ordynariusza (równo rzędnego), jeże l i 

w jednostce tej znajduje s ię nie obsadzone stanowisko, 
na którym osoba taka mogłaby peł nić służbę kont rak
tową· 

4. Dowódca jednostk i wojskowej pow iadamia 
w formie pisemnej o wyn iku rozmowy wojskowego ko
mendanta uzupełnień, a ponadto w odniesieniu do 
osób, o których mowa w ust. 3, ta kże właściwego ordy
nariusza ( równorzędnego). W przypadku pozytyw nego 
wyniku rozmowy komendant przyjmuje od osoby za in
teresowanej pisemny w niosek o powołan ie do słu żby 

kontraktowej. 

5. Do w niosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza 
się: 

l ) odpis skrócony aktu urodzenia; 

2) dokument stwierdzający uzyskanie wymaganego 
wykształce n ia. 

6. Po otrzymaniu wn iosku, o którym mowa w ust. 4, 
wojskowy komendant uzupełn ień n iezwłocznie: 

1) kieruje do Centralnego Rejestru Skazanych zapyta
nie o kara l ność osoby, która złożyła w niosek o po
wołan ie do służby; 

2) kieruje osobę składającą wniosek do właściwej 

wojskowej kom isji lekarskiej w celu ustalenia zdol-
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ności fizycznej i psychicznej do zawodowej s ł użby 

wojskowej. 

§ 14. 1. Wojskowy komendant uzupeł n ień dokonu
je na wniosku o powołanie do służby kontraktowej ad
notacji o czynnościach okreś lonych w § 11 ust. 2 i 3 
oraz § 13, a następnie przesyła go drogą służbową 
wraz z posiadanymi dokumentam i do: 

1) Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoln ictwa Woj
skowego - gdy osoba zainteresowana w nosi o po
wołanie do służby w korpusie oficerów zawodo
wych, z zastrzeżeniem, że jeżeli wniosek o powoła
nie do służby kontraktowej złożyla osoba, o której 
mowa w § 13 ust. 3-za pośredn ictwem właściwe

go ordynariusza ( równorzędnego); 

2) dowódcy okręgu wojskowego - jeżeli osoba za
interesowana ma pełnić sł u żbę w jednostce woj
skowej, która podlega temu dowódcy, a do Dy
rekto ra Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego w przypadkach innej podległości - gdy 
osoba ta wnosi o powołanie do sł u żby w korpu
sie chorążych zawodowych lub podoficerów za
wodowych. 

2. Rozkaz personalny o powolaniu do służby kon
traktowej wydają: 

1) Minister Obrony Narodowej -w przypadku oficera; 

2) organ wojskowy wymieniony w ust. 1 pkt 2 - od
powiednio w przypadku chorążego zawodowego 
lub podoficera zawodowego. 

3. Organem wojskowym właściwym do zawarcia 
kontraktu z osobą zainteresowaną pełnieniem słUŻby 
kontraktowej jest dowódca jednostki wojskowej. 

4. Organy w ojskowe określone w ust. 1 przesyłają 

rozkazy lub wyciągi z rozkazów personalnych o powo
łaniu do służby kontraktowej do wojskowego komen
danta uzupełnień i do dowódcy jednostki wojskowej, 
w której osoba zainteresowana ma pełnić służbę, a tak
że odpowiednio do dowódcy rodzaju Sil Zbrojnych, 
dowódcy okręgu wojskowego lub właściwego ordyna
riusza ( równorzędnego ). 

5. Po otrzymaniu wyciągu z rozkazu personalnego 
o powołani u do służby kontraktowej wojskowy komen
dant uzupełnień kieruje osobę za i nteresowaną do or
ganu wojskowego, o którym mowa w ust. 3, w ce lu za
warcia kontraktu. 

§ 15. 1. Żołn ierz nadterminowej zasadniczej służby 
wojskowej, o którym mowa wart. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c) 
oraz pkt 3 lit. c) ustawy, zainteresowany pełn ien iem 

służby kontraktowej, występuje z wnioskiem o powo
łanie do tej służby do: 

1) dowódcy rodzaju Si ł Zbrojnych lub dowódcy okrę
gu wojskowego, w przypadku gdy służba ta ma być 
pełniona w jednostce wojskowej, podległej temu 
dowódcy; 

2) Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoln ictwa Woj
skowego - w pozostałych przypadkach. 

2. Przepisy § 13 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio 
do żołn ierza, o którym mowa w ust. 1. 

3. Rozkaz persona lny o powołan i u żołnierza nadter
minowej zasadniczej służby wojskowej wydaje organ, 
o którym mowa w ust. 1. 

§ 16. 1. Osoba zainteresowana oraz dowódca jed
nostki wojskowej, w której ma ona pełn ić służbę kon
traktową, po otrzymaniu wyciągu z rozkazu personal
nego zawierają kontrakt. Dowódca jednostki w ojsko
wej powiadamia właściwego wojskowego komendan 
ta uzupełnień o zawarciu kontraktu oraz dacie rozpo
częcia sł użby przez osobę zainteresowaną. 

2. Osoba za interesowana rozpoczyna pełnien ie 

służby kontraktowej z dniem określonym w kontrakcie. 

§ 17. 1. W razie powołan ia do służby kontraktowej 
żołn ierza rezerwy lub osoby, o której mowa wart. 17 
usl. 1 ustawy, wojskowy komendant uzupełnień dorę
cza zainteresowanemu kartę powołania co najmniej na 
t rzydzieśc i dni przed datą stawien ia s ię w jednostce 
wojskowej. 

2. Jednocześnie z doręczen iem karty powołania 
wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia zakład 
pracy zatrud n ia jący żołnierza rezerwy o powołan iu go 
do służby kontraktowej. 

3. Żołn ierz rezerwy lub osoba, o której mowa 
wart. 17 ust. 1 ustawy, powołany do służby kontrakto
wej, stawia się do tej służby w te rm inie i m iejscu okre
ślo nych w karcie powołan ia. 

4. Dowódca jednostki wojskowej w terminie czter
dziestu ośmiu godzin od chwi li stawienia się do służby 
żołn ierza rezerwy lub osoby, o której mowa wart. 17 
ust. 1 ustawy, zwraca kartę powołan i a wojskowem u 
komendantow i uzupełn ień. 

5. Jeżeli wojskowy komendant uzupełnień w termi
nie siedmiu dni od daty stawienia się żołn ierza rezerwy 
lub osoby, o której mowa wart. 17 ust. 1 ustawy, w jed
nostce wojskowej określonej w karcie powołania nie 
otrzyma zwrotu tej karty, usta la przyczyny niestawien
nictwa i zawiadamia o tym bezpośrednio organ powo
łujący go do tej służby, a w odniesieniu do oficera - Dy
rektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. 

6. Dzień stawien ia się żołnierza rezerwy lub osoby, 
o której mowa wart. 17 ust. 1 ustawy, do służby w jed
nostce wojskowej, stwierdza w rozkazie dowódca tej 
jednostki. 

§ 18. Kontrakt powinien zwierać: 

1) oznaczen ie stron kontraktu: stopień, imię i nazwi
sko oraz stanowisko służbowe dowódcy jednostki 
wojskowej; stopień, i mię i nazwisko, imię ojca, da-
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tę urodzenia, adres oraz numer dowodu tożsamo
ści osoby powoływanej do służby kontraktowej; 

2) datę i miejsce podpisania kontraktu; 

3) określenie daty rozpoczęcia i zakończenia pełnienia 
służby kontraktowej, w tym daty rozpoczęcia i za
kończenia okresu próbnego; 

4) określenie stanowisk służbowych, na jakich osoba 
zainteresowana może pełnić służbę kontraktową, 
oraz wskazan ie stanowiska, którego kontrakt doty
czy; 

5) oświadczenie osoby zainte resowanej, że znane są 
jej zasady odbywania służby kontraktowej; 

6) ustalenie, że w okresie służby kontraktowej żołn ierz 

pelniący tę służbę może być skierowany na specja
listyczne przeszkolenie; 

7) podpisy stron kontraktu. 

§ 19. 1. Żołn ie rz zawodowy pełn iący służbę kon
traktową, o którym mowa wart. 16 ustawy, zaintereso
wany pełnien iem slużby jako służby stałej, występuje 
z w nioskiem o powołanie do tej słu żby do: 

1) Ministra Obrony Narodowej - w przypadku ofice
rów zawodowych; 

2) dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych lub dowódcy okrę

gu wojskowego - w przypadku chorążych zawo
dowych lub podoficerów zawodowych, gdy służba 
ta ma być pełniona w jednostce wojskowej podle
glej temu dowódcy, a w pozostałych przypadkach 
- do Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego. 

2. Organy wojskowe, o których mowa w ust. 1, od
powiednio ustalają, czy żołn ierz zawodowy, określony 

w ust. 1, spełnia warunki powołania go do służby sta
łej, przewidziane wart. 16 ustawy. 

3. Organem uprawnionym do wystąpienia z inicja
tywą powołania żołnierza zawodowego ze służby kon
traktowej do służby stałej, z zastrzeżeniem § 163 ust. 3, 
jest organ, o którym mowa w ust. l, a w przypadku ka
pelana wojskowego - także właściwy ordynariusz 
(równorzędny). 

4. Rozkaz personalny o powołaniu do służ by stałej 
żo łn ierza w służbie kontraktowej wydaje organ, o któ
rym mowa w ust. 1. 

Rozdział 3 

Zasady zaliczania i przenoszenia żołnierzy zawodo
wych do poszczególnych korpusów osobowych, 

grup i specjalności wojskowych 

§ 20. 1. Żołnierza zawodowego zalicza s ię do odpo
wiedniego korpusu osobowego, grupy i specja lności 

wojskowej, określonych w odrębnych przepisach, sto
sownie do posiadanych przez niego kwalifikacji do peł
nienia służby wojskowej. 

Poz. 38 

2. Według zasad określonych w ust. 1 zal icza się do 
korpusu osobowego: 

1) absolwenta szkoły wojskowej kształcącej kandyda
tów na żołnierzy zawodowych, odpowiednio do 
kwalifikacj i uzyskanych w tej szkole w chwili powo
ływan ia go do zawodowej służby wojskowej, a po
nadto do grupy i specja l ności wojskowej - z chwi
lą wyznaczan ia na stanowisko służbowe; 

2) żołn ierza nie wymienionego w pkt 1, odpowiedn io 
do posiadanych kwalifikacji, a także do grupy i spe
cjalności wojskowej - w chwi li powoływania do 
zawodowej slużby wojskowej . 

§ 21. Jeżeli żołnierz posiada kwa lifikacje uzasadnia
jące zaliczenie go do więcej niż jednego korpusu oso
bowego, grupy lub specjalności wojskowej - ze 
względu na rodzaj stanowiska, na które jest albo ma 
być wyznaczony - można zaliczyć go do korpusu oso
bowego, grupy i specjalności wojskowej, odpowiada
jących jego kwalifikacjom, choćby nie najwyższym. 

§ 22. Żołn ierz zawodowy przenoszony w czasie peł
nienia służqy wpjskowej do innego korpusu osobowe
go z przyczyn, o których mowa wart. 34 ust. i ustawy, 
może być uprzednio ski erowany na odpowiedn ie prze
szkolenie. 

§ 23. Organem wojskowym uprawnionym do prze
niesienia żołnierza do innego korpusu osobowego lub 
grupy albo specjalności wojskowej , stosownie do kwa
lifikacj i posiadanych przez żołnierza i z przyczyn okre
ślonych wart. 34 ust. 1 ustawy, jest organ wojskowy 
uprawniony do wyznaczen ia tego żołnierza na stano
wisko służbowe. 

§ 24. Organ wojskowy, o którym mowa w § 23, roz
patrując wniosek żołn ierza o przeniesienie do innego 
korpusu osobowego lub grupy albo specjalności woj
skowej, złożony w trybie art. 34 ust. l pkt l ustawy, 
ustala, czy żołn ierz posiada kwalifikacje uzasadniające 
takie przeniesienie. 

§ 25. Żołn ierza zawodowego można przenieść do 
innego korpusu osobowego lub grupy albo specjalno
ści wojskowej, ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych, 
o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy, w szcze
gólności w razie: 

1) zniesienia korpusu osobowego lub grupy albo spe
cjalności wojskowej w tym korpusie, do których 
żołnierz był zaliczony, bądź zmniejszen ia stanu eta
towego w obrębie korpusu osobowego; 

2) utworzenia nowego korpusu osobowego lub grupy 
albo specja ln ości wojskowej w istniejącym korpusie 
osobowym bądź z uwagi na kon ieczność dokonania 
uzupełnienia w istniejących korpusach osobowych 
lub grupach albo specjalnościach wojskowych. 

§ 26. Przeniesienie żołnierza zawodowego do inne
go korpusu osobowego, grupy i specjalności wojsko-
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wej następuje przez wyznaczenie go na stanowisko 
służbowe decyzją (rozkazem) organu wojskowego, 
o którym mowa w § 23. 

Rozdział 4 

Mianowanie na stopnie wojskowe 

§ 27. Na pierwszy stopieri wojskowy mianuje: 

1) w korpusie oficerów zawodowych - na podstawie 
art. 76 ust. 4 ustawy zdnia 21 li stopada 1967 r. o po
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 
174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, 
poz. 496) - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na wniosek Ministra Obrony Narodowej; 

2) w korpusie chorążych zawodowych - Minister 
Obrony Narodowej; 

3) w korpusie podoficerów zawodowych - dowódca 
(szef) uprawniony do powoływania podoficerów 
do zawodowej służby wojskowej. 

§ 28. Słuchacza szkoły kształcącej kandydatów na 
oficerów zawodowych, ·który nie ukoriczył nauki w tej 
szkole oraz nie złożył z wynikiem pomyślnym egzami
nu koricowego, mianuje się na stopieri młodszego cho
rążego ( młodszego chorążego marynarki), jeżeli jego 
w niosek o powołanie do służby stałej w korpusie cho
rążyc~ został rozpatrzony pozytyw nie. 

§ 29. Słuchacza szkoły kształcącej kandydatów na 
chorążych zawodowych, który nie ukończył nauki w tej 
szkole oraz nie złożył z wyn ikiem pomyślnym egzami
nu końcowego, mianuje się na stopień plutonowego 
(bosmanmata), jeżeli jego wniosek o powołanie do 
służby stalej w korpusie podoficerów został rozpatrzo
ny pozytywnie. 

§ 30. 1. Na stopień podporuczn ika mianuje się, 

w związku z powołaniem do służby kontraktowej w try
bie art. 17 ust. 1 ustawy, osobę posiadającą wyższe wy
kształcenie bądż szczególne kwalifikacje, o których mo
wa wart. 35 ust. 4 ustawy. 

2. Na stopień młodszego chorążego (młodszego 
chorążego marynarki ) lub plutonowego (bosmanmata) 
mianuje się , w związku z powołaniem do służby kon
traktowej, żołnierzy spełniających warunki określone 
odpowiednio wart. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) lub pkt 3 
ustawy. 

§ 31. 1. W celu skierowania chorążego zawodowe
go lub podoficera zawodowego na egzamin na of icera, 
dowódca jednostki wojskowej przesyła do Departa
mentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w niosek żołnie

rza i dołącza jego akta personalne. 

2. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, kwa-

lifikuje żołnierza do egzaminu na oficera we właściwej 
wyższej szkole wojskowej, a w razie nieuwzględnienia 
wniosku - odmawia zakwalifikowania żołnierza do ta
kiego egzaminu. 

3. Egzamin na oficera organizuje komendant wyż
szej szkoty wojskowej według obowiązujących progra
mów szkolenia. 

4. O terminie egzaminu na oficera komendant wyż
szej szkoły wojskowej zawiadamia dowódcę jednostki 
wojskowej co najmniej na trzy miesiące przed termi
nem egzaminu. Dowódca jednostki wojskowej zawia
damia o tym żołn ierza co najmniej na dwa miesiące 
przed terminem egzaminu i kieruje na egzamin. 

§ 32. 1. Na kolejne stopnie wojskowe do stopnia 
pułkownika (komandora) włącznie mianuje się żołnie
rzy zawodowych, z uwzględnieniem warunków okre
ś lonych wart. 29 ustawy, w ramach danego korpusu 
kadry zawodowej, raz w roku, z okazji Święta Wojska 
Polskiego. 

2. Mianowanie żołnierza zawodowego w drodze 
wyróżnienia może nastąpić w innym terminie niż okre
ślony w ust. 1. 

§ 33. Dowódca jednostki wojskowej przedstawia 
wniosek o mianowanie żołnierza zawodowego na kolejny 
stopień wojskowy, do stopnia kapitana (kapitana mary
narki ) włącznie - w formie wykazów zbiorczych; a na ko
lejne stopnie wojskowe, do. stopnią pułkownika (koman
dora) włącznie - w formie indywidualnych wniosków. 

§ 34. Żołnierz zawodowy będący słuchaczem aka
demii wojskowej może być mianowany w czasie stu
diów na kolejny stopień wojskowy, jeżeli posiada kwa
lifikacje do pełnienia służby na stanowisku służbowym 
o stopniu etatowym, na który ma być mianowany, 
i spełnia warunki określone wart. 29 ustawy. 

§ 35. Na kolejny stopień wojskowy mianują: 

1) Minister Obrony Narodowej - oficera zawodowe
go od stopnia porucznika (porucznika marynarki) 
do stopnia pułkownika (komandora) włączn ie ; 

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - żoł

nierza zawodowego pełniącego służbę w pod leglej 
jednostce wojskowej w korpusie chorążych zawo
dowych lub podoficerów zawodowych, z wyłącze
niem pełniącego służbę w Ministerstwie Obrony 
Narodowej; 

3) dowódca rod za ju Sił Zbrojnych, dowódca okręgu 
wojskowego, Szef Wojskowych Służb Informacyj
nych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 
- żołnierza zawodowego pełniącego służbę 

w pod ległej im jednostce wojskowej, a Dyrektor 
Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego -
pozostałych żołnierzy w korpusach chorążych za
wodowych i podoficerów zawodowych, z wyjąt

kiem, o którym mowa w pkt 4; 



Dziennik Ustaw Nr 7 - 99 

4) dowódca korpusu, dywizji, floty ll i. brygady nie 
wchodzącej w skład dywizji, i komendant wyższej 
szkoły wojskowej oraz dowódca Garn izonu War
szawa - żołnierza zawodowego w pod ległej im 
jednostce wojskowej w korpusie podoficerów za
wodowych. 

§ 36. 1. Mianowanie, z zastrzeżeniem przypadków 
określonych wart. 76 ust. 4 i 6 ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, następu
je rozkazem persona lnym uprawnionego dowódcy 
(szefa). 

2. Dniem mianowania żołn ierza zawodowego na 
kole jny stopień wojskowy jest data rozkazu personal 
nego o mianowaniu, jeżeli w rozkazie nie został okre
ś lony inny dzień mianowania. 

3. Żołnierza, o którym mowa wart. 13 ust. 1 pkt 2 
lit. cI oraz pkt 3 lit. cI ustawy, powołanego do służby 
kontraktowej, mianuje się na pierwszy stopień wojsko
wy w odpowiednim korpusie z dniem rozpoczęcia peł

nienia służby kontraktowej . 

§ 37. Przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mia
nowanie żołnierza , jest obowiązany niezwłoczn ie po
wiadomić organ, do którego wystąpi ł z tym wn io
skiem, o ujawnionych faktach powodujących niezasad
ność mianowania. 

§ 38. 1. W razie skazania żołnierza zawodowego 
prawom ocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową ob
n iżen ia stopnia wojskowego ł u b dyscypl inarnego uka
ran ia karą obn iżen i a stopnia wojskowego, fakt ten dla 
celów ewidencyjnych podaje w rozkazie personalnym 
w stosunku do: 

1) ofice ra - Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoln ic
twa Wojskowego; 

2) chorążego zawodowego - dowódca (szef) wymie
niony w § 35 pkt 2 i 3; 

3) podoficera zawodowego - dowódca (szef) wymie
niony w § 35 pkt 3 i 4. 

2. Żołn ierzowi zawodowemu, któremu obn iżono 
stopień wojskowy, okres służby w posiadanym stop
niu, wymagany do mianowania na wyższy stopień 
wojskowy, o którym mowa wart. 29 ust. 2 pkt 1 usta
wy, biegnie od daty uprawomocnienia się: 

1) wyroku sądu, którym zostal m u obn i żony stopień 

wojskowy; 

2) rozkazu o ukaraniu przez uprawnionego dowódcę 
(szefa) karą dyscyplinarną obniżen ia stopnia woj
skowego. 

3. Fakt odzyskania lub przywrócenia stopn ia woj
skowego podaje w rozkazie personalnym odpowiedni 
organ wojskowy określony w ust. 1. 

Poz. 38 

Rozdział 5 

Wyznaczanie na stanow iska służbowe i zwalnianie 
z tych stanowisk oraz przenoszenie żołnierzy do re
zerwy kadrowej albo do dyspozycji organu wojsko-

w ego 

§ 39. 1. Żołnierz w służb ie stałej pełn i zawodową 
służbę wojskową na stanowisku służbowym lub pozo
sta jąc w dyspozycj i właściwego organu wojskowego, 
przez czas określony w dalszych przepisach, albo w re
zerwie kadrowej bądż w stanie nieczynnym. 

2. Zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu 
żołn ierzy zawodowych do pełnienia służby poza resor
tem obrony narodowej albo poza granicami państwa 
oraz organy właściwe w tych sprawach określają od
rębne przepisy. 

§ 40. 1. Żołn ierza zawodowego wyznacza się w mia
rę wolnych stanowisk na stanowisko służbowe przewi
dziane w etacie jednostki wojskowej, przy uwzględnie
niu kwalifikacj i wymaganych do objęcia tego stanowi
ska i kwa lifikacji, jakie żołnierz posiada, stanu zdrowia 
oraz w zależności od jego opinii służbowej. 

2. Żołnie rz zawodowy może zajmować wyłącznie 
jedno stanowisko służbowe: oficer zawodowy - sta
nowisko przewidziane w etacie dla oficera, chorąży za·· 
wodowy - stanowisko przewidziane w etacie dla cho
rążego zawodowego, podoficer zawodowy - stanowi
sko przewidziane dla podoficera zawodowego. 

§ 41. 1. Oficerów powołanych do służby stałej 
w trybie art. 10 ust. 3 ustawy uznaje s ię za spełniają

cych wymagan ia kwalifikacyjne do wyznaczania na 
stanowiska służbowe okreś lone wart. 35 ust. 2 pkt 3 
lit. a) ustawy. 

2. Powołanych do służby stałej żołnierzy zawodo
wych, którzy odbywali studia lub naukę w szkole kształ

cącej kandydatów na oficerów zawodowych lub chorą
żych zawodowych, lecz jej nie ukończyli, uznaje s ię za 
spełniających wymagania kwalifikacyjne do wyznacza
nia ich na stanowiska odpowiednio w korpusie chorą

żych lub podoficerów, określone wart. 35 ust. 2 pkt 1 
i 2 ustawy. 

3. N ieza leżnie od wymagań kwa lifikacyjnych, o któ
rych mowa wart. 35 ust. 2 pkt 3 ustawy, wyznaczenie 
oficera na stanowisko służbowe może nastąpić, jeżel i 

of icer uzyskał ocenę ogólną w opinii służbowej co naj
mniej : 

1) dostateczną - w przypadku stanowisk służbowych 
do stopn ia etatowego kapitana (kapitana marynarki); 

2) dobrą - w przypadku stanowisk służbowych o stop
niu etatowym majora (komandora podporucznika) 
lub podpułkownika (komandora porucznika); 

3) bardzo dobrą - w przypadku stanowisk służbo
wych o stopniu etatowym pułkownika (komando
ra) lub wyższym. 
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4. W przypadku stanowisk chorążych zawodowych 
i podofice rów zawodowych wyznaczenie na wyższe 
stanowisko s łużbowe może nastąp ić , jeżeli chorąży za
wodowy lub podofice r zawodowy uzyskał ocenę ogól 
ną w opinii służbowej co najmniej dostateczną. 

5. Stanowiskami służbowymi, na które może nastą
pić wyznaczenie oficera służby stałej na okres 5 lat 
(art. 35 ust. 7 ustawy), są stanowiska komendanta wyż
szej szkoły wojskowej, komendanta wojskowej jednost
ki badawczo-rozwojowej , komendanta szpitala wojsko
wego oraz komendanta szpitala uzdrowiskowego. 

§ 42. 1. Stanowiskami służbowym i , na które kandy
datów wyłania się w drodze konkursu, są stanowiska 
wymieniOne w § 41 ust. 5. 

2. Przeprowadzenie konkursu zarządza organ woj
skowy właściwy do wyznaczenia oficera na stanowisko 
służbowe. 

3. Organ wojskowy, o którym mowa w ust. 2, w ce
lu przeprowadzania konkursów poprzedzających wy
znaczenie na stanowisko służbowe, może powołać na 
okres dwu lat, spośród podwładnych żołnierzy zawo
dowych, stałą komisję składającą się z 10 do 15 człon
ków, w tym przewodniczącego. W skład kom isj i powi
nien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel orga
nu kadrowego podległego zarządzającemu konkurs. 

4. Organ wojskowy, o którym mowa w ust. 2, w ce
lu przeprowadzania konku rsu poprzedzającego wyzna
czenie oficera na stanowisko służbowe wymagające 
od niego specjalistycznych kwalifikacji lub umiejętno

ści, może powoływać dora żn ie, spośród podwładnych 

żołn ierzy zawodowych, komisję niestałą. W takich 
przypadkach przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 3, odbywa posie
dzenia w celu rekomendowania wyłonionych kandyda
tów na stanowiska s ł u żbowe objęte konkursem nie 
mniej n iż dwa razy w roku, a kom isja, o której mowa 
w ust. 4, w miarę potrzeby - według regulaminu nada
nego przez organ, który je powołał. 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu przez ofi
ce ra jest pełnienie przez niego zawodowej służby woj
skowej jako służby stałej, zgłoszenie komisji swego 
uczestnictwa w konkursi e na piśmie lub zlożenie pi
sem nego oświadczenia o wyrażen i u zgody na wzięcie 
udzia ł u w konkursie, posiadanie przynajmniej mini
malnych kwalifikacj i niezbędnych , w myśl art. 35 
ust. 2-4 ustawy, do wyznaczenia go na objęte konkur
sem stanowisko służbowe oraz odpowiedniego stażu 
służby wojskowej i praktyki wskazujących, że oficer po
doła obowiązkom na stanowisku służbowym objętym 
konkursem. 

7. Komisja, o której mowa w ust. 31ub ust. 4, usta
la listę oficerów przystępujących do konkursu, spraw
dzając, czy zgłoszeni do konkursu oficerowie speł n i ają 

warunki określone w ust. 6. Listę oficerów przystępują

cych do konkursu ogłasza się w rozkazie organu woj
skowego zarządzającego konkurs i podaje do wiado
mości zainteresowanych. 

8. Fakt zarządzenia przeprowadzenia konkursu po
przedzającego wyznaczen ie na określone stanowisko 
służbowe oraz wymagania preferowane do objęcia te
go stanowiska organ zarządzający konkurs powinien 
ogłosić w sposób zapewniający dotarcie tych informa
cji do wiadomości ogółu oficerów i w czasie nie krót
szym niż na trzy miesiące przed ustaleniem listy, o któ
rej mowa w ust. 7. 

§ 43. 1. Absolwenta wyższej szkoły wojskowej, 
kształcącej kandydatów na żołnierzy zawodowy'ch, wy
znacza się w zasadzie na stanowisko służbowe dowód
cy plutonu (równorzędne). 

2. Wyznaczenie żołnierza zawodowego na niektóre 
stanowiska służbowe może być uzależn ione od znajo
mości przez niego języka obcego. 

3. Oficer może być kierowany na praktykę krótko
trwałą, trwającą od trzech do sześciu miesięcy, lub 
praktykę podstawową, trwającą od dwunastu do dwu
dziestu czterech miesięcy, albo na staż naukowy lub za
wodowy, trwający do osiemnastu miesięcy. 

4. Na praktykę podstawową kieruje organ wojsko
wy uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowi
sko służbowe, wydając rozkaz personalny. 

5. Na praktykę krót kotrwałą albo staż naukowy lub 
zawodowy kieruje organ wojskowy, o którym mowa 
w § 48 oraz § 49 ust. 1 i 2. Rozkazu personalnego o skie
rowaniu na praktykę krótkotrwa łą nie wydaje się. 

§ 44. 1. Kontrakt zawierany z osobą powoływaną do 
służby kontraktowej nie może dotyczyć stanowiska 
s łużbowego przewidzianego dla oficera starszego. 

2. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoln ictwa Woj
skowego, uwzg lędniając potrzeby Sit Zbrojnych, może 
wyrazić zgodę na zawarcie kontraktu również na stano
wisko służbowe, którego dotyczy zastrzeżenie ust. 1. 

§ 45. 1. Czas pełni e nia służby na stanowisku słui
bowym liczy s ię od dnia faktycznego objęcia tego sta
nowiska, ogłoszonego w rozkazie dOWÓdcy jednostki 
po wydan iu rozkazu persona lnego o wyznaczeniu żoł 

nierza zawodowego na to stanowisko przez właściwy 
organ wojskowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnie
rzy zawodowych przeniesionych do dyspozycji, rezer
wy kadrowej lub w stan nieczynny. 

§ 46. 1. Żołn ie rza zawodowego, który orzeczeniem 
wojskowej kom isji lekarskiej został uznany za niezdol
nego do pełnienia służby w określonych jednostkach 
wojskowych albo na zajmowanym stanowisku służbo-
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wym, należy przenieść na inne stanowisko służbowe 
odpowiadające stanowi jego zdrowia i kwalifikacjom. 
Wyznaczenie żołnierza w służbie stałej na niższe stano
wisko służbowe, a żołnie rza w służbie kontraktowej na 
.inne stanowisko służbowe niż okreś l one w kontrakcie, 
Wymaga jego pisemnej zgody. . 

2. W przypadku, o którym mowa w USl..1, dowódca 
. jednostki wojskowej, po zasięgnięciu opinii lekarza jed
nostki, wyznacza żołnie rza zawodowego na inne stano
wisko służbowe albo występuje z wnioskiem o przenie
sięn ie go na stanowisko odpowiadające stanowi jego 
zd r,owia , i kwalifikacjom w ramach tej samej lub innej 
jednostki wojskowej. 

3. W przypadkach niewyrażenia przez żołnierza za
wodowego, o którym mowa wart. 36 ust. 2 ustawy, 
zgody na wyznaczenie go na niższe stanowisko służbo
we, w razie pozostawienia żołnierza w służbie, nie moż

na wyznaczyć go na stanowisko służbowe niższe od 
dotychczas za jmowanego an i na stanowisko, na które
go objęcie żołni e rz nie wyraził zgody. 

§ 47. Żołnierza zawodowego nie można wyznaczyć 
na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli toczy się prze
ciwko niemu postępowanie karne lub przed sądem ho
'norowym oraz w okresie próby orzeczonej w związku 
z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, 
warunkowym zawieszen iem wykonania kary pozba
wienia wol ności lub warunkowym przedterminowym 
zwolnien iem i w okresie odbywania kary ograniczenia 
wolności. 

§ 48. Minister Obrony Narodowej wyznacza oficera 
służby stałej na stanowisko służbowe od stopnia etato
wego majora (komandora podporucznika) do stopnia 
etatowego generała (admirała), a także na stanowisko 
sędziego w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego i w są

dzie wojskowym, prokuratora wojskowej jednostki or
ganizacyjnej prokuratury i dyrektora podległego przed
siębiorstwa państwowego, oraz zwalnia z takiego sta
nowiska, po zas ięgnięciu - w miarę potrzeby - opini i 
dotychczasowych przełożonych żołnierza. 

§ 49. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
wyznacza żołnierza zawodowego służby stałej na sta 
nowisko służbowe, do stopnia etatowego kapitana (ka
pitana marynarki ) włącznie, oraz zwalnia z tego stano
w iska, w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej, 
z wyłączeniem Ministerstwa Obrony Narodowej. 

2. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, dowódca okrę

gu wojskowego, Szef Wojskowych Służb Informacyj
nych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 
wyznaczają żołn ierza zawodowego służby stałej na sta
nowisko sl u żbowe, do stopnia etatowego kapitana (ka
pitana marynarki) włącznie, i zwalniają z tego stanowi 
ska w podległych jednostkach wojskowych, a Dyrektor 
Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego odpo
wiednio, z zastrzeżeniem usl. 1 - w jednostkach orga
nizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i w jed-

nostkach podległych szefom (dyrektorom) tych insty
tucji, a także, z zastrzeżeniem § 48 - w jednostkach 
bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodo
wej oraz w sądach wojskowych i w wojskowych jed 
nostkach organ izacyjnych prokuratu ry, z wyjątkiem 
asesorów i aplikantów wyznaczanych i zwalnianych ze 
stanowisk służb,?wych na podstawie odrębnych prze
pisów przez inny organ . 

3. Dowódca korpusu, dywizji, flotyll i. brygady nie 
wchodzącej w skład dywizji i komendant wyższej szko
ły wojskowej oraz dpwód,ca Garn izonu Warszawa wy
znacza chorążego zawodowego służby. stałej .) podofi
cera zawodowego służby stałej na stanowisko służ'bo
we i zwa lnia z tego stanowiska w podległych jednost
kach wojskowych. 

§ 50. Organy wojskowe, o których mowa w § 48 lub 
49, mogą przed wyznaczen iem żołn i erza na stanowi
sko służbowe zasięgnąć o nim opini i dotychczasowe
go przełożonego. Innych uzgodnień nie dokonuje się. 

§ 51. 1. Przy wyznaczaniu na stanowisko szefa ko
mórki prawnej lub radcy prawnego oraz zwalnianiu 
z tego stanowiska stosuje s ię wymagan ia określone 
w przepisach o obsłudze praw nej w wojsku. 

2. Wyznaczanie na stanowisko kierownicze w woj
skowej slużb ie zdrowia wymaga zasięgan ia opinii Ra
dy Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej. 

§ 52. Do przenoszenia żołn ierza z jednostki wojsko
wej, w której zajm uje stanowisko służbowe, do innej 
jednostki wojskowej uprawniony jest organ wojskowy, 
któremu podlegają obie te jednostki, przy zachowaniu 
posiadanych uprawnień do wyznaczania na stanowi
sko służbowe . 

§ 53. Minister Obrony Narodowej wyznacza na sta
nowisko służbowe albo kieruje do dyspozycji odpo
wiednich dowódców (szefów) oficera służby stałej po
zostającego w rezerwie kadrowej lub w stanie nIeczyn
nym. 

§ 54. Na stanowiska służbowe oznaczone w etacie 
dwoma stopn iami wojskowymi wyznacza i zwalnia 
z tych stanowisk organ wojskowy posiadający upraw
nienia do wyznaczania i zwaln ian ia ze stanowisk służ
bowych przewidzianych w etacie dla wyższego stopnia 
wojskowego. 

§ 55. 1. Minister Obrony Narodowej kieruje oficera 
zawodowego zakwalifikowanego na podyplomowe 
studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony 
Narodowej, z pozostawieniem na dotychczas za jmo
wanym stanowisku. Oficera zakwalifikowanego na ta
kie studia Minister Obrony Narodowej zalicza do stanu 
zmiennego Akademii Obrony Narodowej. 

2. Oficera zakwali fikowanego na podyplomowe 
studia w akademi i wojskowej za g ranicą Minister 
Obrony Narodowej zwa ln ia z za jmowanego stanowi -
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ska s łużbowego i przenosi do dyspozycj i Dyrektora De
partamentu Kadr i Szko lnictwa Wojskowego oraz kie
ruje do tej akademii. 

3·. Oficera zakwalifikowanego na podyplomowe 
studia w akademii wojskowej lub wyższej szkole nie
wpjskowej w kra ju pozostawia się na za jmowanym sta
nowisku służbowym. 

4. Minister Obrony Narodowej zwalnia ze stanowi
ska s ł użbowego żołn ierza zawodowego, który zosta ł 

zakwa Hf i kowąny na odbywane w t ryb ie stacjonarnym 
studia lub· nau kę: 

1) w wyższej szkole w.ojskowej w kraju, oraz zal icza go 
do etatowego stanu zmiennego słuchaczy tych 
szkół ; 

2) w akademi j wojskowej za gran i cą, przenosi do 
dyspozycj i Dyrektora Departamentu Kadr i Szkol
nictwa Wojskowego oraz kie ru je go do tej akade
mii. 

5. Minister Obrony Narodowej, po zakończeniu stu
diów lub nauki przez żołnie rza zawodowego, o którym 
mowa w ust. 2, wyznacza go na stanowisko służbowe 

albo przydziela do dyspozycj i właściwego organu woj
skowego. 

6. Żołn ierz zawodowy zakwal ifikowany na kurs 
w kraju lub za g ran icą przez okres szkolen ia pozostaje 
w ewidencji mac ierzystej jednostki wojskowej. Dyrek
tor Departamentu Kadr i Szkoln ictwa Wojskowego kie
ruje żołn ierza zawodowego na kurs za gran icę oraz do 
macierzystej jednostki wojskowej po zakończen iu ku r
su . 

7. Słuchacza akademi i Jub szkoły, o którym mowa 
w ust. 1-4, zwo lnionego, wydalonego lub odwołane
go z tej akadem ii lub szkoły na podstawie odrębnych 
przepisów, Mi nister Obrony Narodowej wyznacza na 
stanowisko służbowe albo przydziela do dyspozycj i 
właściwego organu wojskowego. 

§ 56. 1. Dyrektor Departamentu Kadr i Szko lnictwa 
Wojskowego wyznacza na stanowisko s ł użbowe absol
wenta szkoły wojskowej kształcącej kandydatów na 
ofi ce rów i cho rążych zawodowych o raz absolwenta 
Wojskowego Liceum Muzycznego lub kie ruje go do 
dyspozycji właściwego organu wojskowego. 

2. Dowódca rodzaju Sil Zbrojnych, dowódca okrę
gu wojskowego i Komendant Główny Żandarme rii 
Wojskowej wyznaczaj ą na stanowisko służbowe lub 
k i e ruj ą do dyspozycji właściwego organu wojskowe
go absolwenta pod ległej podoficerskiej szkoły zawo
dowej. 

§ 57. 1. Żołnierza zawodo\l\(ego wyznacza s ię na sta
nowisko służbowe i zwalnia ze stanowiska odpowied
nio rozkazem personalnym organu wojskowego okre
ś lo nego w § 48, 49 i 52-56. 

2. W rozkaz ie personalnym o wyznaczen iu żołn ie

rza zawodowego na stanowisko służbowe oznaczone 
w etacie dwoma stopniami wojskowymi określa s i ę 
stopień wojskowy, do którego żołnierz został zaszere
gowany. 

§ 58. 1. W niosek o wyznaczenie żołn ierza zawo<;iQ
wego na ·stanowisko służbowe, z za·strzeżen iem § 163 
ust . 3, sporządza, jeśli inne przepisy nie stanowi ą ina
czej, o rgan kadrowy dowódcy (szefa, komendanta), 
uprawnionego do wyznaczenia żołnierza na to stano
wisko. Wl)iosek sporządza się z uwzg lędn ieniem pro
pozycj i zawartych w opin.iach okresowych wszystkich 
kandydatów do objęcia tego stanowiska. 

2. Wniosek żoł n ierza zawodowego o przenies ien ie 
na inne stanowisko służbowe przedstawia s ię organo
wi wojskowemu uprawnionemu do wyznaczania na 
wskazane przez niego stanowisko. 

§ 59. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żoł
nierz zawodowy został wyznaczony na stanowisko 
służbowe, stwierdza w rozkazie datę objęcia tego sta
nowiska. 

2. W razie wyznaczenia żołnierza zawodowego na 
inne stanowisko służbowe w tej samej jednostce woj
skowej, dowódca jednostki ogłasza to w rozkazie oraz 
poleca żoł n i erzowi zdać dotychczasowe i objąć nowe 
obowiązki służbowe. 

§ 60. 1. W razie wyznaczenia żołnierza zawodowe
go na stanowisko sł użbowe poza dotychczasową jed
nostką wojskową, dowódca jednostki rozlicza żołnierza 
i ogłasza w rozkazie datę jego odejścia z jednostki. 

2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje żołnierza 
do jednostki, w której został wyznaczony na nowe sta
nowisko służbowe . 

§ 61. W przypadku wprowadzen ia nowego etatu 
jednostki wojskowej, dowódca tej jednostki wyznacza 
żołn ierzy zawodowych na stanowiska służbowe w ra
mach posiadanych kompetencji, a pozostałym powie
rza czasowe peł nienie obowiązków służbowych na no
wo wprowadzonych stanowiskach do czasu wyznacze
nia żołnierzy na te stanowiska przez uprawnionego do
wódcę· 

§ 62 . W przypadku wprowadzenia zmian do etatu 
jednostki wojskowej, powodujących zmianę nazwy 
stanowisk służbowych, oznaczenia korpusów osobo
wych, grup, specjalności wojskowej albo oznaczenia 
w etacie stopni wojskowych lub grupy uposażen ia, żoł 

nierzy za jmujących te stanowiska wyznacza s ię na 
zmienione stanowiska. , 

§ 63. W przypadku rozformowania jednostki w oj
skowej dowódca kie ruje żołnierzy zawodowych zgod
nie z rozkazem właściwego przełożonego, posiad ają

cego uprawnienia w zakresie wyznaczania na stanowi
ska służbowe . 
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§ 64. 1. Dowódcy rodzajów sił zbrojnych i dowódcy 
okręgów wojskowych mogą pozostawić w swojej dys
pozycj i żołnierza zawodowego zwolnionego ze stano
wiska służbowego przez okres nie dłuższy niż sześć 
miesięcy, a Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego - przez okres nie dłuższy niż dwanaście 
miesięcy. 

2. Pozostawienie w dyspozycj i żołnie rza zawodo
wego nie dotyczy oficera pełniącego zawodową służbę 
wojskową jako służbę stałą, przeniesionego do rezer
wy kadrowej w trybie art . 20 ust. 2 ustawy. 

3. Organem wojskowym właściwym do przeniesie
nia oficera do rezerwy kadrowej jest Minister Obrony 
Narodowej . 

4. W decyzji o przeniesieniu oficera do rezerwy ka
drowej ustala się datę tego przeniesienia. 

5. Oficerowi pozostającemu w rezerwie kadrowej 
zachowuje się stopień etatowy, korpus osobowy i gru
pę oraz specjalność wojskową, a także grupę uposaże
nia z ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego, 
na które był wyznaczony. 

6. Dowódca jednostki wojskowej, wykonujący roz
kaz o zwoln ien iu żołnierza zawodowego ze służby woj
skowej wskutek wypowiedzenia stosunku służbowego 
przez żołnierza zawodowego lub organ wojskowy, mo
że utrzymywać tego żołnierza w swojej dyspozycj i 
przez okres wypowiedzen ia. 

7. Żołnierz zawodowy pozostający w dyspozycj i lub 
w rezerwie kadrowej może być kierowany przez organ 
wojskowy, w którego dyspozycj i pozostaje, do wyko
nywania określonych przez niego zadan służbowych. 

Rozdział 6 

Stan nieczynny 

§ 65. 1. W stan nieczynny przenoszą, w wypadkach 
okreś lonych wart. 21 ust. 1 lub art . 21 ust. 2 ustawy: 

1) Minister Obrony Narodowej - żołnierza zawodo
wego w służbie sta lej za j mującego stanowisko, na 
które wyznacza i z którego zwalnia Minister Obro
ny Narodowej; 

2) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojsko
wego - pozostałych żołnierzy w służbie stałej. 

2. Żołn ierza zawodowego przeniesionego w stan 
nieczynny zwalnia się z za jmowanego stanowiska służ

bowego. Wykazy żołnie rzy przeniesionych w stan nie
czynny prowadzą: 

1) Dyrektor Departamentu Kadr i Szko ln ictwa Wojsko
wego - dla żołnierzy wymienionych wart. 21 
ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy; 

2) dowódca jednostki wojskowej, w której pełni ą służ

bę - dla żołnierzy wymienionych wart. 21 ust. 2 
pkt 1 i 2 ustawy. 

§ 66. 1. Podstawę przeniesienia w stan nieczynny 
żołnie rza w słu żb ie stalej , w przypadkach okreś l onych 
wart. 21 ust. 1 ustawy, stanowią dokumenty potwier
dzające wybranie żołnierza zawodowego: 

1) na posła lub senatora; 

2) na stanowisko pracownika samorządowego. 

2. Podstawę przeniesienia w stan nieczynny żołnie

rza w służb i e stałej, w przypadkach określo nych 
wart. 21 ust. 2 ustawy, stanowi: 

1) wniosek żołni erza określający niezbędny czas spra
wowania osobistej opieki nad najbliższym człon

kiem rodziny, w raz z opin i ą lekarską lub innym do
kumentem potwierdzającym konieczność sprawo
wan·ia osobiście przez żołn·iEnza tej opieki; 

2) orzeczenie wojskowej komisj i lekarski ej stwierdza
jące niezdolność żołnie rza do zawodowej służby 
wojskowej przez określony czas, wraz z opi nią tej 
komisji uzasadn i ającą przypuszczenie, że żołnierz 
zawodowy odzyska zdolność do tej służby po upły

w ie ustalonego w orzeczeniu okresu niezdol ności , 
oraz pisemna zgoda żołni erza zawodowego na 
przeniesienie go w stan nieczynny; 

3) wniosek organu administracji państwowej, org anu 
państwowej jednostki organ izacyjnej, organu sa
morządu teryto rialn ego, pod miotu gospodarczego 
lub organizacji społecznej oraz pisemna zgoda żoł 

nierza na przeniesien ie go w stan nieczynny w ce
lu podjęcia zatrudn ienia w tych organach, podmio
tach lub organizacjach. 

§ 67. 1. Naj bliższym i człon ka m i rodziny, o których 
mowa w § 66 ust. 2 pkt l, są: 

' ) małżonek, dziecko, rodzice lub rodzeństwo - w ra
zie ich choroby, inwalidztwa wymagającego opieki 
drugiej osoby lub nieszczęśliwego wypadku; 

2) dziecko do lat 8 - w razie pozbawienia go dotych
czasowej opieki. 

2. Przeniesienie w stan nieczynny żołnierza zawo
dowego w celu sprawowania osobistej opieki nad naj
bliższym człon ki em rodziny może nastąpić tyl ko wów
czas, gdy z tym żołni erzem nie zamieszkują członkowie 
rodziny, którzy mogą taką opiekę zapewn ić, a w razie 
konieczności zapewnien ia opieki dziecku - gdy żoł
nierz jest samotny albo gdy małżonek z powodu cho
roby lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nie może 
sprawować opieki nad dzieckiem i gdy nie ma innych 
członków rodziny wspólnie zamieszkałych, któ rzy mo
gliby zapewnić mu opiekę. 

§ 68. W rozkazie personalnym o przeniesieniu żoł 

nierza zawodowego w stan nieczynny okreś la s ię 

okres, na jaki następuje przen iesienie w stan nieczyn
ny. 

§ 69. 1. Żołn ierz zawodowy n iezwłocznie zawiada
m ia ~rgan: wojskowy, który przeniósł go w stan nie-
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czynny, o ustaniu przyczyny uzasadn i ającej jego pozo
stawanie w tym stanie. 

2. W czasie pozostawania w stanie nieczynnym żoł

nierz zawodowy zawiadamia organ wojskowy, o któ
rym mowa w § 65 ust. 2, o faktach powodujących zmia
nę w ewidencji prowadzonej przez ten organ. 

§ 70. 1. Powrót ze stanu nieczynnego następuje 
przez wyznaczen ie żołnierza zawodowego na stanowi
sko służbowe lub przeniesienie do dyspozycji właści 

wego organu wojskowego. 

2. Dzień powrotu żołnierza zawodowego w stan 
czynny Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego ogłasza w rozkazie dziennym. 

§ 71. 1. Żołnierz zawodowy przeniesiony w stan 
nieczynny nie występuje w umundurowaniu, odzna
kach i oznakach wojskowych. 

2. Żołnierz zawodowy przeniesiony w stan nieczyn
ny może używać posiadanego stopnia wojskowego 
z określeniem "w stanie nieczynnym" . 

§ 72. l . Żołnierz zawodowy przen iesiony w stan 
nieczynny wykorzystuje urlop wypoczynkowy w czasie 
pozostawania w tym stanie. 

2. Po powrocie ze stanu nieczynnego żołnierz za
wodowy wykorzystuje należny mu w bieżącym roku 
kalendarzowym urlop wypoczynkowy. Na poczet tego 
urlopu zalicza się urlopy wypoczynkowe wykorzystane 
za bieżący rok w czasie pozostawania w stanie nieczyn
nym. 

§ 73. Żołn ierzowi zawodowemu przeniesionemu 
w stan nieczynny przysługują uprawnienia i świadcze
nia należne żołnierzom zawodowym , z ograni czeniem 
wynikającym z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz ograni 
czeniem ustanowionym na podstawie art. 63 ustawy. 

Rozdział 7 

Praca zarobkowa żołnierzy zawodowych oraz uczest
nictwo we władzach podmiotów gospodarczych 

§ 74. 1. Zezwolenie na pracę zarobkową w przypad
kach wymien ionych wart. 49 ust. 3 ustawy, z zastrze
żen iem art. 49 ust. 4 ustawy, może być udzielone na 
w niosek żołnierza zawodowego skierowany do do
wódcy jednostki wojskowej, w której żołn ierz pełni za 
wodową służbę wojskową. 

2. W zezwoleniu określa się miejsce pracy, okres 
oraz wymiar czasu pracy, w jakim żołnie rz może wyko
nywać pracę zarobkową. 

3. Dowódca jednostki wojskowej, który udz i e lił ze
zwolenia na pracę za robkową, może je cofnąć w każ

dym czasie, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające 

udzielenie tego zezwolenia, określone wart. 49 ust. 3 

ustawy, zapewni a jąc żołn ierzowi odpowiedni czas po
trzebny do rozwiązania stosunku pracy lub innego sto
sunku prawnego w dodatkowym miejscu pracy. 

§ 75. l . Praca za robkowa może być wykonywana 
przez żołn ierza zawodowego, posiadającego szczegól
nie przydatne kwalifikacje, w form ie pracy dodatkowej 
w jednostkach wojskowych na stanowiskach pracow
ników cywi lnych, na których są wymagane takie kwa li
fikacje. 

2. Zatrudnienie może obejmować nie więcej n iż po
łowę wymiaru czasu pracy na określonym stanowisku 
pracownika cywilnego i mieć miejsce poza jednostką 

wojskową, w której żołnierz zawodowy pełni służbę, 
oraz poza jednostką bezpośrednio podległą. 

3. Z wn ioskiem o zatrudnienie, o którym mowa 
w ust. 1, występuje dowódca (szef, komendant) jed
nostki (instytucji, szkoły) wojskowej, w której żołnierz 
ma być zatrudniony, lub zainte resowany żołnierz. 

§ 76. Zezwolenie na wejście żołnierza zawodowego 
w skład władz spółek, fundacji i innych podmiotów go
spodarczych może być udzielone, jeżeli nie jest to 
sprzeczne z interesem Sił Zbrojnych oraz nie koliduje 
z wykonywan iem przez żołnierza zadań służboWych. 

§ 77. l . Z wn ioskiem o zezwolenie na wejście 

w skład władz spółek, fundacj i i innych podmiotów go
spodarczych żołnierz zawodowy występuje do Mini 
stra Obrony Narodowej. 

2. W zezwoleniu określa s ię nazwę i siedzibę spół
ki , fundacji lub innego podmiotu gospodarczego. 

§ 78. 1. Zezwolenia , o którym mowa w § 76, udzie
la się na wniosek żołn ierza zawodowego albo na wnio
sek władz spółki , fundacji lub innego podmiotu gospo
darczego za zgodą żołnierza zawodowego na wejście 
do tych władz. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w § 76, może być 
cofnięte w każdym czasie, jeżeli ustały przyczyny uza
sadniające udzielenie tego zezwolen ia. Żołnierzowi za 
wodowemu zapewnia się wówczas czas n iezbędny do 
wystąpien ia z władz spółk i, fundacji lub innego pod
miotu gospodarczego. 

Rozdz iał 8 

Opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych 

§ 79. 1. Przełożen i wydają o żołnierzu zawodowym 
opi ni ę opartą na rzetelnej i obiektywnej ocenie wyko
nywania przez niego zadań służbowych. 

2. W przypadku wydania opinii służbowej z naru
szeniem zasad, o których mowa w ust. 1, przełożony 
ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach 
o dyscyplinie wojskowej. 
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§ 80. 1. Treść opinii służbowej jest dostępna dla za
interesowanego żoln i erza zawodowego i innych osób 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Podawanie treści opini i służbowej o żołni erzu za 
wodowym do wiadomości publicznej jest niedopusz
czalne. 

§ 81 . Opiniowanie okresowe służy do oceny przy
datności żołn ierza zawodowego do pełnienia zawodo
wej służby wojskowej na zajmowanym stanowisku 
służbowym oraz określa n ia dalszego przebiegu jego 
służby wojskowej. 

§ 82.1. Żołnierz kończący studia (na ukę) w szkołach 
wojskowych, z wyjątkiem podoficerskich szkół zawo
dowych, podlega opiniowaniu okresowemu na zakoń

czenie studiów (nauki). 

2. Nie sporządza się opinii okresowej o żołni erzu za
wodowym, który: 

1) pozostaje w stanie nieczynnym, na urlopie bezpłat

nym lub wychowawczym, pozostaje w rezerwie ka
drowej lub dyspozycj i; 

2) w danym roku jest zwaln iany z zawodowej słu żby 
wojskowej. 

§ 83. 1. W opinii okresowej uwzlędnia się: 

1) stan i rozwój kwalifikacji zawodowych żołnie rza; 

2) ocenę cech osobowości żołn ierza wpływających na 
wykonywanie zadań służbowych; 

3) sprawność, kondycję fizyczną i stan zdrowia żoł nie
rza; 

4) ocenę realizacji zadań służbowych w minionym ro
ku, w tym zwłaszcza wyniki osiągnięte w służbie; 

5) prognozę dalszego przebiegu służby wojskowej 
żołnierza; 

6) przydatność żoł n ierza na zajmowanym stanowisku 
służbowym. 

2. Przy opiniowani u dowódców (szefów, komen
dantów, kierowników), na których spoczywa obowią

zek opiniowania, na leży dodatkowo oceni ć ich umiejęt

ność opin iowania (ocen iania podwładnych) oraz traf
ność prognozowania przebiegu służby wojskowej pod
władnych żołn ierzy. 

§ 84. 1. Komendanci szkół wojskowych ustalają dla 
celów opin iowania okresowego przełożonych, którzy 
będą opi niującym i żołn ie rzy kończących studia (naukę) 
w tych szkołach. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy komendantów podofi
cerski ch szkół zawodowych . 

§ 85. 1. Opinię okresową sporząd za osobiście pi
smem od ręcznym bezpośredn i przełożony, któremu 
żołn ie rz zawodowy podlega co najmniej jeden rok. 
Opin ia może być sporządzona przed upływem roku, 

nie wcześn i ej jednak niż po sześciu miesiącach, jeżeli 
przełożony uzna, że jest w stan ie sporządzić opini ę 

okresową spełniającą wymogi wskazane w § 79. 

2. Opinię okresową można sporządzić O żołnierzu, 

jeżeli zajmował stanowisko służbowe co najmniej je
den rok. 

§ 86. 1. Żołn ie rza zawodowego zapoznaje z opinią 
okresową bezpośredn i przełożony. Zapoznanie z opi
n ią okresową żołn ierza kończącego studia (na ukę) 
w szkole wojskowej następuje co najmniej na m ies iąc 

przed zakończeniem tych studiów (nauki) . 

2. Żołnierz potwierdza zapoznanie się z opinią okre
sową własnoręcznym podpisem na tej opinii. W razie 
odmowy z łoże ni a podpisu, zapoznający z opinią czyni 
na niej adnotację o tej odmowie. 

§ 87. 1. Odwołanie od opini i okresowej wnosi s ię 

do bezpośredniego przełożonego opiniującego. 

2. Odwołan ie w niesione po terminie określonym 

wart. 25 ust. 4 ustawy nie podlega rozpoznan iu. 

3. Przełożony, do którego w niesiono odwołan ie, 

powołuje komisję; komisja przedstawia swoje wnioski 
w przedmiocie odwołania . 

4. W skład komisj i powołuje się żołnierzy zawodo
wych posiad ających stopień wojskowy co najmniej 
równy stopn iowi wojskowemu posiadanemu przez 
żołnierza składającego odwołan ie. W skład komisji po
wołuje się także osobę wskazaną przez żołnierza , który 
wniósł odwołanie, bez wzg lędu na posiadany stopień 
wojskowy. W skład komisji nie powołuje się przełożo
nych, którzy wydali opi n ię okresową będącą przedmio
tem odwołan i a. 

5. Przełożony rozpatrujący odwołanie rozstrzyga 
ostatecznie sprawę przez: 

1) utrzymanie w mocy opinii; 

2) zmianę lub jej uzupełnienie; 

3) uchylenie i wydan ie nowej opin ii. 

6. Odwoła ni e od opin ii okresowej powinno być roz
patrzone w ciągu trzydziestu dni od daty jego wniesie
nia, nie później jednak niż w ciągu sześćdziesięciu dni. 

7. O sposobie załatwien ia odwołani a zawiadamia 
się pisem nie żołnierza, który wn iósł odwolan ie, oraz 
przełożonego, który sporządził kwestionowaną opin ię. 

8. Uchyloną opi n ię uważa się za nie byłą. 

§ 88. Opin ię specjalną o żołnierzu zawodowym 
spo rządza się w razie: 

1) ukończenia w trybie stacjonarnym studiów pody
plomowych, ku rsów lub praktyki (stażu) - trwają

cych co najmniej trzy miesiące; 

2) ukończenia podoficerskiej szkoły zawodowej; 
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3) po zakończeniu krótkotrwałej praktyki: 

4) uznania braku przydatności do zawodowej służby 
wojskowej, nie wcześniej niż po t rzech miesiącach 
pełnien ia służby stałej w okresie próbnym lub służ
by kontraktowej w trakcie pierwszego kontraktu; 

5) wystąpienia o opinię przez sąd, prokuratora, Żan
darmerię Wojskową ł ub Wojskowe Służby Infor
macyjne; 

6) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

§ 89. 1. Opinię specjalną sporządza bezpośredni 
przełożony opiniowanego, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w § 90. 

2. Opinię specjalną, o której mowa w § 88 pkt l, 
sporządza bezpośredni przełożony i w ciągu trzydzie
stu dni od daty zakończenia studiów podyplomowych, 
praktyki (stażu) lub kursu przesyła do jednostki wojsko
wej, w której żołnierz pełni służbę. 

3. Opinie specjalne o oficerach-słuchaczach akade
mii wojskowych, odbywających praktykę w jednost
kach wojskowych, przesyła się w terminie określonym 
w ust. 2 do właściwych akademii , a o oficerach-słucha
czach akademii wojskowych za granicą, odbywających 
praktykę w jednostkach wojskowych w kraju - do De
partamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. 

§ 90. Opi nię specjalną o żołn ierzu zawodowym na 
potrzeby sądu, prokuratora, Żandarmerii Wojskowej 
lub Wojskowych Służb Informacyjnych, a także o żoł
nierzu zwoln ionym z zawodowej służby wojskowej, 
sporządza dowódca (szef, komendant) jednostki woj
skowej, w której żołnierz pełni służbę. 

§ 91. Opinię specjalną o żoł nierzu zwoln ionym z za
wodowej służby wojskowej wręcza się temu żołnierzo

wi. 

§ 92. 1. Z opi nią specjalną zapoznaje żołnie rza jego 
bezpośredni przełożony; przepis § 86 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Do odwołan ia od opinii specjalnej stosuje się od
powiednio przepisy § 87 . 

Rozdział 9 

Urlopy żołnierzy zawodowych 

§ 93. 1. Żołnierzowi powołanemu do zawodowej 
służby wojskowej pierwszego urlopu wypoczynkowe
go, o którym mowa wart. 53 ustawy, udziela się w ro
ku kalendarzowym, w którym został powołany do tej 
służby . Na poczet tego urlopu zalicza się wykorzystany 
przez żołnierza urlop wypoczynkowy, przysługujący 
mu za ten rok z tytułu poprzedn iej służby lub pracy, 
z wyjątkiem przypadków określonych w § 94. 

2. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, który przed 
powołaniem do zawodowej służby wojskowej wyko-

rzystał już za dany rok kalendarzowy urlop wypoczyn
kowy w miejscu poprzedniej służby lub pracy albo 
otrzymał tam ekwiwalent pieniężny za nie wykorzysta
ny urlop, pierwszego urlopu wypoczynkowego udziela 
się w następnym roku kalendarzowym. 

§ 94. Do wymiaru urlopu wypoczynkowego nie w li 
cza się urlopów otrzymanych w czasie pełnienia służ
by kandydackiej oraz podczas odbywania nadtermino
wej zasadniczej służby wojskowej. 

§ 95. Żołn ierzowi zawodowemu, który ma być skie
rowany do wyższej szkoły wojskowej lub na szkolenie, 
t rwające co najmniej sześć m iesięcy przypadających 
na d rugą połowę roku kalendarzowego, udziela się 
urlopu należnego w danym roku kalendarzowym przed 
skierowaniem go do szkoły lub na szkolenie. 

§ 96. 1. Dowódca jednostki wojskowej udziela żoł 

nierzowi zawodowemu urlopu wypoczynkowego i do
datkowego urlopu wypoczynkowego w tym samym ro
ku ka lendarzowym, w którym urlop przysługuje, w za
sadzie na jeden nieprze rwany okres. 

2. Jeżeli przemawia za tym interes służby albo waż
ny interes żołnierza, można udzielić żołnierzowi urlopu 
wypoczynkowego w częściach. 

§ 97. Przesunięcie żołnierzowi zawodowemu urlo
pu na pierwsze trzy miesiące następnego roku kalen
darzowego może nastąpić za zgodą dowódcy rodzaju 
Sił Zbrojnych, dowódcy okręgu wojskowego lub szefa 
instytucji, a na okres kolejnych t rzech miesięcy - za 
zgodą Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego. Dalsze przesuwanie urlopu jest niedo
puszczalne. 

§ 98. 1. Żołnierzowi zawodowem u nie udziela się 
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wy
poczynkowego w okresie zwoln ienia go od zajęć sl uż

bowych wskutek choroby, konieczności sprawowania 
opieki nad najbliższym członkiem rodziny lub z innych 
przyczyn albo w okresie przebywania na innym urlo
pie. Za zwolnionego od zajęć służbowych wskutek cho
roby uważa się również żołnie rza uznanego przez woj
skową komisję lekarską za niezdolnego do zawodowej 
służby wojskowej . 

2. Jeżeli żołnierz zawodowy nie może wykorzystać 
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wy
poczynkowego w całości lub w części w ustalonym ter
minie z powodu usprawied liwionej nieobecności 

w służbie , a w szczególności z powodu choroby powo
dującej czasową niezdolność do zajęć służbowych, do
wódca przesuwa urlop na termin późn iejszy, nie prze
kraczający jednak trzech miesięcy od ustania przyczy
ny uza sadniającej przesunięcie. 

§ 99. 1. Jeżeli żołnierz zawodowy zachorował 

w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym lub 
dodatkowym urlopie wypoczynkowym, dowódca jed-
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nostki wojskowej przesuwa na wniosek żołn ierza url op 
o czas t rwan ia choroby, na okres następujący bezpo
średn i o po wyzdrowieniu lub na okres późn iejszy. 

2. Przesu nięcie urlopu o czas trwan ia choroby na
stępuje na 'podstawie przedłożonego przez żołnierza 

świadectwa lekarskiego, stwierdzającego cho robę 

i czas jej trwania. 

§ 100. Żoł nierzowi zawodowem u, któ ry nie wyko
rzystał p rzysługującego m u w danym roku ka lendarzo
wym urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlo
pu wypoczynko~ego z powodu odbyw ania kary ogra
nicZen ia wolności , urlopu udziela się w ciągu trzech 
miesięcy od dnia odbycia te j kary. 

§ 101. 1. Żołn ierzom zawodowym udzie laj ą urlo
pów dowódcy jednostek wojskowych, w których żoł
nierze ci pełnią służbę, jeżeli przepis szczególny nie sta
nowi inaczej. 

2. Żołn ierzom zawodowym - absolwentom szkół 
kształcących kandydatów na żołn ierzy zawodowych 
oraz absolwentom szkół niewojskowych, skierowa
nym przez o rgan wojskowy na studia lub na u kę w szko
le niewojskowej, pierwszego urlopu wypoczynkowego 
udziela właściwy komendant szkoły po powołan iu ich 
do zawodowej służby wojskowej . 

3. Udzielenie żołn ierzowi zawodowem u urlopu oraz 
dokonywanie zm ian dotyczących udzielenia tego url o
pu ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki w ojsko
wej, z podan iem rodzaju urlopu i czasu jego trwania. 

§ 102. Dowódca uprawniony do udzielania url opów 
zatwierdza w końcu roku plan urlopów wypoczynko
wych i dodatkowych url opów wypoczynkowych pod le
głych mu żołnie rzy zawodowych na następny rok ka
lendarzowy. 

§ 103. 1. Żołnierz zawodowy, oprócz ur lopu wypo
czynkowego okreś lonego wart. 53 ustawy, może otrzy
mać: 

1) dodatkowy urlop wypoczynkowy; 

2) urlop zdrowotny; 

3) urlop okolicznośc iowy; 

4) krótkoterminowy ur lop w drodze wyróżn ie n i a . 

2. Żołn ierzowi w służb ie stałej, niezależn ie od urlo
pów określonych w ust. 1, przysługuje urlop: 

1) ze wzg lędów służbowych: przen iesieniowy i szkole
niowy; 

2) bezpłatny; 

3) z innych ważnyc h przyczyn. 

§ 104. 1. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko 
przewidziane dla nauczyciela akademickiego w wyż
szej szkole wojskowej lub stanowisko naukowe j ba
dawczo-techniczne w wojskowej jednostce badawczo
-rozwojowej albo w innej jednostce organizacyjnej, 

której statutowa działal ność obejmuje prowadzenie 
prac naukowych i badawczo-rozwojowych, otrzymuje 
co rocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymia
rze dwunastu dni. 

2. Dodatkowy · url op wypoczynkowy w wym iarze 
dWJJnastu dni przysłu guje równ ież żołn ie rzom . zawo
dowym zajmującym stanowiska dydaktyczne w cen
t ralnych ośrodkach szkolen ia. 

§ 105. 1. Dodatkowego urlopu wypoczynkow ego 
w wymiarze piętnastu dni udziela się corocznie żołnie

rzom' zawodowym:-

1) pełn iącym służbę w jednostkach desantowo-sztur
mowych lub innych jednostkach, jeżeli wykonali 
ok reś l oną w odrębnych przepisach liczbę skoków 
ze spadochronem; 

2) zajmującym stanowiska instruktorów szkolenia 
spadochronowego; 

3) wchodzącym w skład czynnych załóg okrętów pod
wodnych; 

4) zajmującym stanowiska nurków (płetwonurków) 
oraz stanowiska lekarzy (instruktorów sanitarnych) 

. zabezpieczających nurkowan ie, którzy systema
tyczn ie n urkują lub przebywają w komorze dekom
presyjnej, a także żołn ierzom nie za j mującym sta 
nowisk nurków i płetwonurków, którzy z przyczyn 
służbowych wykonują czynności nurka lub płetwo

nurka, jeżeli w ciąg u roku przebywali pod wodą 
przez czas okreś l ony w odrębnych przepisach; 

5) wchodzącym w skład czynnych załóg trałowców, 

kutrów rakietowych i to rpedowych oraz żołnie

rzom zawodowym specjal istom i dowódcom ze 
sztabów nadrzęd nych do stanowiska etatowego 
dowódcy flotyll i włącznie, jeżeli bra li udział w tra
łowan iach bojowych lub pływa li na okrętach pod
wodnych w zanurzeniu albo na kutrach rakieto
wych lub torpedowych co najmniej 60 godzin w da
nym roku kalendarzowym; 

6) peł n i ącym służbę w jednostce przeznaczonej do 
zwalczania terroryzm u na stanowiskach, których 
zajmowanie uprawnia do podwyższen ia podstawy 
wymiaru emerytury wojskowej. 

2. Dodatkowego urlopu wypoczynkowego udziela 
się corocznie równ ież żołnie rzom zawodowym: 

1) wykonuj ącym zadania w komorach wysokich i ni
skich ciśn ień, w za kład ach i labo ratoriach, w któ
rych stosuje się izotopy prom ieniotwórcze, oraz 
w zasięg u promien i rentgenowskich - w wymia
rze godzin określonym w od rębnych przepisach; 

2) wykonującym zadan ia w laboratoriach i pracow
niach stacji san itarno-epidem iologicznych oraz 
w laboratoriach materiałów pędnych i smarów, 
a także przy obsłudze sprzętu radiolokacyjnego, je
że li przepracowali minimum połowę obowiązują

cego czasu pracy; 
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3) pełn iącym służbę w w ojskowych zakładach opieki 
zdrowotnej przy udzielaniu świadczeń zdrowot
nych chorym na grużlicę. 

3. Żołn ierzom zawodowym wymien ionym w ust. 2 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego udziela ją· do
wódcy jednostek wojskowych w zależności. od ustalo
nego, w t rybie okreś lonym w odrębnych przepisac~ , 
stopnia szkod l iwości , w wymiarze: 

1) 5 dni - przy pierwszym stopniu szkodliwości; 

2) 7 dni - przy drugim stopniu szkodliwości; 

3) 10 dn j'- przy trzecim stopniu sżkod fiw"ości; 
4) 15 dni - przy czwartym stopniu szkodl iwości. 

4. Żołn ierzom zawodowym udziela s ię równ ież do
datkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze rów
nym liczbie dni ustawowo wolnych od służby i dodat
kowo wolnych od służby, podczas których żołn ierz za
wodowy przebywał na urlopie wypoczynkowym. 

§ 106. 1. Dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze do piętnastu dni rocznie udzie la się ponad
to żołnierzom zawodowym nie wymienionym w § 105, 
pełn iącym służbę w warunkach uciążliwych lub szko
dliwych dla zdrowia, określonych w odrębnych przepi
sach. 

2. Uprawnienia do urlopu, o których mowa w ust. 1, 
stwierdza Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego na wniosek odpowiednio dowódcy ro
dzaju Sil Zbrojnych, dowódcy okręgu wojskowego lub 
szefa instytucji, zgłoszony w porozumieniu z Szefem 
Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, w wymiarze okre
ślonym w § 105 ust. 3. 

§ 107. 1. Żołnierzom zawodowym, w zależności od 
okresu czynnej służby wojskowej, z zastrzeżeniem 

§ 165, udziela się corocznie dodatkowego urlopu wy
poczynkowego w wymiarze: 

1) 5 dni kalendarzowych - po osiągn ięciu 15 lat służ
by wojskowej; 

2) 10 dni kalendarzowych - po osiągnięciu 20 lat służ
by wojskowej; 

3) 15 dni kalendarzowych - po osiągn ięciu 251at służ
by wojskowej. 

2. Żołnierzom zawodowym - kombatantom przy
słu g uje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 
10 dni roczn ie. 

§ 108. 1. Do wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie wlicza s ię 

innych urlopów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W razie zbiegu uprawnień do urlopów dodatko
wych z różnych tytułów, żołnierzowi zawodowem u 
przysługuje tylko jeden urlop w wymiarze najkorzyst
niejszym. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie zbiegu 
uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowe
go z tytułów, o których mowa w § 105 i 106, z uprawnie
niem do urlopu dodatkowego z innego tytułu. 

§ 109. Dodatkówy urlop wypoczynkowy w wymia- . 
rze do dwunast.u dni nie może obejmować więcej niż 

jeden dzień ustawowo wolny od pracy, a w wymiarze" 
do piętnastu dni - więcej niż dwa dni ustawowo wol- ' 
ne od pracy. 

§ 110. 1. Żołn ierzowi zawodowemu, który w danym 
roku ka lendarzowym wykorzystał dodatkowy urlop 
wypoczynkowy, a następn ie nabył w tym samym roku 
prawo do tego urlopu w wyższym wymiarze, przysłu
guje prawo do urlopu w wyższym wymiarze z za licze
niem urlopu dotychczas wykorzystanego. 

2. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowe
go żołnierz zawodowy nabywa z dniem zaistnienia 
przyczyn uzasadniających udzielenie tego urlopu. 

3. Żołnierzowi zawodowemu, który nabył prawo do 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w danym roku 
kalendarzowym i nie wykorzystał go przed przeniesie
niem na inne stanowisko służbowe, na którym urlop 
ten nie przysługuje, udziela się tego urlopu w ciągu 
trzech miesięcy od dnia przeniesienia. 

§ 111. 1. Żołn ierzowi zawodowemu udziela się urlo
pu okolicznościowego w celu zawarcia związku mał
żeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu 
dziecka (własnego, przysposobionego, pasierba, 
dziecka obcego przyjętego na wychowan ie i utrzyma
nie, w tym także w ramach rodziny zastępczej), a także 
z powodu pogrzebu małżonka , dziecka, rodziców, ro
dzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów. Urlopu oko
licznościowego można także udzielić żołnierzowi zawo
dowemu dla załatwienia ważnych spraw osobistych al
bo w innych przypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie. 

2. W razie pełnienia służby poza miejscem stałego 
zamieszkania, żołnierzowi zawodowemu przysługuje 
raz w miesiącu urlop okolicznościowy w celu odwie
dzenia rodziny. Rodzinę w rozumieniu niniejszego 
przepisu stanowią: żona, mąż oraz dzieci wymienione 
w ust. 1 pozostające z żołnierzem we wspó lnym 
gospodarstwie domowym, a także pozostający na wy
łącznym utrzymaniu żołnierza jego rodzice, dziadkowie 
lub opiekunowie. 

3. Urlop, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje 
w miesiącu, w którym żołnierz wykorzystu je urlop wy
poczynkowy w wymiarze co najmniej czternastu dni 
lub dodatkowy urlop wypoczynkowy. 

4. Czas trwania urlopu okolicznościowego, z wyjąt
kiem przypadku, o którym mowa w ust. 5, może wyno
s ić od jednego do pięciu dni kalendarzowych. W urlo
pie okolicznościowym, o którym mowa w ust. 2, musi 
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być co najmniej jeden dzien roboczy. Wymiar urlopu 
przeznaczonego na odwiedzenie rodziny jest uzależ
niony od odległości do miejsca stałego zamieszkania 
żołnierza. 

5. Żołnierz zawodowy ubiegający się o wybór na 
posła lub senatora otrzymuje urlop okolicznościowy 
na czas trwania kampanii wyborczej na podstawie za
świadczenia właściwej komisji wyborczej o zarejestro
waniu żołnierza jako kandydata. 

§ 112. 1. Urlopu przeniesieniowego udziela się żoł
nierzowi w służbie stalej wyznaczonemu na stanowi
sko służbowe, jeżeli jest związane z tym przeniesienie 
s ię do innej miejscowości. 

2. Urlopu przeniesieniowego udziela się w wymia
rze od trzech do siedmiu dni kalendarzowych w zależ
ności od odległośc i miejscowości, w której żołnierz zo
stał wyznaczony na stanowisko służbowe, oraz warun
ków służbowych, osobistych i przewozowych. 

3. Urlopu przeniesieniowego udziela dowódca jed
nostki wojskowej, w której żołnierz zostal wyznaczony 
na stanowisko służbowe, bezpośrednio po stawieniu 
się żołnierza w tej jednostce, chyba że względy służbo
we lub osobiste żołnierza wymagają udzielenia tego 
urlopu w terminie późniejszym . 

§ 113. 1. Urlopu szkoleniowego udziela się źołnie
rzowi w służbie stalej, który uzyskał zezwolenie na po
bieranie poza Silami Zbrojnymi nauki (odbywanie stu
diów) w szkole, jednostce badawczo-rozwojowej lub 
na kursie i naukę tę pobiera (odbywa studia), jak rów
nież uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego lub habilitacyjnego. 

2. Urlopu szkoleniowego udziela się również żoł 

nierzowi zawodowemu służby stałej, który przeprowa
dza przewód doktorski lub habilitacyjny w wyższej 
szkole wojskowej lub wojskowej jednostce badawczo
-rozwojowej. 

3. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział 
w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie się i złoże
nie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej, 
przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego 
oraz na naukę własną. 

§ 114. l . Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: 

1) na przygotowanie się do egzaminu wstępnego (roz
mowy kwalifikacyjnej) i jego złożenie oraz załatwie
nie spraw związanych z przyjęciem na naukę lub 
studia w szkole ponadpodstawowej lub wyższej-
14 dni; 

2) w szkołach ponadpodstawowych - 14 dni w każ
dym roku szkołnym; 

3) w szkołach wyższych, w każdym roku studiów, od
bywanych w systemie zaoCznym - 28 dni, a w sys
temie wieczorowym - 21 dni; 

4) w ostatnim roku studiów odbywanych w systemie 
zaocznym i wieczorowym ( n iezależnie od urlopu 
określonego w pkt 3) oraz eksternistycznym - 28 
dni; 

5) dla żołnierzy pobierających naukę w szkołach po
maturalnych i na studiach podyplomowych oraz 
na innych studiach lub kursach specjalnych prowa
dzonych przez szkoły wyższe (jednostki badawczo
rozwojowe) - 21 dni w celu przygotowania się 
i złożenia egzaminu końcowego; 

6) w celu przygotowania się do złożen ia egzaminów 
doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla 
przygotowania się do kolokwium oraz wykładu ha
bilitacyjnego - 28 dni; 

7) w celu przygotowania się i złożenia egzaminu .na 
radcę prawnego lub egzaminu po zakończeniu 
apl ikacj i sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej al
bo notarialnej - 30 dni. 

2. Urlop szkoleniowy okreś lony w ust. 1 pkt 3-6 
może być przedłużony na wniosek żołnierza w służbie 
stałej przez dowódcę jednostki wojskowej, który udzie
IiI zezwolenia na pobieranie nauki (odbywanie stu
diów), jeżel i zachodzi uzasadniona potrzeba, a zwłasz
cza jeże li wymaga tego rea lizacja programu studiów. 

3. W przypadku powtarzania przez żołn ie rza w służ
bie stałej klasy lub roku (semestru) z powodu choroby 
albo z przyczyn uznanych przez dowódcę jednostki 
wojskowej za usprawiedliwione, żołnierzowi przysłu
guje ponownie prawo do urlopów szkoleniowych okre
ślonych w ust. 1 pkt 1-5. 

4. W przypadku powtarzania przez żołn ierza w służ
bie stałej klasy lub roku (semestru) z przyczyn nie uzna
nych przez dowódcę jednostki wojskowej za usprawie
dliwione, żołn ierz może być zwolniony z zajęć służbo
wych tylko na czas n iezbędny do złożen i a egzaminu 
(kolokwium). 

§ 11 5. 1. Urlop szkoleniowy może być udzielony 
żołnierzowi zawodowemu jednorazowo albo w czę
ściach w okresie danego roku szkolnego, w wymiarze 
proponowanym przez żołnierza lub szkołę. 

2. Do wymiaru urlopu szkoleniowego nie wlicza się 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 11 6. Wymiar, zasady i tryb udzielania urlopu szko
leniowego żołnierzom zawodowym odbywającym stu
dia wyższe, wyższe studia zawodowe, studia podyplo
mowe oraz studia doktoranckie lub inne studia i kursy 
określają odrębne przepisy. 

§ 117. 1. Żołnierzowi w służbie stałej może być 
udzielony urlop w ce lu wykonania pracy naukowej, li
terackiej, artystycznej, publicystycznej albo w celu od
bycia praktyki (stażu) poza Silami Zbrojnymi w kraju 
lub za g ra nicą. 



Dziennik Ustaw Nr 7 - 110 - poz. 3a 

2. Urlopu wymienionego w ust. 1 udziela Dyrektor 
Departamentu Kadr i Szko lnictwa Wojskowego na 
wniosek żołn ierza w slużbie stałej , określając w każ

dym przypadku czas trwania i warunki korzystania 
z urlopu. 

3. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj 
skowego może w każdym czasie odwołać żołnierza 
w służbie stałej z urlopu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 118. 1. Urlopu bezpłatnego, o którym mowa wart. 
54 ust. 4 ustawy, może udzielić dowódca jednostki woj
skowej na pisemny wniosek żołnierza w służbie stałej , 

uzasadniony ważnymi względami osobistymi, jeżeli 

nie zakłóci to toku służby - w wymiarze do sześciu 
miesięcy. 

2. Dowódca jednostki wojskowej, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem służby lub na wnio
sek żołnierza, może w każdym czasie odwołać żołnie

rza z urlopu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W sprawie odwolania żołnierza z urlopu bezpłat
nego stosuje się odpowiednio § 74 ust. 3. 

4. Urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie 
udziela się, jeże l i żołnierz w służbie stałej spełnia wa
runki do przeniesienia w stan nieczynny. 

§ 119. 1. Żołnierzowi zawodowemu- kobiecie, nie
zależnie od urlopów określonych w § 103 ust. 1 i 2, 
przysługuje: 

1) urlop macierzyński; 

2) na jej wniosek urlop wychowawczy 

- w wymiarze i na zasadach określonych w przepi
sach prawa pracy. 

2. Urlopu zdrowotnego udziela się żołnierzowi za 
wodowemu na zasadach i w trybie przewidzianych 
w odrębnych przepisach. 

3. Zasady udzielania i wykorzystania krótkotermi
nowego urlopu w drodze wyróżnien ia określają odręb

ne przepisy. 

§ 120. 1. Odwołanie żołnierza zawodowego z urlo
pu wypoczynkowego z ważnych względów służbo

wych następuje na podstawie przekazanego telegra
ficznie lub telefonicznie polecenia dowódcy jednostki 
wojskowej. W przypadku braku pewności , że polece
nie do żołnierza dotarło, stosuje się inne środki zawia
damiania. 

2. Dowódca jednostki wojskowej, który odwołał 
żołnierza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymał mu 
udzielenie urlopu w całości lub w części, ogłasza ten 
fakt w rozkazie, podając w nim przyczynę odwołania 
lub wstrzymania urlopu. 

3. Żołnierzowi, który został odwołany z urlopu wy
poczynkowego w myśl art. 55 ustawy, przysługuje: 

1) powtórny przejazd na koszt wojska dla wykorzysta
nia pozostałej części przerwanego urlopu; 

2) na jego wniosek zwrot innych udokumentowanych 
kosztów poniesionych przez żołnierza, spowodo
wanych bezpośrednio odwołaniem go z urlopu. 

§ 121. l. Dowódca jednostki wojskowej może 
udzie l ić żołnierzowi zawodowemu, pełniącemu służbę 
w podległej mu jednostce wojskowej, zwolnienia od 
zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania 
przez żołnierza osobistej opieki: 

l) nad małżonkiem, dzieckiem lub rodzicami, własny

mi lub współmałżonka, w razie ich choroby bądź 
nieszczęśliwego wypadku, albo 

2) nad dzieckiem w w ieku do ośmiu lat w razie pozba-
wienia go dotychczasowej opieki 

- na czas niezbędny do zapewnienia tej opieki, nie 
przekraczający jednak sześćdziesięciu dni w ciągu ro
ku. 

2. Zwolnienie od zajęć służbowych , o którym mo
wa w ust. 1, może nastąpić tylko wówczas, gdy z żoł 

nierzem nie zamieszkują członkowie rodziny, którzy 
mogą taką opiekę zapewnić, a w razie konieczności za
pewnienia opieki dziecku - gdy żołnierz jest samotny 
albo gdy małżonek z powodu choroby lub matka z po
wodu połogu nie może zaopiekować się dzieckiem 
i gdy nie ma innych członków rodziny wspólnie za 
mieszkałych, którzy mogliby zapewn ić opiekę dziecku. 

Rozdział 10 

Zwalnianie z zawodowej służby wojskowej 

§ 122. Z zawodowej służby wojskowej zwalniają, 
w wypadkach określonych wart. 75, 76 ust. 1 lub ust. 3 
i art. 77 ust. 1: 

l) Minister Obrony Narodowej - oficerów; 

2) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, dowódca okręgu 
wojskowego, Szef Wojskowych Służb Informacyj 
nych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 
- chorążych zawodowych w przypadkach, gdy 
pełnią służbę w podległych tym dowódcom jed
nostkach wojskowych, a także podoficerów zawo
dowych w jednostkach bezpośrednio podległych, 
a Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoln ictwa Woj 
skowego - pozostałych chorążych zawodowych, 
gdy pełnią służbę w jednostkach organ izacyjnych 
M inisterstwa Obrony Narodowej lub jednostkach 
podległych szefom (dyrektorom) tych instytucji al
bo na stanowiskach służbowych w jednostkach or
ganizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Naro
dowej; 

3) dowódca korpusu , dywizji , flotylli, brygady nie 
wchodzącej w skład dywizji i komendant wyższej 
szkoły wojskowej oraz dowódca Garnizonu War
szawa - podofi cerów zawodowych, z zastrzeże-
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niem pkt 2 w przypadkach gdy pełnią służbę w pod
ległych tym dowódcom jednostkach wojskowych, 
a Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj 
skowego - gdy pełnią służbę w instytucjach Mini
sterstwa Obrony Narodowej ł u b jednostkach pod
ległych szefom (dyrektorom) tych instytucji. 

§ 123. 1. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej 
następuje rozkazem persona lnym (wydanym w formie 
zbiorowej lub indywidualnej) Ministra Obrony Narodo
wej lub dowódcy (szefa) wymienionego w § 122 pkt 2 
i 3, zwanych dalej "organem zwalniającym". 

2. Rozkaz persona lny lub wyciąg z tego rozkazu, 
sporządzonego w formie zbiorowej, organ zwa l nia jący 

przysyła do dowódcy jednostki wojskowej, w której 
zwalniany żołnierz zawodowy pełn i służbę. 

§ 124. Dodwódca jednostki wojskowej doręcza roz
kaz personalny lub wyciąg z tego rozkazu zwalnianemu 
żołn ierzowi zawodowemu. Żołnierz zawodowy po
twierdza podpisem otrzymanie rozkazu (wyciągu), po
dając jednocześnie datę jego otrzymania. 

§ 125. 1. Żołnierza zawodowego, który utracił oby, 
wateistwa polskie lub nabył obywatelstwo innego 
państwa , zwalnia się na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 
ustawy z zawodowej służby wojskowej z dniem wyda
nia orzeczen ia o utracie obywatelstwa polskiego lub 
z dniem nabycia obywatelstwa innego państwa. 

2. Podstawę ' wydania rozkazu personalnego 
o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w przy
padkach określonych w ust. 1, stanowi orzeczenie 
o utracie obywatelstwa polskiego lub stwierdzen ie na
bycia obywatelstwa innego państwa przez organ wła

ściwy do orzekan ia w sprawach obywatelstwa. 

§ 126. 1. W ra zie ustalenia przez wojskową komisję 
lekarską n iezdol ności żołn ierza do zawodowej służby 
wojskowej, dowódca jednostki wojskowej, w której 
żołn ierz pełni służbę, zwa ln ia go od wykonywania obo
wiązków służbowych. Fakt zwolnien ia od wykonywa
nia obowiązków służbowych dowódca jednostki woj
skowej stwierdza w rozkazie. 

2. Dowódca jednostki wojskowej przedstawia za
twierdzone orzeczenie w ojskowej komisji lekarskiej, 
stwierdzające trwałą niezdolność żołnierza do zawodo
wej służby wojskowej, organowi zwalniającemu , 

a w przypadku, o którym mowa wart. 21 ust. 2 pkt 2 
ustawy, wraz z wnioskiem o przeniesienie żołn ierza za
wodowego w stan nieczynny lub o zwoln ien ie z zawo
dowej służby wojskowej - organowi wojskowemu 
określo nemu odpowiednio w § 65 lub § 122. 

3. Organ zwalniający żołn ierza z przyczyn, o których 
mowa wart. 75 ust. 1 pkt 2- 4, 5a i 8 oraz ust. 2 usta
wy, wydaje rozkaz personalny o zwolnieniu żołn ierza 
z zawodowej służby wojskowej z urzędu, gdy dowódca 
jednostki wojskowej nie wystąpi z wnioskiem wymie-

nionym w ust. 2, § 127 ust. 2, § 128, 130, 139 ust. 4 
i § 147 ust. 1. 

§ 127. 1. Zwoln ienie z zawodowej służby wojskowej 
żołn ierza, który osiągnął wiek określony wart. 75 ust. 1 
pkt 3 i ust. 2 ustawy, następuje z dniem osiągn ięcia od
powiedniego wieku. 

2. Na sześć miesięcy przed osiągnięciem przez żoł

nierza zawodowego wieku, o którym mowa wart. 75 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy, dowódca jednostki woj
skowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowi
sko służbowe, występuje z wnioskiem o zwoln ienie 
żołn ierza z zawodowej służby wojskowej . 

§ 128. W razie otrzymania dwóch kolejnych niedo
statecznych ogólnych ocen w opin iach służbowych, 
dowódca jednostki wojskowej, w które j żołn ierz za jm u
je stanowisko służbowe, niezwłocznie występuje 

z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służ
by wojskowej. Do wniosku dołącza się akta personalne 
żołnierza zawodowego. 

§ 129. 1. Zwoln ienie żołn ierza zawodowego ze służ
by kontraktowej , jeżeli nie nastąpi zawarcie ko lejnego 
kontraktu lub powołan ie do służby stałej, następuje 
w dniu określonym w kontrakcie. 

2. Fakt zwoln ien ia żołnierza zawodowego ze służby 
kontraktowej stwierdza się w rozkazie dowódcy jed
nostki wojskowej , w której żołnierz pełni tę służbę. Roz
kazu personalnego o zwolnieniu nie wydaje się. 

§ 130. W razie niewyrażenia przez żołnierza w służ

bie kontraktowej zgody na wyznaczenie na n iższe sta
nowisko służbowe (art . 75 ust. 1 pkt 6 ustawy), dowód
ca jednostki wojskowej , w której żołnierz zajmuje sta
nowisko służbowe, przesyła do organu zwa ln iającego 

wniosek o zwolnienie, wraz z oświadczeniem żołn ierza 
o niewyrażen i u zgody na przeniesienie na n iższe stano
wisko służbowe, oraz akta personalne żołnierza. 

§ 131. 1. Wypowiedzenie stosunku służbowego 

przez żołnierza zawodowego uważa się za dokonane, 
j eżeli zostało doręczone za pokwitowaniem w jednost
ce wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową. 

2. Wypowiedzenie stosunku służbowego przez or
gan zwalniający uważa się za dokonane, jeżeli zostało 
doręczone za pokwitowaniem żołnierzowi zawodowe
mu. 

3. Wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa 
w ust. 1 lub 2, może nastąpić na pisemny wniosek stro
ny, za zgodą drugiej strony (organu zwalniającego lub 
żołnierza), do której było skierowane. 

§ 132. 1. Wypowiedzenie stosunku służbowego 

przez żołnierza zawodowego, w przypadku określonym 
wart. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy, następuje w form ie pisem
nej i powinno zawierać oświadczenie woli żołnie rza 

wskazujące jednoznacznie na zamiar wypowiedzenia 
przez niego stosunku służbowego. 
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2. Żołnierz zawodowy wnosi wypowiedzenie sto
sunku służbowego do organu zwalniającego . 

3. Do wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, do
wódca jednostki wojskowej dołącza pisemną informa
cję o faktach mających wpływ na realizację wypowie
dzenia, a w szczególności, czy żołnierz pełni służbę 
obowiązkową, odbywa okres próbny oraz czy otrzymał 
osobną kwaterę stałą. 

4. W przypadku wniesienia przez żołnierza zawodo
wego wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, organ 
zwa l niający wydaje dla celów ewidencyjnych rozkaz 
personalny o zwolnieniu żołnierza. Rozkaz ten dodatko
wo określa datę zwolnienia żołnierza z zawodowej służ
by wojskowej, wynikającą z wypowiedzenia, a w przy
padku zwolnienia żołnierza w okresie pełnienia przez 
niego służby obowiązkowej - ponadto zastrzeżenie, że 
wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli żołnierz przeka
że do dyspozycji organów wojskowych przydzieloną 
mu osobną kwaterę stałą oraz zwróci równowartość 
kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowa
nia otrzymanych w czasie studiów lub nauki. 

5. W przypadku niespełnienia warunków, o których 
mowa wart. 80 ust. 1 ustawy, dowódca jednostki woj
skowej zawiadamia o tym fakcie organ zwalniający, 
który wydaje - dla celów ewidencyjnych - rozkaz per
sonalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu o zwolnie
niu tego żołnierza. 

§ 133. Równowartość kosztów, o których mowa 
wart. 80 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "kosztami", usta
la się na podstawie wynikających z odrębnych przepi 
sów norm budżetowych określających jedostkowe 
wskaźniki kosztów utrzymania żołnierza - w zakresie 
zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania, obo
wiązujących w dniu zwolnienia żołnierza z zawodowej 
służby wojskowej. 

§ 134. Przy ustalaniu równowartości kosztów pod
legających zwrotowi stosuje się następujące zasady; 

' ) całkowite koszty, o których mowa wart. 80 ust. 1 
ustawy, dzieli się przez liczbę lat służby obowiązko
wej, a następnie mnoży się przez liczbę lat, których 
żołnierz nie przesłużył; 

2) każdy rozpoczęty rok służby obowiązkowej zaokrą

gla się w górę do pełnego roku . 

§ 135. Decyzję w sprawie ustalenia równowartości 
kosztów, które żołnierz jest obowiązany zwrócić, wyda
je dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz peł
ni lub ostatnio pełnił służbę. 

§ 136. l. Żołnierz w służbie stałej może być zwol
niony od obowiązku zwrotu równowartości kosz
tów: 

1) w szczególnie uzasadn ionych, nie zawinionych 
przez żołnierza przypadkach losowych; 

2) z uwagi na bardzo trudną sytuację rodzinną żołnierza; 

3) gdy zwolnienie z wojska następuje w związku 

z przejściem do administracji państwowej lub innej 
służby. 

2. Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku 
zwrotu kosztów wydaje organ, który jest uprawniony 
do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojsko
wej, na wniosek żołnierza zawodowego lub z urzędu. 

3. Wniosek żołnierza zawodowego, o którym mowa 
w ust. 2, może być złożony nie póżniej niż: 

1) trzy miesiące przed upływem terminu wypowiedze
nia stosunku służbowego dokonanego przez żoł
nierza zawodowego; 

2) czternaście dni od otrzymania przez żołnierza zawo
dowego wyciągu z rozkazu o zwolnien iu. 

§ 137. 1. Dokonanie wypowiedzenia stosunku służ
bowego przez organ wojskowy może nastąpić w przy
padkach określonych wart. 78 ust. 2 ustawy na wniosek 
dowódcy jednostki wojskowej skierowany do organu 
zwalniającego żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 

2. Jeżeli organ zwalniający (w odniesieniu do ofice
rów - DyrektorDepartamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego) uznał zasadność w niosku, o którym mowa 
w ust. 1, dokonuje wypowiedzenia stosunku służbowe
go; uznanie zasadności wypowiedzenia z przyczyn 
określonych wart. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy nie może na
stąpić, jeże l i żołnierzowi zawodowemu właściwy or
gan wojskowy nie zaproponował dwukrotnie (w od
rębnych terminach) objęcia równorzędnego lub wyż

szego stanowiska służbowego, a żołnierz na piśmie od
mówił ich przyjęcia; dwa egzemplarze wypowiedzenia 
przesyła się dowódcy jednostki wojskowej. 

3. Dowódca jednostki wojskowej doręcza żołnie
rzowi zawodowemu za pokwitowaniem odbioru wypo
wiedzenie określające datę , od której biegn ie okres wy
powiedzenia. 

4. Egzemplarz wypowiedzenia z potwierdzen iem, 
o którym mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojskowej 
przesyła do organu zwalniającego w celu wydania - dla 
celów ewidencyjnych - rozkazu persona lnego o zwol
nieniu tego żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w § 159, następuje 
na podstawie wyciągu z rozkazu o zwolnieniu przed 
dniem upływu okresu wypowiedzenia. 

§ 138. 1. Z wn ioskiem o skrócenie okresu wypowie
dzenia może wystąpić żołnierz zawodowy lub organ 
zwalniający. Wniosek taki może być zgłoszony w wypo
wiedzeniu stosunku służbowego, o którym mowa w § 

132 lub 137, albo w trakcie okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia 
usta la się datę zwolnienia żołnierza. Oświadczenia wo
li żołnierza i organu zwalniającego w tym przedmiocie 
składa się na piśmie. 
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3. Przed upływem skróconego okresu wypowiedze
nia muszą być spełnione ustawowe warunki zwolnie
nia oraz dokonane czynności określone w § 155 i 160. 

§ 139. 1. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej 
wskutek upływu okresu próbnego, określone wart. 75 
ust. 1 pkt 8 ustawy, następuje, jeżeli żołnierz zawodo
wy najpóżniej na jeden miesiąc przed końcem okresu 
próbnego złoży pisemne oświadczenie o zamiarze roz
wiązania stosunku służbowego lub dowódca jednostki 
wojskowej w tym samym terminie wręczy żołnierzowi 
wyciąg z rozkazu o jego zwolnieniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dowód
ca jednostki wojskowej niezwłocznie przesyła wraz 
z aktami personalnymi bezpośrednio do: 

1) Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego
jeżeli złożył je oficer; 

2) właściwego organu zwalniającego - jeże l i złożył je 
chorąży lub podoficer. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dowódca 
jednostki wojskowej zwalnia żołnierza zawodowego 
z dniem upływu okresu próbnego także wówczas, gdy 
nie otrzymał wyciągu z rozkazu o zwolnieniu żołnie rza . 

4. W celu zwolnienia żołnierza zawodowego z upły

wem okresu próbnego dowódca jednostki wojskowej 
występuje z wnioskiem o zwolnienie do organów woj
skowych wymienionych w ust. 2, najpóżniej na trzy 
miesiące przed upływem okresu próbnego. 

§ 140. 1. Żołnierza zawodowego skazanego prawo
mocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw 
publicznych lub degradacji zwalnia się z zawodowej 
służby wojskowej z dniem uprawomocnienia się wyro-. 
ku. 

2. Podstawę wydania rozkazu personalnego 
o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej żołnierza 
skazanego na karę wymienioną w ust. 1 stanowi pra
womocny wyrok sądu. 

§ 141. 1. Żołnierza zawodowego. którego pozba
wiono posiadanego stopnia wojskowego na wn iosek 
sądu honorowego, zwalnia się z zawodowej s ł użby 

wojskowej z dniem podjęcia decyzji o pozbawien iu te
go stopnia przez: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w stosunku 
do generałów (admi rałów); 

2) Ministra Obrony Narodowej - w stosunku do ofi
cerów w stopniu do pułkownika (komandora) 
włącznie; 

3) dowódcę (szefa) uprawnionego do mianowania na 
ten stopień - w stosunku do chorążego zawodo
wego lub podoficera zawodowego. 

2. Decyzję , o której mowa w ust. 1. w stosunku do 
młodszego chorążego podejmuje dowódca (szef) wy
mieniony w § 35 pkt 2 i 3. 

3. Podstawę wydania rozkazu personalnego 
o zwolnien iu z zawodowej służby wojskowej żołnierza, 
którego pozbawiono posiadanego stopnia wojskowe
go, w przypadku wymienionym w ust. 1, stanowi decy
zja (rozkaz, postanowienie) o pozbawien iu tego stop
nia. 

§ 142. 1. Żołnierza zawodowego, który: 

1) zmarł lub został uznany za zmarłego albo 

2) zaginął 

- skreśla z ewidencj i rozkazem personalnym w od
niesieniu do oficerów Dyrektor Departamentu Kadr 
i Szkoln ictwa Wojskowego, a w odniesieniu do chorą
żych zawodowych i podoficerów zawodowych - or
gan zwalniający. 

2. Podstawę wydania rozkazu personalnego o skre 
ślen i u z ewidencji stanowi: 

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - akt zgo
nu lub orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego; 

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, gdy nie mo
że być jeszcze wydane orzeczenie sądu o uznaniu 
za zma rłego - postanowienie prokuratora wojsko
wego o zawieszeniu postępowania karnego, pro
wadzonego w sprawie zaginięcia żołnierza zawo
dowego w okolicznościach, które wskazują, że żoł 

nierz nie żyje. 

§ 143. 1. Żołnierza zawodowego, w stosunku do 
którego sąd orzekł karę zakazu wykonywania zawodu 
żołnierza zawodowego, zwalnia się z zawodowej służ

by wojskowej z dniem uprawomocnienia się wyroku. 

2. Podstawę wydan ia rozkazu personalnego 
o zwolnieniu żołn ierza zawodowego stanowi prawo
mocny wyrok sądu. 

§ 144. 1. Żołnierza zawodowego ukaranego karą 
dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojsko
wej zwalnia się rozkazem personalnym właściwego 
dowódcy (szefa). uprawnionego do zwolnienia żołnie
rza z tej służby. 

2. Podstawę wydania rozkazu personalnego 
o zwo lnieniu stanowi rozkaz o wymierzeniu kary dys
cyplinarnej. 

§ 145. Żołnierza zawodowego skazanego prawo
mocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne na 
karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego), bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania, zwalnia się 
rozkazem personalnym wydanym na podstawie pra
womocnego wyroku sądu. 

§ 146. W celu zwoln ien ia żołnierza w służbie stałej, 
który osiągnął w posiadanym stopniu wojskowym 
wiek określony wart. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy, dowódca 
jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni sł użbę, wy
stępuje do organu zwaln iającego z wnioskiem o zwol
nienie. 
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§ 147. 1. W raz ie skazania żołn ierza zawodowego 
prawomocnym wyrokiem sąd u na karę pozbawienia 
wolności (aresztu wojskowego) w przypadkach nie wy
mienionych wart. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy, dowódca 
jednostki wojskowej, po otrzymaniu prawomocnego 
wyroku o skazaniu, występuje do organu zwa l niające

go, z wyjątkiem przypadku, o któ rym mowa w ust. 2, 
z wnioskiem o zwolnien ie z zawodowej służby wojsko
wej; do wniosku załącza się wyrok. 

2. W przypadku gdy przestępstwo żołn ierza nie zo
stało popełnione z niskich pobudek albo w razie wa
runkowego zawieszenia wykonan ia kary pozbawienia 
wolności (aresztu wojskowego) lub darowania tej kary 
na podstawie amnestii, dowódca jednostki wojskowej 
może wystąpić z wnioskiem o pozostawienie żołnierza 
zawodowego w służbie. 

§ 148. W razie prawomocnego ukarania żołnierza 
zawodowego przez organ właściwego samorządu za
wodowego karą zawieszenia albo pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu lub specja l ności zawodowej 
(art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy). dowódca jednostki wojsko
wej, w której żołnierz za jmuje stanowisko służbowe, 
w razie braku możliwości wykorzystan ia go na innym 
stanowisku służbowym, występuje do organu zwa ln ia
jącego z wnioskiem o zwolnienie żołn ierza z zawodo
wej służby wojskowej. Do wniosku dołącza się prawo
mocne orzeczenie stwierdzające ukaranie przez samo
rząd zawodowy oraz akta personalne żołnierza. 

§ 149. Z wnioskiem o zwo lnienie z zawodowej służ
by wojskowej żołnierza w służbie stałej w przypadku, 
o którym mowa wart. 76 ust. 3 ustawy, może wystąpić 
dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ten 
pełni służbę, jeżeli żołnierz nabył prawo do zaopatrze
nia emeryta lnego z tytułu wysług i lat oraz wyraz i ł pi
semną zgodę na zwolnienie. 

§ 150. Z wnioskiem o zwo lnienie z zawodowej służ

by wojskowej żołnierza w służbie stałe j odbywającego 

okres próbny lub żołnierza w służbie kontraktowej 
w ramach pierwszego kontraktu może wystąpić do
wódca jednostki wojskowej w przypadkach określo

nych wart. 77 ust. 1 ustawy, dołączając opi nię służbo

wą lub dokumenty stwierdzające chorobę żołn ierza. 

§ 151. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia 
sądu skazującego żołnierza na karę zakazu wykonywa
nia zawodu żołnierza zawodowego lub uchylenia wy
mierzonej przez organ właśc iwego samo rządu zawodo
wego kary zawieszenia lub pozbawienia prawa wyko
nywania zawodu albo specjalności zawodowej. przy
wrócenie do zawodowej służby wojskowej może nastą
pić na wniosek żołnierza, jeśl i spełnia on wymogi w za
kresie wieku oraz zdolności f izycznej i psychicznej. 

§ 152. Żołn ierzy zawodowych za j mujących stano
wisko prokuratora, sędziego sądu wojskowego lub sę
dziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego nie można 
zwoln ić z zawodowej służby wojskowej przed zwoln ie
niem z zajmowanych przez nich stanowisk służbowych. 

Poz. 38 

§ 153. Rozkaz personalny o zwolnieniu żołnierza 
z zawodowej służby wojskowej wykonuje: 

1) dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz za
wodowy pełn i służbę; 

2) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojsko
wego -w stosunku do żołn ierza zawodowego peł

niącego służbę na stanowisku służbowym w jedno
stce organizacyjnej poza Ministerstwem Obrony 
Narodowej. 

§ 154. 1. W przypadku zwolnienia z zawodowej 
służby wojskowej żołnierza, do którego zastosowano 
tymczasowe aresztowanie albo odbywającego karę 
pozbawienia wolności (aresztu wojskowego). wyciąg 
z rozkazu personalnego o zwolnieniu przesyła się do 
jednostki wojskowej, w której żołnierz za jmuje stano
wisko służbowe, a ponadto: 

1) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, do któ
rych zastosowano tymczasowe aresztowanie - do 
sądu lub prokuratora, w którego dyspozycj i pozo
staje żołnierz po zastosowaniu tego środka zapo
biegawczego; 

2) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych odbywa
jących karę pozbawien ia wolności (aresztu wojsko
wego) - do sądu wojskowego, który wydał wyrok 
w pierwszej instancji. 

2. Dowódca jednostki wojskowej, wykonujący roz
kaz o zwoln ien iu, doręcza za pokwitowaniem tymcza 
sowo aresztowanemu lub skazanemu żołnierzowi za
wodowem u wyciąg z rozkazu personalnego o zwolnie
niu go z zawodowej służby wojskowej. 

§ 155. 1. Zwoln ienie żołnierza z zawodowej służby 
wojskowej, z wyjątkiem przypadków określonych 

wart. 75 ust. 1 pkt 1,3,5 i 7-10 ustawy, powi~no na
stąpić z dniem określonym w rozkazie o zwolnieniu. 

2. W razie gdy z ważnych powodów dowódca jed
nostki wojskowej nie może wykonać rozkazu -o zwol
nieniu w terminie określonym w ust. 1, informuje nie
zwłocznie o tym organ zwalniający, podając faktyczne 
przyczyny. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyzję 
ostateczną określa jącą termin zwolnienia żołnierza 
z zawodowej służby wojskowej podejmuje organ zwa l
niający. 

§ 156. Zasady kierowan ia do wojskowej komisj i le
karskiej żołnierzy, w stosunku do których jest wykony
wany rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby wojsko
wej, określają odrębne przepisy, z tym że skierowanie 
takiego żołnierza przez dowódcę jednostki wojskowej 
wykonującego ten rozkaz następuje na wniosek żołnie

rza. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej nie 
wpływa na rozliczen ie żołnierza z jednostką wojskową 
oraz zwolnienie gą z zawodowej służby wojskowej 
w terminach określonych w § 155. 
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§ 157. J eżeli żołni erz zwolniony z zawodowej służby 
wojskowej przebywa w wojskowym zakładzie opieki 
zdrowotnej, dowódca jednostki wojskowej, w której 
żołnierz ten ostatnio pełni l służbę, przesyła komendan
towi tego zakładu wyciąg z rozkazu personalnego 
o zwolnieniu oraz zaświadczenie o rozliczeniu żołnierza. 

§ 158. Wykonanie rozkazu personalnego o zwolnie
niu z zawodowej służby wojskowej żołn ierza przeby
wającego na leczeniu w wojskowym zakładz ie opieki 
zd rowotnej następuje niezwłocznie. 

§ 159. W ramach rozliczenia związanego ze zwolnie
niem żołnierza z zawodowej służby wojskowej dowód
ca jednostki wojskowej w szczególności odbiera od nie
go broń osobistą i inne uzbrojenie oraz wyekwipowa
nie, dokumenty służbowe, a także wyposażen ie wojsko
we, wydane mu na czas pełnienia służby, na zasadach 
i w trybie określonych w od rębnych przepisach. 

§ 160. 1. Najpóżniej w dniu zwolnienia z zawodowej 
służby wojskowej żołn ierz otrzymuje wszystkie przy
sługujące mu należności pieniężne, wynikające ze sto
sunku służbowego. 

2. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby 
wojskowej wydaje się przysługujące mu dokumenty 
zgodn ie z odrębnym i przepisami. 

§ 161. 1. Dniem zwolnienia żołn ierza z zawodowej 
służby wojskowej jest dzień określony w decyzji (rozka
zie) o zwolnieniu, z zastrzeżen iem przepisu § 155 ust. 3. 
Skierowanie do wojskowej komendy uzupełnień na
stępuje w dniu zwolnienia. 

2. Dniem zwolnienia z zawodowej służby wojsko
wej żołnierza, o którym mowa w ust. 1, odbywającego 
karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) oraz 
w stosunku do którego zastosowano tymczasowe 
aresztowanie, jest dzień doręczenia mu wyciągu z roz
kaw personalnego o zwolnieniu z tej służby. 

§ 162. Dowódca jednostki wojskowej, wykonujący 
rozkaz o zwoln ieniu żołnierza z zawodowej służby woj 
skowej, wysyła niezwłocznie do Departamentu Kadr 
i Szkolnictwa Wojskowego oraz organów prowadzą
cych ewidencję żołnie rza meldunek o zwoln ien iu żoł

nierza. 

Rozdział 11 

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych w jednost
kach podporządkowanych Ministrowi Spraw We

wnętrznych i Administracji 

§ 163. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się rów
nież do żołnierzy zawodowych pełniących sł użbę 

w jednostkach wojskowych pOdporządkowanych Mini 
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Przewidziane w rozporządzeniu w odniesieniu do 
żołnierzy wymienionych w ust. 1 uprawnienia: 

1) Ministra Obrony Narodowej przysługują Ministro
wi Spraw Wewnętrznych i Administracj i; 

2) dowódców rodzajów Sil Zbrojnych lub dowódców 
okręgów wojskowych przysługują Dowódcy Nad
wiśla l1sk ich Jednostek Wojskowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administ racji oraz Dowód
cy Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Bi uro Ochrony 
Rządu i Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2305; 

3) Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego Ministerstwa Obrony Narodowej przysłu 

gują Dyrektorowi Biura Kadr j Szkolenia Minister
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tym 
że uprawnienie określone w § 64 ust. 1, dotyczące 
możliwości pozostawiania żołnierza zawodowego 
w dyspozycji przez 12 miesięcy, przysługuje rów
nież Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojsko
wych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi 
nistracji oraz Dowódcy Jednostki Wojskowej 
Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu i Dowódcy Jed
nostki Wojskowej Nr 2305; 

4) dowódców dywizj i przysługują dowódcom brygad 
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Minister
stwa Spraw Wewnętrznych i Admin istracji, Ko
mendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Na'd
wiś l ańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracj i. 

3. Organem uprawnionym do występowan ia z ini
cjatywą powołania do służb.Y stałej żołnierzy zaw.odo
wych pełniących ś ł użbę kontraktową w jednostkach 
w ojskowych podporządkowanych Mi nistrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz do występowania 
z wnioskiem o wyznaczenie żołnierzy zawodowych na 
stanowiska służbowe w tych jednostkach są organy, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

§ 164. 1. Do dokonywania przeniesień żołnierzy 
zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe 

oznaczone w etacie do stopnia wojskowego pu łkow
nika włącznie, między Nadwiślańskimi Jednostkami 
Wojskowymi M in isterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Jednostkami Wojskowymi Nr 1004 
i Nr 2305 oraz Samodzielnym Oddziałem Żandarmerii 
Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jedno
stek Wojskowych M inisterstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji jest właściwy Dyrektor Biura Kadr 
i Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad 
ministracji. 

2. Do dokonywania przeniesień żoł nierzy zawodo
wych m iędzy jednostkami wojskowymi i innymi jed
nostkami organizacyjnymi pod ległymi lub nadzorowa
nymi przez Ministra Obrony Narodowej a jednostkami 
wojskowymi podporządkowanymi Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji są uprawnieni: 

1) w stosunku do oficerów - Ministrowie Obrony Na
rodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administra 
cji, działający w porozumieniu, 



Dziennik Ustaw Nr 7 - 116- Poz. 38 

2) w stosunku do chorążych i podoficerów zawodo
wych ~ Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa 
Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej 
i Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, działający 
w porozumien iu. 

§ 165. Żołnierzom zawodowym, pełniącym służbę 
w jednostkach wojskowych podporządkowanych Mini
strowi Spraw Wewnętrznych i Administ racj i, do okre
su czynnej służby wojskowej, od której zależy wymiar 
corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego, 
o którym mowa w § 107 ust. 1, za licza się również 

okresy pozostawania w stosunku służbowym w Pol icj i, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Pań
stwowej Straży Pożarnej. 

Rozdz iał 12 

Przepisy przejściowe j końcowe 

§ 166. Oficerów, któ rzy w dniu wejścia w życ i e roz
porządzenia pełnią obowiązki na zajmowanych stano
wiskach służbowych w rozumieniu przepisów dotych
czasowych: 

1) wyznacza się na te stanowiska w ciągu 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli po
siadają kwalifikacje wymagane do ich zajmowania, 
albo 

2) można pozostawić na tych stanowiskach jako peł
niących obowiązki, jeżel i nie posiadają kwalifikacji 
wymaganych do ich zajmowania ~ do czasu ich 
uzu pełn ienia lub powstan ia możliwości wyzna
czenia na stanowiska odpowiadające ich aktual
nym kwa lif ikacjom, nie dłużej jednak n iż do dnia 
31 grudnia 1998 r. 

§ 167. Chorążych i podoficerów zawodowych, któ
rzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia w rozumie
niu przepisów dotychczasowych pełnią obowiązki 

służbowe na stanowiskach określonych w etacie 
odpowiednio dla oficerów lub chorążych, pozostawia 

się jako pełniących obowiązki na tych stanowiskach ~ 
do czasu wyznaczenia ich na stanowiska odpowiadają

ce posiadanym przez nich stopniom wojskowym, nie 
dłużej jednak n iż do dnia 31 grudnia 1997 r. 

§ 168. Żołn ierze urlopowani na podstawie dotych
czasowych przepisów pozostają nadal na urlopie bez
płatnym przez okres, na któ ry zo stał on im udzielony, 
lub na ich wn iosek mogą być przeniesieni w stan nie
czynny, j eżel i zachodzą warunki uprawniające do prze
niesienia ich w stan nieczynny, okreś l one wart. 21 
ust. 2 ustawy. 

§ 169. Jeżeli w wyniku dokonywanych zmian orga
nizacyjno-etatowych obniżono stopień etatowy stano
wiska służbowego, które żoln i erz zawodowy zajmo
wał, zachowuje s ię, na czas zajmowania tego stanowi
ska przez żołn ierza, jego zaszeregowanie do dotych
czasowego stopn ia etatowego zajmowanego stanowi
ska. 

§ 170. Decyzje w sprawach kadrowych wydawane 
przez Ministra Obrony Narodowej są równoznaczne 
z rozkazami persona lnymi Ministra Obrony Narodo
wej, o których mowa w rozporządzeniu. 

§ 171. Podoficerowie zawodowi, powolani do za
wodowej służby wojskowej na czas określony na pod
stawie zarządzenia nr 32/MON Ministra Obrony Naro
dowej z dnia 12 maja 1975 r. w sprawie powoływan ia 

podoficerów do zawodowej służby wojskowej na czas 
określony (Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony 
Narodowej Nr 6, poz. 50), pełnią zawodową służbę 

wojskową na warunkach określonych w tym zarządze
niu do czasu ich zwoln ien ia. 

§ 172. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie służby woj
skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 60, poz. 305). 

§ 173. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen ia. 

M inister Obrony Narodowej: S. Oobrzański 
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