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Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 925 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 

z dnia 5 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18, art. 20 ust. 4, art. 24, art. 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 
2, art. 39, art. 49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56, art. 74 ust. 2, art. 80 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 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 
688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 
1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie służby 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004 
i z 1999 r. Nr 20, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 1 wyrazy „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” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 
55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 
770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7”; 

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „dowódcy okręgu wojskowego „ zastępuje się wyrazami 
„dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych lub dowódcy okręgu wojskowego”; 

3) w § 60: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje żołnierza do jednostki, w której został 
wyznaczony na nowe stanowisko służbowe, nie później niż w terminie do 30 dni 
od dnia, w którym rozkaz o przeniesieniu wpłynął do jednostki wojskowej, z 
zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą przełożonego, który 
wydał rozkaz o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe, termin, o 
którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 2 miesięcy.”; 

4) w § 132: 

a) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku wniesienia przez żołnierza zawodowego wypowiedzenia, o 
którym mowa w ust. 1, organ zwalniający wydaje dla celów ewidencyjnych 
rozkaz personalny o zwolnieniu żołnierza, w którym określa datę zwolnienia 
żołnierza z zawodowej służby wojskowej wynikającą z wypowiedzenia.”, 
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rozkaz, o którym mowa w ust. 4, w przypadku zwolnienia żołnierza z 
zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia przez niego służby 
obowiązkowej dodatkowo określa: 

1) zastrzeżenie, że wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli żołnierz przekaże 
do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przydzielona mu 
osobna kwaterę stałą, 

2) informację o konieczności zwrotu równowartości kosztów 
zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie 
studiów lub nauki, o ile żołnierz nie został zwolniony z obowiązku zwrotu 
tych kosztów w trybie § 136.”; 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku niespełnienia warunku przekazani kwatery, o którym mowa w 
ust. 5 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o tym fakcie organ 
zwalniający, który wydaje – dla celów ewidencyjnych – rozkaz personalny 
stwierdzający wygaśnięcie rozkazu o zwolnieniu tego żołnierza.”; 

5) w § 135: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek zainteresowanego 
żołnierza, może odroczyć termin zapłaty całości lub części równowartości 
kosztów lub rozłożyć płatność całości lub części tych kosztów na raty.”; 

6) w § 136 w ust. 1 skreśla się pkt 3; 

7) § 169 otrzymuje brzmienie: 

„§ 169. 1. Jeżeli w wyniku dokonywanych w jednostce wojskowej zmian 
organizacyjno-etatowych obniżono stopień etatowy stanowiska służbowego, 
które żołnierz zawodowy zajmował, zachowuje się na czas zajmowania tego 
stanowiska jego zaszeregowanie do dotychczasowego stopnia etatowego 
zajmowanego stanowiska służbowego. 

2. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje się zaszeregowanie do 
dotychczasowego stopnia etatowego zajmowanego stanowiska 
służbowego, na zasadach określonych w ust. 1, również w innej jednostce 
wojskowej, jeżeli w wyniku zmian organizacyjno-etatowych jednostka 
wojskowa, w której żołnierz pełnił służbę, została rozformowana lub 
przeformowana. 

3. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje się zaszeregowanie do 
dotychczasowego stopnia etatowego zajmowanego stanowiska 
służbowego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli 
zachowany stopień etatowy nie jest wyższy od stopnia etatowego 
przewidzianego w etacie jednostki wojskowej dla bezpośredniego 
przełożonego.” 

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

 


