
Art. 9. 1. Do spraw dyscyplinarnych nauczycieli
akademickich i studentów, wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ dotychczasowe przepisy, chyba ˝e przepisy
tej ustawy sà korzystniejsze dla obwinionego, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Rewizje nadzwyczajne od prawomocnych orze-
czeƒ dyscyplinarnych w sprawach dotyczàcych na-
uczycieli akademickich i studentów, wniesione i nieroz-
patrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie
podlegajà rozpoznaniu.

3. Od orzeczeƒ, których dotyczy∏y rewizje nadzwy-
czajne, ukarany nauczyciel akademicki mo˝e wnieÊç
odwo∏anie do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie — Sà-
du Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a student — skar-
g´ do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, w termi-
nie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 10. 1. W 2001 r. Êrednioroczny wskaênik wzro-
stu wynagrodzeƒ pracowników paƒstwowych szkó∏
wy˝szych mo˝e byç wy˝szy od wskaênika ustalonego
w ustawie bud˝etowej.

2. W latach 2002—2003 nie stosuje si´ art. 6 ust. 2
oraz art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towa-
niu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i z 2001 r. Nr 85, poz. 924), w od-
niesieniu do pracowników paƒstwowych szkó∏ wy˝-
szych. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ nast´puje w termi-
nach okreÊlonych w art. 117a ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1 niniejszej ustawy oraz w art. 66a ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 2 niniejszej ustawy. 

3. W 2004 r. w odniesieniu do pracowników paƒ-
stwowych szkó∏ wy˝szych podstaw´ waloryzacji wyna-
grodzeƒ wskaênikiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2
ustawy o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
stanowi wynagrodzenie z roku 2003, ∏àcznie z dodatko-
wym wynagrodzeniem rocznym bez zwi´kszeƒ, które
mogà wynikaç z przepisów wydanych na podstawie
art. 9 ust. 3 pkt 1—4 wymienionej ustawy, powi´kszo-
ne o skutki podwy˝ki wynagrodzeƒ od dnia 1 wrzeÊnia
2003 r.

Art. 11. W∏aÊciwe organy szko∏y wy˝szej w okresie
roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uchwa-
là wymagane jej przepisami wewn´trzne akty norma-
tywne.

Art. 12. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ przewidzianych
w ustawach zmienianych w art. 1 i 2 niniejszej ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2002 r., pozo-
stajà w mocy przepisy dotychczasowych aktów wyko-
nawczych, je˝eli nie sà sprzeczne z ustawami zmienia-
nymi w art. 1 i 2. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 18 i 21 oraz art. 2 pkt 10 i 11, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 20 oraz art. 2 pkt 1—3, 5, 6 lit. a) i pkt 7, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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U S TAWA

z dnia 20 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscy-
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 553) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyscyplina wojskowa zobowiàzuje ˝o∏nierza
do przestrzegania przepisów prawa dotyczà-
cych s∏u˝by wojskowej lub innych przepisów
prawa przewidujàcych odpowiedzialnoÊç
dyscyplinarnà na zasadach i w trybie okre-
Êlonych w ustawie oraz do wykonywania
rozkazów i decyzji wydanych w sprawach
s∏u˝bowych.”;

2) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prze∏o˝ony — ˝o∏nierza lub osob´ nieb´dàcà
˝o∏nierzem, którym na mocy przepisu prawa,
rozkazu lub decyzji podporzàdkowano ˝o∏-
nierza,”

b) dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny — prze∏o-
˝onego dyscyplinarnego, którego przepisy
ustawy upowa˝niajà do rozpoznawania od-
wo∏ania wniesionego od orzeczenia, decy-
zji lub postanowienia prze∏o˝onego dyscy-



plinarnego albo orzeczenia organu wojsko-
wego uprawnionego do wymierzenia kary
dyscyplinarnej, wydanych w pierwszej in-
stancji, oraz do podejmowania innych
czynnoÊci w sprawach dyscyplinarnych,”

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ukaranie — wymierzenie kary dyscyplinar-
nej, w tym z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, oraz zastosowanie Êrodka dys-
cyplinarnego,”

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przewinienie dyscyplinarne — naruszenie,
w wyniku dzia∏ania lub zaniechania dzia∏a-
nia, przepisu prawa dotyczàcego s∏u˝by woj-
skowej lub innego przepisu prawa przewidu-
jàcego odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà na
zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
albo rozkazu lub decyzji wydanych w spra-
wach s∏u˝bowych, które nie jest przest´p-
stwem lub wykroczeniem albo przest´p-
stwem skarbowym lub wykroczeniem skar-
bowym,”

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) organ orzekajàcy — prze∏o˝onego dyscypli-
narnego, organ wojskowy uprawniony do
wymierzenia kary dyscyplinarnej lub sàd
wojskowy,”

f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) organ odwo∏awczy — wy˝szego prze∏o˝o-
nego dyscyplinarnego lub sàd wojskowy
uprawnionych do rozpatrzenia odwo∏ania
od orzeczenia, decyzji lub postanowienia
prze∏o˝onego dyscyplinarnego, orzeczenia
organu wojskowego uprawnionego do wy-
mierzenia kary dyscyplinarnej albo orzecze-
nia sàdu wojskowego.”;

3) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zast´puje si´ wyraza-
mi „ust. 3”,

b) skreÊla si´ ust. 2;

4) w art. 5:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Minister Obrony Narodowej — w stosun-
ku do wszystkich ˝o∏nierzy,”

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) Szef Sztabu Generalnego — w stosunku
do podporzàdkowanych mu ˝o∏nierzy,

4) prze∏o˝ony zajmujàcy stanowisko s∏u˝bo-
we dowódcy nie ni˝sze ni˝ stanowisko do-
wódcy plutonu lub równorz´dne — w sto-
sunku do podporzàdkowanych mu ˝o∏nie-
rzy.”,

— skreÊla si´ pkt 5 i 6,

b) skreÊla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, równorz´dne stanowi-
ska s∏u˝bowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
z uwzgl´dnieniem odpowiednioÊci stano-
wisk s∏u˝bowych, wynikajàcej z wewn´trznej
organizacji Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, jednostek organizacyjnych podporzàd-
kowanych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych oraz przed-
si´biorstw paƒstwowych, dla których jest on
organem za∏o˝ycielskim.”; 

5) w art. 8 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Nagrody rzeczowej udziela si´ w postaci
przedmiotu, którego wartoÊç nie mo˝e byç
wy˝sza od dwukrotnego najni˝szego uposa-
˝enia zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego,
obowiàzujàcego w dniu udzielenia tej nagro-
dy.

4. Nagrody pieni´˝nej udziela si´ w wysokoÊci,
która nie mo˝e byç wy˝sza od dwukrotnego
uposa˝enia zasadniczego ostatnio otrzyma-
nego przez wyró˝nionego ˝o∏nierza.”;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielenie ̋ o∏nierzowi wyró˝nienia i wyra˝e-
nie mu uznania stwierdza si´ w rozkazie
dziennym lub specjalnym albo w decyzji.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. ˚o∏nierz, któremu nadano tytu∏ honorowy,
jest uprawniony do noszenia odznaki tego
tytu∏u, z zastrze˝eniem art. 29b.”;

7) w art. 12:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szczegó∏owe warunki i tryb udzielania ˝o∏-
nierzom wyró˝nieƒ oraz wyra˝ania im uzna-
nia, z zastrze˝eniem ust. 2,”

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania ˝o∏-
nierzom wyró˝nienia w postaci nagrody pie-
ni´˝nej okreÊlajà odr´bne przepisy.”;

8) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ˚o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ w pododdziale lub
oddziale, któremu nadano tytu∏ honorowy,
sà uprawnieni do noszenia odznaki tego ty-
tu∏u, z zastrze˝eniem art. 29b.”;

9) w art. 18 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) czyny, za które, w myÊl odr´bnych przepi-
sów, w∏aÊciwe organy sà uprawnione do na-
k∏adania kar porzàdkowych lub wymierzania
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kar pieni´˝nych, je˝eli w∏aÊciwy organ wy-
stàpi∏ do dowódcy jednostki wojskowej
z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne,”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) czyny o znamionach przest´pstwa lub wy-
kroczenia albo przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego, je˝eli sàd lub
prokurator albo inny organ uprawniony do
orzekania w tych sprawach wystàpi∏ do do-
wódcy jednostki wojskowej z wnioskiem
o ukaranie dyscyplinarne, w wypadkach
przewidzianych w odr´bnych przepisach.”;

10) w art. 20 skreÊla si´ ust. 2;

11) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kar´ aresztu koszarowego mo˝na wymierzyç
za czyny, o których mowa w art. 18 ust. 1,
oraz za przewinienie dyscyplinarne pope∏-
nione w czasie odbywania kary zakazu
opuszczania wyznaczonego miejsca przeby-
wania lub w ciàgu trzech miesi´cy od dnia jej
odbycia, a tak˝e w warunkach, o których mo-
wa w art. 31 ust. 2.”;

12) w art. 26 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Kar´ aresztu izolacyjnego mo˝na wymierzyç
za czyny, o których mowa w art. 18 ust. 1,
oraz za przewinienie dyscyplinarne pope∏-
nione w czasie odbywania kary zakazu
opuszczania wyznaczonego miejsca przeby-
wania lub odbywania kary aresztu koszaro-
wego albo w ciàgu trzech miesi´cy od dnia
odbycia jednej z tych kar, a tak˝e w warun-
kach, o których mowa w art. 31 ust. 2.

3. W czasie odbywania kary, o której mowa
w ust. 1, ukarany przebywa w wojskowym
areszcie dyscyplinarnym, a ponadto ma obo-
wiàzek wykonywaç pod kontrolà dodatkowe
zadania s∏u˝bowe na rzecz jednostki wojsko-
wej, okreÊlone przez prze∏o˝onego, w wy-
miarze do 6 godzin dziennie.”;

13) w art. 27 w ust. 2 i w art. 28 w ust. 2 wyrazy „art. 18
ust. 1” zast´puje si´ wyrazami „art. 18 ust. 1 pkt 2
i 3”; 

14) w art. 29:

a) w ust. 1:

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) zobowiàzanie do wykonania dodatko-
wych zadaƒ s∏u˝bowych,

2b) pozbawienie prawa do noszenia odznaki
tytu∏u honorowego,”

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podanie informacji o ukaraniu do wiado-

moÊci innych osób.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ârodek dyscyplinarny mo˝na zastosowaç sa-

moistnie albo obok kary dyscyplinarnej, z za-
strze˝eniem art. 29a ust. 2 pkt 2.”;

15) po art. 29 dodaje si´ art. 29a i 29b w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Ârodek dyscyplinarny zobowiàzania
do wykonania dodatkowych zadaƒ
s∏u˝bowych stosuje si´ na okres od
trzech do siedmiu dni.

2. Ârodek dyscyplinarny, o którym mo-
wa w ust. 1:

1) oznacza obowiàzek wykonywania
przez ukaranego w czasie wolnym
od zaj´ç s∏u˝bowych zadaƒ s∏u˝bo-
wych na rzecz jednostki wojskowej
okreÊlonych przez prze∏o˝onego
dyscyplinarnego w wymiarze do
trzech godzin dziennie,

2) mo˝na zastosowaç obok kary dys-
cyplinarnej wymienionej w art. 22
ust. 1 pkt 1—3 oraz 7 i 9.

Art. 29b. Ârodek dyscyplinarny pozbawienia pra-
wa do noszenia odznaki tytu∏u honoro-
wego obejmuje utrat´ prawa do nosze-
nia odznaki tytu∏u honorowego, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 3 lub art. 15
ust. 3, w okresie od dnia uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia o ukaraniu do dnia za-
tarcia ukarania.”;

16) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ orzekajàcy wymierza kar´ dyscypli-
narnà wed∏ug swojego uznania, w granicach
przewidzianych ustawà, uwzgl´dniajàc sto-
pieƒ winy, stopieƒ szkodliwoÊci przewinienia
dyscyplinarnego dla s∏u˝by wojskowej oraz
cele zapobiegawcze i wychowawcze, które
kara ma osiàgnàç w stosunku do ˝o∏nierza.”;

17) art. 32 i 33 otrzymujà brzmienie:

„Art. 32. Post´powania dyscyplinarnego nie 
wszczyna si´, je˝eli okolicznoÊci sprawy
nie budzà wàtpliwoÊci i jest wystarczajàce
zwrócenie ˝o∏nierzowi uwagi albo prze-
prowadzenie z nim rozmowy ostrzegaw-
czej.

Art. 33. Organ orzekajàcy mo˝e odstàpiç od uka-
rania, je˝eli stopieƒ winy lub stopieƒ szko-
dliwoÊci przewinienia dyscyplinarnego
dla s∏u˝by wojskowej nie jest znaczny,
a w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste ˝o∏nie-
rza oraz dotychczasowy przebieg jego
s∏u˝by uzasadniajà przypuszczenie, ̋ e po-
mimo odstàpienia od ukarania b´dzie on
przestrzega∏ dyscypliny wojskowej.”;

18) art. 35 i 36 otrzymujà brzmienie:

„Art. 35. Warunkowe zawieszenie wykonania wy-
mierzonej kary dyscyplinarnej nast´puje
na okres próby, który wynosi od miesiàca
do trzech i biegnie od dnia, w którym
orzeczenie sta∏o si´ prawomocne.

Art. 36. Organ orzekajàcy mo˝e zarzàdziç wyko-
nanie wymierzonej kary dyscyplinarnej,
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które zosta∏o zawieszone, je˝eli ˝o∏nierz
w okresie próby uchyla si´ od spe∏nienia
obowiàzku wynikajàcego z zastosowane-
go Êrodka dyscyplinarnego, o którym mo-
wa w art. 29 ust. 1 pkt 1—2b, albo pope∏-
nia przewinienie dyscyplinarne.”;

19) w dziale III tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Osadzenie w izbie zatrzymaƒ i zawieszenie
w czynnoÊciach s∏u˝bowych”;

20) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e podjàç
decyzj´ o osadzeniu w izbie zatrzymaƒ
˝o∏nierza b´dàcego w stanie nietrzeê-
woÊci w obiekcie zajmowanym przez
organ wojskowy, a tak˝e w rejonie
obiektów koszarowych lub zakwatero-
wania przejÊciowego jednostki wojsko-
wej albo w innym miejscu wykonywa-
nia zadaƒ s∏u˝bowych lub w miejscu
publicznym, który zachowaniem swo-
im daje powód do zgorszenia, znajduje
si´ w okolicznoÊciach zagra˝ajàcych je-
go zdrowiu lub ˝yciu albo zagra˝a zdro-
wiu lub ˝yciu innej osoby.

2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e podjàç
decyzj´ o doprowadzeniu ˝o∏nierza,
o którym mowa w ust. 1, do miejsca za-
mieszkania lub zakwaterowania.

3. ˚o∏nierza osadzonego w izbie zatrzy-
maƒ zwalnia si´ niezw∏ocznie po wy-
trzeêwieniu, nie póêniej ni˝ z up∏ywem
dwudziestu czterech godzin od chwili
osadzenia.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
i 2, przys∏ugujà równie˝ ˚andarmerii
Wojskowej i wojskowym organom po-
rzàdkowym.

5. ˚o∏nierzowi osadzonemu w izbie za-
trzymaƒ w warunkach, o których mowa
w ust. 1, przys∏uguje za˝alenie do woj-
skowego sàdu garnizonowego. W za˝a-
leniu ˝o∏nierz mo˝e si´ domagaç zba-
dania zasadnoÊci i legalnoÊci osadze-
nia, jak równie˝ decyzji o osadzeniu
oraz prawid∏owoÊci jej wykonania.

6. Termin do wniesienia za˝alenia wynosi
siedem dni od dnia osadzenia. Do roz-
poznania za˝alenia jest w∏aÊciwy, bez
wzgl´du na stopieƒ wojskowy ˝o∏nie-
rza, wojskowy sàd garnizonowy miej-
sca osadzenia; przepisy Kodeksu post´-
powania karnego stosuje si´.

7. W przypadku stwierdzenia bezzasadno-
Êci lub nielegalnoÊci osadzenia albo
powa˝nych nieprawid∏owoÊci zwiàza-
nych z wykonaniem osadzenia sàd po-
wiadamia o tym prokuratora i organ
prze∏o˝ony wobec organu, który wyda∏
decyzj´ o osadzeniu lub wykonywa∏
osadzenie.

8. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia i Ministrem Sprawiedli-
woÊci, odpowiednio do ich w∏aÊciwo-
Êci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb osadzania ˝o∏nierza,
o którym mowa w ust. 1, w izbie zatrzy-
maƒ, sposób post´powania z osadzo-
nym ˝o∏nierzem oraz organizacj´ osa-
dzania ˝o∏nierzy w izbach zatrzymaƒ,
z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci orga-
nów wojskowych do podejmowania
decyzji o osadzeniu ˝o∏nierza w izbie
zatrzymaƒ i trybu podejmowania tej
decyzji, trybu doprowadzania do izby
zatrzymaƒ ˝o∏nierza, w stosunku do
którego zosta∏a wydana decyzja o osa-
dzeniu w izbie zatrzymaƒ, warunków
przyj´cia ˝o∏nierza doprowadzonego
do izby zatrzymaƒ i post´powania w ra-
zie jego nieprzyj´cia do izby zatrzymaƒ,
sk∏adu obs∏ugi izby zatrzymaƒ, czynno-
Êci dokonywanych przez obs∏ug´ wo-
bec osadzonych ̋ o∏nierzy i sposobu ich
dokumentowania, a tak˝e rodzajów po-
mieszczeƒ wydzielanych w izbach za-
trzymaƒ dla osadzonych ̋ o∏nierzy i nie-
zb´dnego wyposa˝enia tych izb.”;

21) w art. 39:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, o którym mowa
w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych wy-
padkach mo˝e podjàç decyzj´ o przed∏u˝eniu
okresu zawieszenia ˝o∏nierza w czynno-
Êciach s∏u˝bowych do trzech miesi´cy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´-
powania w sprawach zawieszania ˝o∏nierzy
w czynnoÊciach s∏u˝bowych, z uwzgl´dnie-
niem post´powania prze∏o˝onego dyscypli-
narnego przed podj´ciem decyzji o zawie-
szeniu ˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych, elementów decyzji wydawanych
w sprawach zawieszania ̋ o∏nierzy w czynno-
Êciach s∏u˝bowych, sposobu i terminu ich
dor´czania ˝o∏nierzom oraz zawiadamiania
w∏aÊciwych prze∏o˝onych, organów wojsko-
wych i zainteresowanych osób, a tak˝e czyn-
noÊci dokonywanych w post´powaniu od-
wo∏awczym i ich terminów, jak równie˝ obie-
gu dokumentów i sposobu ich przechowy-
wania w tym post´powaniu.”;

22) art. 40—42 otrzymujà brzmienie:

„Art. 40. Decyzje o zawieszeniu w czynnoÊciach
s∏u˝bowych i o przed∏u˝eniu okresu za-
wieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych
dor´cza si´ ˝o∏nierzowi niezw∏ocznie na
piÊmie wraz z uzasadnieniem oraz poucza
si´ go o prawie, terminie i trybie wniesie-
nia odwo∏ania.
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Art. 41. 1. Od decyzji o zawieszeniu w czynno-
Êciach s∏u˝bowych i o przed∏u˝eniu
okresu zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych ˝o∏nierzowi przys∏uguje
odwo∏anie.

2. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje
wykonania decyzji o zawieszeniu ˝o∏-
nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych
i przed∏u˝eniu okresu zawieszenia ˝o∏-
nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

Art. 42. 1. Odwo∏anie od decyzji o zawieszeniu
˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych
i o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia
˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych
rozpoznaje wy˝szy prze∏o˝ony dyscy-
plinarny, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Odwo∏anie od decyzji o zawieszeniu
˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych
oraz o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia
˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
wydanych przez Ministra Obrony Naro-
dowej, rozpoznaje wojskowy sàd garni-
zonowy.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2,
bez wzgl´du na stopieƒ wojskowy ˝o∏-
nierza, orzeka wojskowy sàd garnizo-
nowy obejmujàcy swojà w∏aÊciwoÊcià
jednostk´ wojskowà, w której ˝o∏nierz
pe∏ni∏ s∏u˝b´ w chwili wydania decyzji
przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Organ odwo∏awczy rozpoznaje odwo-
∏anie niezw∏ocznie.”;

23) skreÊla si´ art. 43 i 44;

24) w art. 45 skreÊla si´ wyrazy „art. 38 ust. 1 i 4 oraz”;

25) w art. 46:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W wypadkach okreÊlonych w ustawie po-
st´powanie dyscyplinarne mo˝na ograni-
czyç do post´powania przed organem orze-
kajàcym w pierwszej instancji i przed orga-
nem odwo∏awczym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Post´powanie dyscyplinarne jest jawne wy-
∏àcznie dla jego uczestników, chyba ˝e prze-
pis ustawy stanowi inaczej.”;

26) w art. 47:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. W post´powaniu dyscyplinarnym uczestni-
czy rzecznik dyscyplinarny.

2. Rzeczników dyscyplinarnych wyznacza, spo-
Êród ˝o∏nierzy zawodowych, na okres trzech
lat, prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy sta-
nowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy jed-
nostki wojskowej.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e wyznaczyç ˝o∏nierza zawodowe-
go, za jego pisemnà zgodà, do pe∏nienia funk-
cji rzecznika dyscyplinarnego na kolejne trzy la-
ta.”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymania w opinii okresowej, oceny ogól-
nej ni˝szej od dobrej,”;

27) po art. 47 dodaje si´ art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. Z tytu∏u pe∏nienia funkcji rzecznika dys-
cyplinarnego ˝o∏nierzowi zawodowemu
przys∏uguje miesi´czne dodatkowe wy-
nagrodzenie, przewidziane wy∏àcznie
w niniejszej ustawie.”;

28) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, prze∏o˝onych
dyscyplinarnych uprawnionych do wy-
znaczania rzeczników dyscyplinarnych
oraz wymagania, jakie powinien spe∏niaç
rzecznik dyscyplinarny, a tak˝e warunki
i tryb przyznawania i wyp∏acania dodatko-
wego wynagrodzenia przys∏ugujàcego
rzecznikom dyscyplinarnym oraz wyso-
koÊç i termin p∏atnoÊci tego wynagrodze-
nia, z uwzgl´dnieniem zwi´kszenia obo-
wiàzków s∏u˝bowych zwiàzanych z pe∏-
nionà funkcjà rzecznika dyscyplinarnego
oraz iloÊci prowadzonych spraw i stopnia
ich skomplikowania.”;

29) w art. 49:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zosta∏ pokrzywdzony czynem, którego doty-
czy post´powanie dyscyplinarne.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Prze∏o˝ony dyscyplinarny i wy˝szy prze∏o-
˝ony dyscyplinarny podlega wy∏àczeniu
z urz´du tak˝e wtedy, gdy bra∏ udzia∏
w sprawie jako rzecznik dyscyplinarny albo
prze∏o˝ony dyscyplinarny.

1b. Rzecznik dyscyplinarny podlega wy∏àcze-
niu z urz´du tak˝e wtedy, gdy:

1) jest podw∏adnym ˝o∏nierza obj´tego po-
st´powaniem dyscyplinarnym,

2) bra∏ udzia∏ w sprawie jako prze∏o˝ony
dyscyplinarny.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O wy∏àczeniu, o którym mowa w ust. 2, roz-
strzyga organ odwo∏awczy.”,

d) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „art. 38 ust. 1 i 4
oraz”;
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30) w art. 50:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 49 ust. 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „art. 49 ust. 1, 1a lub 2”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie wy∏àczenia, na podstawie przepisów
art. 49 ust. 1, 1b lub 2, rzecznika dyscyplinar-
nego, czynnoÊci w post´powaniu dyscypli-
narnym przejmuje inny rzecznik dyscyplinar-
ny.”;

31) w art. 51 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prokurator wojskowy, który wszczà∏ lub prze-
jà∏ post´powanie dyscyplinarne na podsta-
wie przepisu ust. 1, wyst´puje do wojskowe-
go sàdu garnizonowego z wnioskiem o uka-
ranie albo wydanie orzeczenia, o którym mo-
wa w art. 74 pkt 1, 2 lub 3.

3. Wojskowy sàd garnizonowy rozpoznajàc
wniosek prokuratora wojskowego, o którym
mowa w ust. 2, mo˝e wydaç orzeczenie,
o którym mowa w art. 74 pkt 1, 2 lub 3, albo
orzeczenie o ukaraniu, z zastrze˝eniem art. 22
ust. 2.”;

32) w art. 54:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ust. 1”,

b) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „na wniosek” do-
daje si´ wyrazy „˚andarmerii Wojskowej lub”;

33) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. 1. Minister Obrony Narodowej mo˝e 
wszczàç post´powanie dyscyplinarne
w stosunku do ka˝dego ˝o∏nierza.

2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e 
wszczàç post´powanie dyscyplinarne
w stosunku do podporzàdkowanego
mu ˝o∏nierza, z wyjàtkiem swojego za-
st´pcy.

3. Post´powanie dyscyplinarne w zwiàz-
ku z czynem okreÊlonym w art. 18 ust. 1
wszczyna dowódca jednostki wojsko-
wej lub na jego polecenie albo wniosek
inny prze∏o˝ony dyscyplinarny.

4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny bada z urz´-
du swojà w∏aÊciwoÊç na ka˝dym eta-
pie post´powania dyscyplinarnego,
a w razie stwierdzenia swej niew∏aÊci-
woÊci przekazuje spraw´ w∏aÊciwemu
prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu.”;

34) po art. 55 dodaje si´ art. 55a— 55c w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´, je˝eli:

1) czynu nie pope∏niono albo brak jest
danych dostatecznie uzasadniajà-
cych przypuszczenie jego pope∏nie-
nia,

2) czyn nie nosi cech przewinienia
dyscyplinarnego,

3) czyn nie zawiera znamion narusze-
nia prawa, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2,

4) ˝o∏nierzowi b´dàcemu sprawcà
czynu lub osobà wspó∏dzia∏ajàcà,
o których mowa w art. 19 ust. 1 lub
2, nie mo˝na przypisaç winy albo
zachodzi inna okolicznoÊç wy∏àcza-
jàca odpowiedzialnoÊç dyscyplinar-
nà, tak˝e z mocy odr´bnych przepi-
sów,

5) uznaje si´ za wystarczajàce zasto-
sowanie Êrodków, o których mowa
w art. 32,

6) zachodzà okolicznoÊci wy∏àczajàce
ukaranie dyscyplinarne, o których
mowa w art. 37 ust. 1, 3 lub 4 albo
w innych przepisach,

7) mo˝liwoÊç przeprowadzenia post´-
powania dyscyplinarnego jest wy-
∏àczona, gdy˝:

a) ˝o∏nierz, który mia∏by byç nim
obj´ty, zmar∏,

b) post´powanie dyscyplinarne co
do tego samego czynu tego sa-
mego ˝o∏nierza zosta∏o prawo-
mocnie zakoƒczone albo wcze-
Êniej wszcz´te toczy si´,

c) w sprawie o czyn, o którym mo-
wa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub 3, brak
jest wniosku uprawnionego or-
ganu o ukaranie dyscyplinarne.

2. Po wszcz´ciu post´powania dyscypli-
narnego, w razie stwierdzenia okolicz-
noÊci, o której mowa w ust. 1 w:

1) pkt 1—4 — wydaje si´ orzeczenie
o uniewinnieniu,

2) pkt 5—7 — wydaje si´ orzeczenie
o umorzeniu tego post´powania.

Art. 55b. 1. Do odmowy wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego na wniosek, o któ-
rym mowa w art. 54 ust. 3, stosuje si´
odpowiednio art. 49 ust. 1—4, art. 50
ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 4 oraz art. 55
ust. 1 i 2.

2. Odmowa wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego nast´puje w formie
postanowienia.

3. Osobom, o których mowa w art. 54
ust. 3, dor´cza si´ odpis postanowie-
nia o odmowie wszcz´cia post´powa-
nia dyscyplinarnego wraz z uzasad-
nieniem oraz poucza si´ ich o prawie,
terminie i trybie wniesienia odwo∏a-
nia.

Art. 55c. 1. Od postanowienia o odmowie wszcz´-
cia post´powania dyscyplinarnego
osobom, o których mowa w art. 54
ust. 3, przys∏uguje odwo∏anie.
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2. W sprawach odwo∏ania od postano-
wienia o odmowie wszcz´cia post´po-
wania dyscyplinarnego, w tym wyda-
nego przez prokuratora wojskowego
na podstawie art. 51 ust. 1, stosuje si´
odpowiednio art. 56, 58, 77, 80—83
i 86.

3. Postanowienie organu odwo∏awcze-
go wraz z uzasadnieniem, wydane po
rozpatrzeniu odwo∏ania od postano-
wienia o odmowie wszcz´cia post´po-
wania dyscyplinarnego, dor´cza si´
osobom, o których mowa w art. 54
ust. 3, oraz w wypadku, o którym mo-
wa w art. 50 ust. 1 albo art. 51 ust. 1,
prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo
Ministrowi Obrony Narodowej.”;

35) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie
w sprawach o przewinienia dyscyplinarne
w post´powaniu przed sàdem wojskowym
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego o post´powaniu
uproszczonym, z wyjàtkiem art. 469—471
oraz art. 483.”;

36) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny lub organ
wojskowy uprawniony do wymierzenia
kary dyscyplinarnej orzeka podczas ra-
portu dyscyplinarnego, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W wypadku gdy zebrany materia∏ to
uzasadnia, orzeczenie o uniewinnieniu
lub umorzeniu post´powania dyscypli-
narnego mo˝na wydaç bez przeprowa-
dzenia raportu dyscyplinarnego.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2,
o treÊci orzeczenia zawiadamia si´ na
piÊmie osoby uprawnione do z∏o˝enia
odwo∏ania, o których mowa w art. 76
ust. 1—2a, pouczajàc je o prawie oraz
terminie z∏o˝enia wniosku o sporzàdze-
nie na piÊmie i dor´czenie uzasadnie-
nia orzeczenia, a tak˝e o prawie, termi-
nie i trybie wniesienia odwo∏ania.”;

37) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny orzeka
w pierwszej instancji we wszystkich
sprawach dyscyplinarnych, z zastrze˝e-
niem ust. 2 pkt 2—5 i ust. 3.

2. Kary dyscyplinarne, o których mowa
w art. 22 ust. 1, mogà wymierzaç:

1) wymienione w pkt 1—5 — ka˝dy
prze∏o˝ony dyscyplinarny,

2) wymienionà w pkt 6 — wojskowy
sàd garnizonowy, na wniosek do-
wódcy jednostki wojskowej,

3) wymienione w pkt 7 i 9 — prze∏o˝o-
ny dyscyplinarny zajmujàcy stano-
wisko s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝ do-
wódcy jednostki wojskowej,

4) wymienionà w pkt 8 — prze∏o˝ony
dyscyplinarny lub organ wojskowy,
którzy majà prawo wyznaczania na
to stanowisko,

5) wymienionà w pkt 10 — dowódca
jednostki wojskowej, w której ˝o∏-
nierz pe∏ni nadterminowà zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà, prze∏o˝ony
dyscyplinarny, który ma prawo zwal-
niania ze s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
w charakterze kandydata na ˝o∏nie-
rza zawodowego, oraz prze∏o˝ony
dyscyplinarny lub organ wojskowy,
którzy majà prawo zwalniania z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej.

3. Je˝eli sàd wojskowy, stwierdzajàc wi-
n´, nie znajduje podstaw do wymierze-
nia kary aresztu izolacyjnego, mo˝e
orzec innà kar´ dyscyplinarnà, o której
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1—5, zastoso-
waç Êrodek dyscyplinarny albo odstà-
piç od ukarania.”;

38) po art. 59 dodaje si´ art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. W wypadku przeniesienia ̋ o∏nierza do
innej jednostki organizacyjnej lub in-
nego pododdzia∏u wszcz´te wobec
niego post´powanie dyscyplinarne
przejmuje i orzeka w pierwszej instan-
cji nowy prze∏o˝ony dyscyplinarny,
chyba ˝e dotychczasowy prze∏o˝ony
dyscyplinarny zachowuje w∏aÊciwoÊç.

2. Ilekroç w dalszych przepisach jest mo-
wa o prze∏o˝onym dyscyplinarnym,
który wszczà∏ post´powanie dyscypli-
narne, to przepisy te stosuje si´ rów-
nie˝ do nowego prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego, o którym mowa w ust. 1.”;

39) w art. 61:

a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Notatk´ s∏u˝bowà sporzàdza si´, je˝eli rzecz-
nik dyscyplinarny lub prze∏o˝ony dyscypli-
narny uzna to za konieczne.

3. Wszcz´cie i przej´cie post´powania dyscy-
plinarnego, stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwi-
sko rzecznika dyscyplinarnego uczestniczà-
cego w tym post´powaniu oraz wyznaczenie
terminu i miejsca raportu dyscyplinarnego
stwierdza si´ w rozkazie dziennym lub decy-
zji.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Z rozkazem lub decyzjà, o których mowa
w ust. 3, zapoznaje si´ ̋ o∏nierza obj´tego po-
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st´powaniem dyscyplinarnym albo obwinio-
nego.”;

40) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokó∏ spisuje przeprowadzajàcy czynnoÊç
lub ˝o∏nierz wyznaczony do protoko∏owania
przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego, a pod-
pisujà go uczestnicy czynnoÊci.”;

41) skreÊla si´ art. 64;

42) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Rzecznik dyscyplinarny przeprowadza po-
st´powanie wyjaÊniajàce na polecenie
lub na wniosek prze∏o˝onego dyscypli-
narnego, który wszczà∏ post´powanie
dyscyplinarne.”;

43) skreÊla si´ art. 67;

44) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce nie powin-
no trwaç d∏u˝ej ni˝ czternaÊcie dni.

2. W szczególnie uzasadnionym wypadku
termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç przed∏u˝ony przez prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, który wszczà∏ post´-
powanie dyscyplinarne, na dalszy czas
oznaczony.”;

45) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Je˝eli rzecznik dyscyplinarny uzna, ˝e
zosta∏y wyjaÊnione wszystkie okolicz-
noÊci sprawy dotyczàcej ˝o∏nierza ob-
j´tego post´powaniem dyscyplinar-
nym, zawiadamia tego ̋ o∏nierza i jego
obroƒc´, je˝eli zosta∏ ustanowiony,
o terminie i miejscu zapoznania si´
z ca∏oÊcià materia∏ów sprawy oraz po-
ucza o prawie z∏o˝enia wniosku o ich
uzupe∏nienie, w ciàgu trzech dni od
daty tej czynnoÊci.

2. Nieusprawiedliwione niestawiennic-
two ˝o∏nierza obj´tego post´powa-
niem dyscyplinarnym lub jego obroƒ-
cy do udzia∏u w czynnoÊci, o której
mowa w ust. 1, nie wstrzymuje post´-
powania.”;

46) w art. 69:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Sprawozdanie powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko obwinionego,

2) dane dotyczàce przebiegu s∏u˝by obwi-
nionego oraz jego wyró˝nieƒ i ukaraƒ,

3) stwierdzenie pouczenia obwinionego
o przys∏ugujàcych mu prawach okreÊlo-
nych w art. 53 ust. 1 i 2,

4) okreÊlenie przewinienia dyscyplinarnego
zarzucanego obwinionemu, ze wskaza-
niem czasu, miejsca, sposobu i okoliczno-
Êci jego pope∏nienia oraz skutków,

5) wskazanie dowodów pope∏nienia przewi-
nienia,

6) wskazanie innych okolicznoÊci istotnych
dla rozstrzygni´cia sprawy,

7) stwierdzenie i dat´ zapoznania obwinio-
nego z ca∏oÊcià materia∏ów sprawy lub
wzmiank´ o nieprzeprowadzeniu tej czyn-
noÊci z przyczyny, o której mowa w
art. 68a ust. 2.

3. We wniosku zamieszcza si´ propozycj´ co do
orzeczenia.”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

47) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Post´powania wyjaÊniajàcego mo˝na
nie przeprowadzaç, je˝eli:

1) okolicznoÊci pope∏nienia przewinie-
nia dyscyplinarnego oraz wina ˝o∏-
nierza nie budzà wàtpliwoÊci,

2) post´powanie dyscyplinarne wszcz´-
to na jeden z wniosków, o których
mowa w art. 54 ust. 2 pkt 2—4.

2. Je˝eli w wypadkach, o których mowa
w ust. 1, post´powania wyjaÊniajàcego
nie przeprowadza si´, rzecznik dyscy-
plinarny poucza obwinionego o przy-
s∏ugujàcych mu prawach okreÊlonych
w art. 53 ust. 1 i 2 oraz przedstawia
prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu dane
dotyczàce przebiegu s∏u˝by obwinione-
go, jego wyró˝nieƒ i ukaraƒ, a tak˝e
wniosek, w którym zamieszcza propo-
zycj´ co do orzeczenia.”;

48) skreÊla si´ art. 71;

49) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wszczà∏
post´powanie dyscyplinarne, po rozpa-
trzeniu sprawozdania i wniosku rzecz-
nika dyscyplinarnego, o których mowa
w art. 69 lub art. 70 ust. 2:

1) w wypadku gdy nie jest uprawniony
do wymierzenia danej kary dyscypli-
narnej, przedstawia:

a) w∏aÊciwemu prze∏o˝onemu dys-
cyplinarnemu albo organowi woj-
skowemu uprawnionemu do wy-
mierzenia kary dyscyplinarnej
wniosek o wymierzenie tej kary,

b) dowódcy jednostki wojskowej
wniosek o wystàpienie do wojsko-
wego sàdu garnizonowego o wy-
mierzenie kary aresztu izolacyjne-
go albo
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2) wyznacza termin i miejsce raportu
dyscyplinarnego, z zastrze˝eniem
art. 57 ust. 2.

2. W wypadku z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), w nim wymie-
niony organ orzekajàcy wyznacza ter-
min i miejsce raportu dyscyplinarnego.

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny albo organ
wojskowy uprawniony do wymierzenia
kary dyscyplinarnej w czasie raportu
dyscyplinarnego:

1) odczytuje wnioski, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a) lub w art. 54 ust. 2
pkt 2—4 i ust. 3, 

2) wys∏uchuje rzecznika dyscyplinarne-
go,

3) wys∏uchuje obwinionego i jego
obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony
i wniós∏ o takie wys∏uchanie,

4) rozpatruje spraw´ i wydaje orzecze-
nie, pouczajàc o prawie, terminie
i trybie wniesienia odwo∏ania.”;

50) po art. 72 dodaje si´ art. 72a i 72b w brzmieniu:

„Art. 72a. W wypadku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 lit. a), prze∏o˝ony dyscypli-
narny albo organ wojskowy uprawniony
do wymierzenia kary dyscyplinarnej,
orzekajàcy w pierwszej instancji na
wniosek prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
który wszczà∏ post´powanie dyscypli-
narne:

1) umo˝liwia temu prze∏o˝onemu, je˝eli
o to wnosi, udzia∏ w raporcie dyscypli-
narnym i przedstawienie swojego sta-
nowiska w sprawie,

2) mo˝e orzec odmiennie ni˝ we wnio-
sku.

Art. 72b. W wypadku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 lit. b), w post´powaniu przed
dowódcà jednostki wojskowej stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 72 ust. 2
i 3 oraz art. 72a.”;

51) art. 73—75 otrzymujà brzmienie:

„Art. 73. W wypadkach przewidzianych w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 3 ustalenia co do faktów oraz
ocena prawna czynu zawarta we wniosku
o ukaranie dyscyplinarne w∏aÊciwego or-
ganu uprawnionego do nak∏adania kar
porzàdkowych lub wymierzania kar pie-
ni´˝nych albo w orzeczeniu sàdu lub po-
stanowieniu prokuratora sà wià˝àce dla
prze∏o˝onego dyscyplinarnego.

Art. 74. Orzeczenie organu orzekajàcego stano-
wi o:

1) uniewinnieniu,

2) umorzeniu post´powania dyscyplinar-
nego,

3) odstàpieniu od ukarania,

4) ukaraniu.

Art. 75. 1. Orzeczenie sporzàdza si´ na piÊmie.

2. W terminie trzech dni od dnia raportu
dyscyplinarnego, a gdy go nie przepro-
wadzono, od dnia zawiadomienia,
o którym mowa w art. 57 ust. 3, osoby
uprawnione do z∏o˝enia odwo∏ania,
o których mowa w art. 76 ust. 1—2a,
mogà z∏o˝yç do prze∏o˝onego dyscypli-
narnego albo organu wojskowego
uprawnionego do wymierzenia kary
dyscyplinarnej wniosek o sporzàdzenie
na piÊmie i dor´czenie uzasadnienia
orzeczenia.

3. Termin okreÊlony w ust. 2 jest nieprze-
kraczalny i nie podlega przywróceniu.

4. Uzasadnienie orzeczenia sporzàdza si´
w ciàgu trzech dni od dnia z∏o˝enia
wniosku i wraz z orzeczeniem dor´cza
si´ osobie, która z∏o˝y∏a wniosek, oraz
innym osobom uprawnionym do z∏o˝e-
nia odwo∏ania.”;

52) w art. 76:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od orzeczenia prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go albo organu wojskowego uprawnionego
do wymierzenia kary dyscyplinarnej, wyda-
nego w pierwszej instancji, rzecznikowi dys-
cyplinarnemu przys∏uguje odwo∏anie na ko-
rzyÊç albo na niekorzyÊç obwinionego.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od orzeczenia orzekajàcego odmiennie ni˝
we wniosku o wymierzenie kary dyscypli-
narnej lub we wniosku o wystàpienie do
wojskowego sàdu garnizonowego o wy-
mierzenie kary aresztu izolacyjnego, wyda-
nego w pierwszej instancji przez:

1) prze∏o˝onego dyscyplinarnego albo or-
gan wojskowy uprawniony do wymierze-
nia kary dyscyplinarnej,

2) dowódc´ jednostki wojskowej 

— prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu, który
z∏o˝y∏ wniosek o wymierzenie kary dyscy-
plinarnej lub wniosek o wystàpienie do
wojskowego sàdu garnizonowego o wy-
mierzenie kary aresztu izolacyjnego, przy-
s∏uguje odwo∏anie na korzyÊç albo na nie-
korzyÊç obwinionego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od orzeczenia wojskowego sàdu garnizono-
wego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2
lub ust. 3, oprócz osób wymienionych
w ust. 1, tak˝e dowódcy jednostki wojskowej
przys∏uguje odwo∏anie na korzyÊç albo nie-
korzyÊç obwinionego.”;
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53) w art. 77:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2—4” zast´puje si´ wyra-
zami „ust. 3 i 4”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odwo∏anie od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji przez organ wojskowy
uprawniony do wymierzenia kary dyscypli-
narnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8,
rozpoznaje Minister Obrony Narodowej.”,

c) w ust. 5 wyrazy „art. 59 ust. 4 i 5” zast´puje si´
wyrazami „art. 59 ust. 2 pkt 2 i ust. 3”;

54) skreÊla si´ art. 79;

55) art. 81 i 82 otrzymujà brzmienie:

„Art. 81. 1. Termin do wniesienia odwo∏ania do
wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go wynosi trzy dni, od dnia:

1) dor´czenia orzeczenia wraz z uzasad-
nieniem,

2) raportu dyscyplinarnego, je˝eli nie
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o sporzàdze-
nie na piÊmie i dor´czenie uzasad-
nienia orzeczenia,

3) zawiadomienia, o którym mowa
w art. 57 ust. 3, je˝eli raportu dyscy-
plinarnego nie przeprowadzono i nie
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o sporzàdze-
nie na piÊmie i dor´czenie uzasad-
nienia orzeczenia.

2. Termin do wniesienia odwo∏ania do sà-
du wojskowego wynosi siedem dni, od
daty:

1) dor´czenia orzeczenia wraz z uzasad-
nieniem,

2) raportu dyscyplinarnego, je˝eli nie
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o sporzàdze-
nie na piÊmie i dor´czenie uzasad-
nienia orzeczenia,

3) zawiadomienia, o którym mowa
w art. 57 ust. 3, je˝eli raportu dyscy-
plinarnego nie przeprowadzono i nie
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o sporzàdze-
nie na piÊmie i dor´czenie uzasad-
nienia orzeczenia.

3. Terminy okreÊlone w ust. 1 i 2 sà nie-
przekraczalne i nie podlegajà przywró-
ceniu.

Art. 82. 1. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny za-
wiadamia o terminie i miejscu rozpo-
znania odwo∏ania:

1) obwinionego i jego obroƒc´, je˝eli
zosta∏ ustanowiony,

2) rzecznika dyscyplinarnego, 

3) prze∏o˝onego dyscyplinarnego, któ-
ry z∏o˝y∏ wniosek o wymierzenie ka-
ry dyscyplinarnej.

2. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny roz-
poznajàc odwo∏anie wys∏uchuje osoby,
o których mowa w ust. 1, je˝eli stawi∏y
si´ i wnios∏y o wys∏uchanie.

3. Przy rozpoznawaniu odwo∏ania przez
wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go obwiniony i jego obroƒca, je˝eli zo-
sta∏ ustanowiony, oraz rzecznik dyscy-
plinarny sà obowiàzani stawiç si´ przed
wy˝szym prze∏o˝onym dyscyplinar-
nym na jego wezwanie.”;

56) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego
wydania orzeczenia, o którym mowa
w ust. 1, wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny
mo˝e uzupe∏niç materia∏ dowodowy.”;

57) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb post´powania dyscyplinarnego,
z uwzgl´dnieniem terminów do dokona-
nia czynnoÊci w tym post´powaniu i spo-
sobu obliczania tych terminów, sposobu
dor´czania pism, a tak˝e czynnoÊci wy-
maganych przy wy∏àczeniu ze sprawy
prze∏o˝onego dyscyplinarnego i rzecznika
dyscyplinarnego.”;

58) w art. 88:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏a-
nia, je˝eli go nie wniesiono,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wykonania kary dyscyplinarnej przyst´-
puje si´ niezw∏ocznie:

1) po up∏ywie terminu do wniesienia odwo-
∏ania, je˝eli go nie wniesiono,

2) po dor´czeniu orzeczenia organu odwo-
∏awczego.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kar´ dyscyplinarnà, o której mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1, 2, 7 i 9, uwa˝a si´ za wykonanà
z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.”; 

59) w art. 89:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonanie kary dyscyplinarnej zarzàdza
i nadzoruje organ, który wyda∏ orzeczenie
o ukaraniu w pierwszej instancji, z zastrze˝e-
niem art. 88 ust. 3.”,

b) skreÊla si´ ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prawomocne orzeczenie o wymierzeniu kary
pieni´˝nej stanowi podstaw´ jej potràcenia
z uposa˝enia ˝o∏nierza na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o uposa˝eniu ˝o∏nierzy.”;
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60) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, regu-
lamin wykonywania i odbywania kar
i Êrodków dyscyplinarnych, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci elementów
zarzàdzeƒ i orzeczeƒ wydawanych
w sprawach wykonania kar i Êrodków
dyscyplinarnych oraz ich wzorów, spo-
sobu ich przechowywania oraz sposo-
bu post´powania przy wykonywaniu
poszczególnych kar i Êrodków dyscypli-
narnych.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki tworzenia wojskowych aresztów
dyscyplinarnych oraz warunki, jakim
powinny odpowiadaç pomieszczenia
tych aresztów, z uwzgl´dnieniem roz-
mieszczenia wojskowych aresztów
dyscyplinarnych, organów wojsko-
wych uprawnionych do ich tworzenia
i znoszenia, obowiàzku zawiadamiania
o tym wojskowego sàdu garnizonowe-
go i wojskowego prokuratora garnizo-
nowego, warunków lokalizacji wojsko-
wych aresztów dyscyplinarnych, wypo-
sa˝enia tych aresztów w instalacj´ alar-
mowà, szczegó∏owych warunków, ja-
kim powinny odpowiadaç pomieszcze-
nia dla ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´
aresztu izolacyjnego, w szczególnoÊci
zapewniajàcych wymaganà minimalnà
powierzchni´, warunków wymaganych
od innych pomieszczeƒ i ich wyposa˝e-
nia oraz warunków wydzielania i lokali-
zacji pomieszczeƒ aresztu.”;

61) w art. 94:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchylenie lub zmiana prawomocnego orze-
czenia mo˝e nastàpiç:

1) z powodu okreÊlonego w ust. 1 pkt 1 — tyl-
ko na korzyÊç obwinionego,

2) z powodu okreÊlonego w ust. 1 pkt 2 — na
korzyÊç lub na niekorzyÊç obwinionego,
je˝eli nie up∏ynà∏ okres przedawnienia
ukarania dyscyplinarnego, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 1, 3 i 4, z zastrze˝eniem
ust. 4.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przedawnienie ukarania dyscyplinarnego
nie stoi na przeszkodzie do wydania orzecze-
nia o uniewinnieniu lub umorzeniu post´po-
wania dyscyplinarnego.”;

62) art. 97 i 98 otrzymujà brzmienie:

„Art. 97. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy

tryb wzruszania przez wy˝szych prze∏o˝o-
nych dyscyplinarnych w drodze nadzoru
prawomocnych orzeczeƒ prze∏o˝onych
dyscyplinarnych oraz organu wojskowe-
go uprawnionego do wymierzenia kary
dyscyplinarnej, z uwzgl´dnieniem sposo-
bu sprawowania nadzoru nad prawomoc-
nymi orzeczeniami, sposobu post´powa-
nia w wypadku ujawnienia przes∏anek
wzruszenia tych orzeczeƒ, w tym termi-
nów i rodzajów dokonywanych czynnoÊci
oraz formy i wzorów dokumentów tych
czynnoÊci.

Art. 98. Je˝eli orzeczenie o ukaraniu zosta∏o:

1) uchylone — skutki, jakie to orzeczenie
wywo∏a∏o, ulegajà uchyleniu w ca∏oÊci,

2) zmienione — skutki, jakie to orzeczenie
wywo∏a∏o, ulegajà uchyleniu w cz´Êci
niezgodnej z dokonanà zmianà.”;

63) w art. 99 skreÊla si´ ust. 3;

64) po art. 99 dodaje si´ art. 99a w brzmieniu:

„Art. 99a. W sprawach, o których mowa w art. 98
i 99, przepisy art. 417—419 Kodeksu cy-
wilnego nie majà zastosowania.”;

65) w art. 100 w ust. 2 wyrazy „art. 76—86” zast´puje
si´ wyrazami „art. 76—78 i art. 80—86”;

66) w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie uchylenia orzeczenia o wymierzeniu
kary aresztu izolacyjnego lub z∏agodzenia tej
kary, ˝o∏nierzowi przys∏uguje odszkodowa-
nie na zasadach okreÊlonych w przepisach
Kodeksu post´powania karnego, które sto-
suje si´ odpowiednio.”;

67) w dziale V tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:
„Ewidencjonowanie ukaraƒ i zatarcie ukarania oraz
rejestrowanie post´powaƒ dyscyplinarnych”;

68) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. 1. Ewidencj´ ukaraƒ ˝o∏nierza prowadzi
jego prze∏o˝ony dyscyplinarny.

2. W ewidencji umieszcza si´ kart´ za-
wierajàcà dane o:

1) organie orzekajàcym i dacie wyda-
nia orzeczenia,

2) rodzaju przewinienia dyscyplinar-
nego,

3) wymierzonej karze dyscyplinarnej
lub zastosowanym Êrodku dyscy-
plinarnym,

4) terminie wykonania kary dyscypli-
narnej lub Êrodka dyscyplinarnego
albo o terminie warunkowego za-
wieszenia wykonania wymierzonej
kary dyscyplinarnej.”;
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69) w art. 104:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) up∏ywu szeÊciu miesi´cy od dnia wykonania
kary lub Êrodka dyscyplinarnego albo od
dnia przedawnienia ich wykonania,

2) up∏ywu orzeczonego okresu próby, o którym
mowa w art. 35, je˝eli wykonanie kary nie zo-
sta∏o zarzàdzone,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zatarcie ukarania z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3 i 4, dotyczy wszystkich kar.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli w okresie szeÊciu miesi´cy od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu
nastàpi∏o skazanie przez sàd wojskowy, wy-
danie postanowienia o warunkowym umo-
rzeniu post´powania karnego lub ukaranie
w post´powaniu dyscyplinarnym, zatarcie
ukarania nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem
roku od dnia uprawomocnienia si´ ostatnie-
go orzeczenia.”;

70) w art. 105 wyrazy „art. 104” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 103 i 104”;

71) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z chwilà zatarcia ukarania uwa˝a si´ je za
nieby∏e i wszelkie wpisy o ukaraniu ulegajà
usuni´ciu z ewidencji, o której mowa
w art. 103.”;

72) po art. 106 dodaje si´ art. 106a w brzmieniu:

„Art. 106a. 1. Rejestr post´powaƒ dyscyplinar-
nych prowadzi si´ w komórce orga-
nizacyjnej Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, jednostce organizacyjnej
podporzàdkowanej Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanej oraz przedsi´biorstwie paƒ-
stwowym, dla którego jest on orga-
nem za∏o˝ycielskim.

2. W rejestrze umieszcza si´ dane
o wszcz´ciu i sposobie zakoƒczenia
post´powania dyscyplinarnego.”;

73) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i czas przechowywania doku-
mentacji post´powania dyscyplinar-
nego,

2) sposób prowadzenia ewidencji uka-
raƒ ˝o∏nierza oraz rejestrowania po-
st´powaƒ dyscyplinarnych w komór-
ce organizacyjnej Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, jednostce organizacyj-
nej podporzàdkowanej Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanej oraz przedsi´biorstwie

paƒstwowym, dla którego jest on or-
ganem za∏o˝ycielskim

— z uwzgl´dnieniem warunków zapew-
niajàcych ochron´ danych zebranych
w post´powaniu dyscyplinarnym przed
ich nieuprawnionym ujawnieniem, for-
my i wzoru ewidencji ukaraƒ ˝o∏nierza
oraz rejestru post´powaƒ dyscyplinar-
nych, a tak˝e okresu przechowywania
dokumentacji post´powania dyscypli-
narnego zapewniajàcego mo˝liwoÊç
wzruszania prawomocnych orzeczeƒ
w drodze nadzoru.”;

74) w art. 108 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przejazdów osób, z zastrze˝eniem art. 109,”;

75) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. Kosztami zwiàzanymi z post´powaniem
dyscyplinarnym, ponoszonymi przez ob-
winionego, sà jego wydatki na ustano-
wienie obroƒcy — adwokata i udzia∏ te-
go obroƒcy w tym post´powaniu.”;

76) skreÊla si´ art. 110;

77) w art. 111:

a) skreÊla si´ ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Je˝eli obwinionego uniewinniono albo po-
st´powanie dyscyplinarne zosta∏o umorzo-
ne, obwinionemu zwraca si´ koszty, o któ-
rych mowa w art. 109.

3. W razie uniewinnienia obwinionego od nie-
których zarzucanych mu przewinieƒ dyscy-
plinarnych albo umorzenia post´powania
dyscyplinarnego co do niektórych przewi-
nieƒ dyscyplinarnych, przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio w cz´Êci uniewinniajàcej
lub umarzajàcej.”;

78) skreÊla si´ art. 112 i 113;

79) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. Roszczenie z tytu∏u kosztów, o których
mowa w art. 109, ulega przedawnieniu
z up∏ywem trzech lat od dnia uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia koƒczàcego
post´powanie dyscyplinarne w danej in-
stancji.”

Art. 2. Tracà moc przepisy art. 34, 35, 39 ust. 1 i 4
oraz art. 45 i 47 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscy-
plinie wojskowej oraz o odpowiedzialnoÊci ̋ o∏nierzy za
przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru
i godnoÊci ̋ o∏nierskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 17 oraz
z 1997 r. Nr 117, poz. 753 i Nr 141, poz. 944).

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (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, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
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poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506 i Nr 81, poz. 877) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 78:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastosowania prawomocnym wyrokiem sà-
du Êrodka karnego pozbawienia praw pu-
blicznych albo degradacji,”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zastosowania prawomocnym wyrokiem sà-
du Êrodka karnego obni˝enia stopnia woj-
skowego,”;

2) w art. 80 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prawomocnego wyroku sàdu, w którym zosta∏
zastosowany Êrodek karny pozbawienia praw
publicznych albo degradacji lub obni˝enia
stopnia wojskowego,”;

3) w art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przywrócenie stopnia wojskowego w razie jego
utraty wskutek zastosowania Êrodka karnego
pozbawienia praw publicznych nie mo˝e nastà-
piç przed up∏ywem czasu, na który zosta∏ zasto-
sowany ten Êrodek karny.”

Art. 4. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 75 w ust. 1 pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10) zastosowania prawomocnym wyrokiem
sàdu Êrodka karnego wydalenia z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej albo zakazu wykony-
wania zawodu ˝o∏nierza zawodowego,

11) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu
kary dyscyplinarnej usuni´cia z zawodowej
s∏u˝by wojskowej,”;

2) w art. 102 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary
dyscyplinarnej usuni´cia z czynnej s∏u˝by woj-
skowej pe∏nionej w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego.”;

3) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na
kar´ pozbawienia wolnoÊci albo aresztu woj-
skowego, 

2) zastosowania prawomocnym wyrokiem sà-
du Êrodka karnego pozbawienia praw pu-
blicznych albo degradacji,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydata na ̋ o∏nierza zawodowego mo˝na
zwolniç ze s∏u˝by kandydackiej wskutek za-
stosowania prawomocnym wyrokiem sàdu
Êrodka karnego obni˝enia stopnia wojsko-
wego.”

Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa-
˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44
i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106,
poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 , z 1999 r. Nr 50, poz.
500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 40 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu
kary pieni´˝nej wydanego w post´powaniu
dyscyplinarnym,”;

2) w art. 42:

a) skreÊla si´ ust. 1a,

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 1, 1a i 2” zast´puje si´
wyrazami „w ust. 1 i 2”.

Art. 6. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804) skreÊla si´ art. 13.

Art. 7. Je˝eli przewinienie dyscyplinarne zosta∏o
pope∏nione przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy:

1) ˝o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà
na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie, chy-
ba ̋ e przepisy dotychczasowe sà dla niego wzgl´d-
niejsze,

2) post´powanie dyscyplinarne, a tak˝e uchylanie
prawomocnych orzeczeƒ dyscyplinarnych oraz
orzeczeƒ sàdów honorowych prowadzi si´ wed∏ug
przepisów niniejszej ustawy; je˝eli jednak zosta∏o
wydane orzeczenie w pierwszej instancji, post´po-
wanie dyscyplinarne prowadzi si´ do jego zakoƒ-
czenia wed∏ug przepisów dotychczasowych. 

Art. 8. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà pozostajà w mocy do czasu zastàpienia ich przepi-
sami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, o ile
nie sà sprzeczne z jej przepisami, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez dziewi´ç miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 9. Jednolity tekst ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej zostanie og∏oszony
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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