
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, 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, z 1999 r. Nr 1, poz. 7
oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rozk∏ad czasu s∏u˝by w tygodniu ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz

2) zasady udzielania im czasu wolnego za wykonywa-
nie zadaƒ s∏u˝bowych poza normalnymi godzina-
mi s∏u˝by.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do
˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà jako s∏u˝b´ sta∏à lub s∏u˝b´ kontraktowà, zwa-
nych dalej „˝o∏nierzami”.

§ 3. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) jednostka — jednostk´ wojskowà, samodzielnà jed-

nostk´ organizacyjnà Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej posiadajàcà odr´bny etat, pos∏ugujàcà
si´ piecz´cià urz´dowà z god∏em Paƒstwa i nazwà
(numerem) jednostki, a tak˝e komórk´ organizacyj-
nà Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innà jed-
nostk´ organizacyjnà podporzàdkowanà Ministro-
wi Obrony Narodowej albo przez niego nadzoro-
wanà lub dla której jest on organem za∏o˝yciel-
skim,

2) dowódca — dowódc´ jednostki, szefa i komendan-
ta oraz dyrektora lub kierownika jednostki,

3) dy˝ur — trwajàcy dwadzieÊcia cztery godziny dy˝ur
bojowy, operacyjny lub inny ustalony odr´bnymi
przepisami,

4) etatowy dy˝ur — trwajàcy dwadzieÊcia cztery go-
dziny dy˝ur w sta∏ym systemie dy˝urów pe∏nio-
nych przez ˝o∏nierzy w ramach obowiàzków wyni-
kajàcych z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
w powo∏anych do tego celu jednostkach organiza-
cyjnych, w szczególnoÊci w Dy˝urnej S∏u˝bie Ope-
racyjnej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
dy˝urnych s∏u˝bach operacyjnych rodzajów si∏
zbrojnych i okr´gów wojskowych oraz podobnych
etatowych s∏u˝bach operacyjnych i dy˝urnych
ustalonych odr´bnymi przepisami,

5) s∏u˝ba dy˝urna — trwajàcà dwadzieÊcia cztery go-
dziny s∏u˝b´ wewn´trznà, garnizonowà lub innà
ustalonà odr´bnymi przepisami,

6) dni ustawowo wolne od s∏u˝by — niedziele i Êwi´-
ta okreÊlone w odr´bnych przepisach,

7) dni dodatkowo wolne od s∏u˝by — soboty nieb´dà-
ce dniami s∏u˝by.

§ 4. 1. ˚o∏nierz wykonuje zadania s∏u˝bowe w:
1) jednostce w ramach czterdziestu godzin s∏u˝by

w tygodniu,
2) dniach od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od

730 do 1530, zwanych dalej „normalnymi godzinami
s∏u˝by”, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

2. ˚o∏nierzowi wykonujàcemu zadania s∏u˝bowe
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych
dla zdrowia dowódca ustala, krótszy ni˝ okreÊlony
w ust. 1, wymiar czasu s∏u˝by, odpowiednio do przepi-
sów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w ta-
kich warunkach.

3. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach,
w szczególnoÊci ze wzgl´du na dojazd do miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by lub sprawy rodzinne, dowódca mo˝e, je-
˝eli nie koliduje to z wykonywaniem przez ˝o∏nierza
obowiàzków s∏u˝bowych, ustaliç dla niego inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 pkt 2 godziny s∏u˝by w tygodniu,
w granicach normy okreÊlonej w ust. 1 pkt 1.

4. Dowódca mo˝e, w granicach normy okreÊlonej
w ust. 1 pkt 1 i za zgodà bezpoÊredniego prze∏o˝onego,
ustaliç dla ca∏ego lub cz´Êci stanu osobowego jednost-
ki inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 pkt 2 rozk∏ad normalnych
godzin s∏u˝by w poszczególnych dniach tygodnia,
w tym w dniach dodatkowo wolnych od s∏u˝by.

5. Ustalone dla ˝o∏nierza na podstawie ust. 2—4 
godziny s∏u˝by sà dla niego normalnymi godzinami
s∏u˝by.

§ 5. 1. ̊ o∏nierzowi, który na polecenie dowódcy lub
bezpoÊredniego prze∏o˝onego wykonywa∏ zadania
s∏u˝bowe poza normalnymi godzinami s∏u˝by albo
w dniu dodatkowo lub ustawowo wolnym od s∏u˝by,
przys∏uguje jeden dzieƒ wolny od s∏u˝by, je˝eli wyko-
nywa∏ on zadania s∏u˝bowe w wymiarze:
1) wi´kszym od normalnych godzin s∏u˝by o co naj-

mniej szeÊç godzin jednego dnia lub osiem godzin
w ciàgu tygodnia,

2) co najmniej pi´ciu godzin w dniu ustawowo lub do-
datkowo wolnym od s∏u˝by, z zastrze˝eniem pkt 3,

3) w przypadku ustalenia przez dowódc´, na podsta-
wie § 4 ust. 4, normalnych godzin s∏u˝by w dzieƒ
dodatkowo wolny od s∏u˝by, stosuje si´ pkt 1.

2. Okresy wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza
normalnymi godzinami s∏u˝by w wymiarze krótszym
ni˝ okreÊlony w ust. 1 sumuje si´ w ka˝dym miesiàcu
i odpowiednio przelicza na wymiar okreÊlony w ust. 1.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadaƒ
s∏u˝bowych poza normalnymi godzinami s∏u˝by.
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3. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych poza normal-
nymi godzinami s∏u˝by nie mo˝e pozbawiç ˝o∏nierza
oÊmiogodzinnego wypoczynku na dob´.

4. W jednostce lub pododdziale prowadzi si´ ewi-
dencj´ wykonywania przez ˝o∏nierzy zadaƒ s∏u˝bo-
wych poza normalnymi godzinami s∏u˝by i udzielania
za nie dni wolnych.

5. Dowódca ustala sposób prowadzenia ewidencji,
o której mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Przepisów § 4 i 5 nie stosuje si´ do ˝o∏nierza
odbywajàcego çwiczenia i szkolenie poligonowe oraz
przebywajàcego w podró˝y s∏u˝bowej, a tak˝e pe∏nià-
cego dy˝ur, etatowy dy˝ur i s∏u˝b´ dy˝urnà.

2. ˚o∏nierz odbywajàcy çwiczenia i szkolenie poli-
gonowe oraz przebywajàcy w podró˝y s∏u˝bowej wy-
konuje zadania s∏u˝bowe przez czas niezb´dny do re-
alizacji celu çwiczenia lub szkolenia poligonowego al-
bo podró˝y s∏u˝bowej, z zapewnieniem prawa do wy-
poczynku.

3. ˚o∏nierzowi przys∏uguje jeden dzieƒ wolny od
s∏u˝by za ka˝dy dzieƒ ustawowo i dodatkowo wolny od
s∏u˝by, w którym wykonywa∏ on zadania s∏u˝bowe
w czasie pobytu na çwiczeniach lub szkoleniu poligo-
nowym albo w podró˝y s∏u˝bowej.

§ 7. 1. ˚o∏nierzowi bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje oÊmiogodzinny wypo-
czynek, je˝eli:
1) odbywa∏ podró˝ s∏u˝bowà ca∏kowicie lub cz´Êcio-

wo mi´dzy godzinami 2200 a 600 i nie korzysta∏ z wa-
gonu z miejscami do le˝enia lub spania albo

2) czas przejazdu wynosi∏ nie mniej ni˝ osiem godzin.

2. Do ˝o∏nierza, który w warunkach okreÊlonych
w ust. 1 odbywa∏ podró˝ s∏u˝bowà, a nast´pnie bezpo-
Êrednio po niej na polecenie dowódcy wykonywa∏ za-
dania s∏u˝bowe, stosuje si´ § 5.

3. Je˝eli z uwagi na przyczyny ekonomiczne zarzà-
dzono odbycie podró˝y s∏u˝bowej zagranicznej w dni
ustawowo lub dodatkowo wolne od s∏u˝by, ˝o∏nierzo-
wi udziela si´ jednego dnia wolnego od s∏u˝by.

§ 8. 1. W zamian za pe∏nienie dy˝uru lub s∏u˝by dy-
˝urnej w wymiarze co najmniej pi´ciu godzin w dniu
ustawowo lub dodatkowo wolnym od s∏u˝by, ˝o∏nie-
rzowi przys∏uguje jeden dzieƒ wolny od s∏u˝by.

2. Je˝eli dy˝ur lub s∏u˝ba dy˝urna jest pe∏niona
w wymiarze co najmniej pi´ciu godzin w ka˝dy
z dwóch kolejnych dni ustawowo lub dodatkowo wol-
nych od s∏u˝by, ˝o∏nierzowi przys∏ugujà dwa dni wol-
ne od s∏u˝by.

3. Po zakoƒczeniu dy˝uru lub s∏u˝by dy˝urnej ˝o∏-
nierza zwalnia si´ z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w tym dniu.

4. Je˝eli od zakoƒczenia dy˝uru lub s∏u˝by dy˝urnej
do rozpocz´cia normalnych godzin s∏u˝by zosta∏o
mniej ni˝ dwanaÊcie godzin, ̋ o∏nierza zwalnia si´ z wy-
konywania zadaƒ s∏u˝bowych w nast´pnym dniu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4,
z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych zwalnia ˝o∏nierza

dowódca lub bezpoÊredni prze∏o˝ony ˝o∏nierza. Prze-
pis § 7 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy,
którzy za dy˝ur lub s∏u˝b´ dy˝urnà otrzymali wynagro-
dzenie na podstawie odr´bnych przepisów.

§ 9. ˚o∏nierzowi przys∏uguje jeden dzieƒ wolny od
s∏u˝by za ka˝de siedem dy˝urów lub s∏u˝b dy˝urnych,
pe∏nionych w okresie nie d∏u˝szym ni˝ dwadzieÊcia
osiem dni.

§ 10. 1. Dla ˝o∏nierza pe∏niàcego etatowe dy˝ury
dowódca ustala plan dy˝urów na kolejne dwudziesto-
oÊmiodniowe okresy rozliczeniowe, tak aby na ka˝de-
go z nich przypada∏o ∏àcznie po sto szeÊçdziesiàt go-
dzin s∏u˝by, w tym:

1) szeÊç etatowych dy˝urów,

2) szeÊç godzin szkolenia doskonalàcego,

3) dziesi´ç godzin do dyspozycji dowódcy.

2. Pozosta∏e godziny w okresie rozliczeniowym sà
dla ˝o∏nierza czasem wolnym od s∏u˝by.

3. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu wi´cej ni˝ szeÊç etato-
wych dy˝urów w okresie rozliczeniowym przys∏uguje
jeden dzieƒ wolny w zamian za ka˝dy dodatkowy dy˝ur.

4. W zamian za pe∏nienie etatowych dy˝urów w dni
ustawowo i dodatkowo wolne od s∏u˝by dni wolne nie
przys∏ugujà.

§ 11. 1. Terminy wykorzystania dni wolnych od
s∏u˝by ustala dowódca lub bezpoÊredni prze∏o˝ony ̋ o∏-
nierza.

2. Dni wolne od s∏u˝by, o których mowa w:

1) § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 i 2, powinny byç wykorzy-
stane w najbli˝szym tygodniu, z zastrze˝eniem
ust. 3,

2) § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 9 i § 10 ust. 3, powinny byç
wykorzystane w najbli˝szym miesiàcu, z zastrze˝e-
niem ust. 4.

3. Je˝eli przemawiajà za tym szczególnie uzasad-
nione potrzeby s∏u˝bowe lub uzasadnione potrzeby
˝o∏nierza, dni wolne mogà byç wykorzystane w innym
terminie, nie póêniej jednak ni˝ w okresie najbli˝szego
miesiàca.

4. Je˝eli nie stojà temu na przeszkodzie potrzeby
s∏u˝bowe, dowódca mo˝e zezwoliç na wykorzystanie
dni wolnych od s∏u˝by ∏àcznie z urlopem wypoczynko-
wym przys∏ugujàcym ̋ o∏nierzowi w danym roku kalen-
darzowym.

5. Fakt wykorzystania dni wolnych od s∏u˝by, z po-
daniem okreÊlonego terminu, odnotowuje si´ w ewi-
dencji, o której mowa w § 5 ust. 4.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


