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nej, w której ˝o∏nierz pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojsko-
wà, zwanemu dalej „dowódcà jednostki wojsko-
wej”, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie trzech dni od dnia podj´cia decyzji;

3) pozostawia si´ w aktach u prze∏o˝onego dyscypli-
narnego, który wyda∏ decyzj´ o zawieszeniu.

2. Fakt i okres zawieszenia dowódca jednostki woj-
skowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz przesy∏a
wyciàg z tego rozkazu organowi w∏aÊciwemu, na pod-
stawie odr´bnych przepisów, do wstrzymania ˝o∏nie-
rzowi zawodowemu wyp∏aty po∏owy uposa˝enia za-
sadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego i wyp∏aty
dodatków.

3. Po dokonaniu czynnoÊci, o której mowa w ust. 2,
decyzj´ o zawieszeniu przesy∏a si´ do zapoznania orga-
nowi kadrowemu w∏aÊciwemu dla ˝o∏nierza zawieszo-
nego w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

§ 5. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojsko-
wej, przed podj´ciem decyzji o przed∏u˝eniu okresu za-
wieszenia, prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e ponownie
wys∏uchaç ˝o∏nierza, którego ma ona dotyczyç.

2. Do decyzji o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3 i 4.

§ 6. W razie wniesienia odwo∏ania od decyzji o za-
wieszeniu lub decyzji o przed∏u˝eniu okresu zawiesze-
nia, prze∏o˝ony dyscyplinarny, który podjà∏ takà decy-
zj´, przekazuje odwo∏anie i ca∏oÊç materia∏ów sprawy
organowi odwo∏awczemu, w terminie trzech dni od
dnia dor´czenia mu odwo∏ania.

§ 7. Wnoszàcy odwo∏anie mo˝e je cofnàç, na pi-
Êmie, za poÊrednictwem prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go, który podjà∏ decyzj´ o zawieszeniu lub decyzj´
o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia. Przepis § 6 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 8. Do decyzji organu odwo∏awczego stosuje si´
odpowiednio przepisy § 3 pkt 1—4 oraz 10 i 11. Decy-
zja organu odwo∏awczego zawiera ponadto rozstrzy-

gni´cie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.

§ 9. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który orzeka∏
w pierwszej instancji w post´powaniu dyscyplinarnym
o przewinienie dyscyplinarne, które stanowi∏o przyczy-
n´ zawieszenia, przekazuje niezw∏ocznie dowódcy jed-
nostki wojskowej prawomocne orzeczenia wydane
w tym post´powaniu.

§ 10. W przypadku uchylenia lub zmiany decyzji
o zawieszeniu albo decyzji o przed∏u˝eniu okresu za-
wieszenia, albo te˝ wydania decyzji o skróceniu okresu
zawieszenia, a tak˝e ustania zawieszenia dowódca jed-
nostki wojskowej wykonuje odpowiednio czynnoÊci,
o których mowa w § 4.

§ 11. Dokumentacj´ post´powania w sprawie za-
wieszenia do∏àcza si´ do dokumentacji post´powania
dyscyplinarnego, wszcz´tego w sprawie o przewinie-
nie dyscyplinarne, które by∏o przyczynà zawieszenia.

§ 12. Dokumentacj´ post´powania w sprawie za-
wieszenia przechowuje si´ w kancelarii jednostki woj-
skowej, w której zosta∏a wydana decyzja w pierwszej
instancji, przez okres jednego roku od dnia uprawo-
mocnienia si´ decyzji.

§ 13. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝
do post´powaƒ w sprawach zawieszenia i przed∏u˝e-
nia okresu zawieszenia oraz odwo∏aƒ od decyzji o za-
wieszeniu i przed∏u˝eniu okresu zawieszenia, które zo-
sta∏y wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2002 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
—————————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r.
w sprawie zawieszania ˝o∏nierzy w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych (Dz. U. Nr 63, poz. 720), które utraci moc z dniem
30 wrzeÊnia 2002 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925).
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 16 wrzeÊnia 2002 r.

sygn. akt K. 38/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marian Grzybowski — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska — sprawozdawca,

Wies∏aw Johann,

Jerzy St´pieƒ,

Marian Zdyb,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawców i Pro-
kuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 wrze-
Ênia 2002 r.:
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1) wniosku Sejmiku Województwa Lubelskiego o zba-
danie zgodnoÊci art. 15a ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32
ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji;

2) wniosku Rady Powiatu w Lublinie o zbadanie zgod-
noÊci art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4,
art. 94 Konstytucji;

3) wniosku Rady Gminy w Koƒskowoli o zbadanie
zgodnoÊci art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. Nr 16,
poz. 95 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61
ust. 4, art. 94 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984), art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),
art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,

poz. 984) sà zgodne z art. 61 ust. 4 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.

Ponadto  postanawia

umorzyç post´powanie:

1) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48,
poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070) w zakresie badania zgodnoÊci przepi-
sów powo∏anych w sentencji wyroku z art. 94 Kon-
stytucji RP, wobec cofni´cia wniosków na rozpra-
wie,

2) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy
powo∏anej w pkt 1 w zakresie badania zgodnoÊci
przepisów powo∏anych w sentencji wyroku z art. 8
ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, ze wzgl´du
na niedopuszczalnoÊç orzekania.

Marian Grzybowski

Teresa D´bowska-Romanowska Wies∏aw Johann
Jerzy St´pieƒ Marian Zdyb
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni  Paƒstwo

Informujemy, ˝e 1 paêdziernika 2002 r.

Gospodarstwo Pomocnicze
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ulegnie przekszta∏ceniu w

Centrum Obs∏ugi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii

zmieni nazw´ na

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii

Adres, numer identyfikacji podatkowej
oraz numery telefonów pozostanà bez zmian


