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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeƒ dyscyplinarnych.

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb
wzruszania przez wy˝szych prze∏o˝onych dyscyplinar-
nych w drodze nadzoru prawomocnych orzeczeƒ prze-
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∏o˝onych dyscyplinarnych oraz organu wojskowego
uprawnionego do wymierzenia kary dyscyplinarnej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dys-
cyplinie wojskowej;

2) „prawomocne orzeczenie” — prawomocne orze-
czenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego albo orze-
czenie organu wojskowego uprawnionego do wy-
mierzenia kary dyscyplinarnej;

3) „post´powanie” — post´powanie w sprawie wzru-
szenia w drodze nadzoru prawomocnego orzecze-
nia prze∏o˝onego dyscyplinarnego albo organu
wojskowego uprawnionego do wymierzenia kary
dyscyplinarnej.

§ 3. Wykonanie kary dyscyplinarnej i zatarcie uka-
rania nie wyklucza:

1) sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej
i wy˝szych prze∏o˝onych dyscyplinarnych nadzoru
nad prawomocnymi orzeczeniami, w celu ujawnie-
nia przes∏anek, o których mowa w art. 94 ust. 1
ustawy;

2) podnoszenia przes∏anek, o których mowa w pkt 1,
przez zainteresowane osoby lub w∏aÊciwe organy
wojskowe;

3) prowadzenia przez wy˝szego prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego post´powania.

§ 4. 1. Minister Obrony Narodowej sprawuje nad-
zór nad prawomocnymi orzeczeniami, wydanymi
w stosunku do ̋ o∏nierzy, w celu ujawnienia przes∏anek,
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.

2. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny sprawuje nad-
zór nad prawomocnymi orzeczeniami, wydanymi
w stosunku do ˝o∏nierzy obj´tych jego w∏aÊciwoÊcià
stosownie do art. 95 ust. 1 w zwiàzku z art. 55 
ust. 2—4 oraz art. 59 ust. 2, a tak˝e w zwiàzku z art. 50
ust. 1 ustawy, w celu ujawnienia przes∏anek, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.

§ 5. Minister Obrony Narodowej w razie powzi´cia
wiadomoÊci o przes∏ankach, o których mowa w art. 94
ust. 1 ustawy, mo˝e wydaç polecenie ich niezw∏oczne-
go rozpatrzenia w∏aÊciwemu wy˝szemu prze∏o˝onemu
dyscyplinarnemu.

§ 6. Przes∏anki, o których mowa w art. 94 ust. 1
ustawy, jak równie˝ dopuszczalnoÊç uchylenia lub
zmiany prawomocnego orzeczenia zgodnie z art. 94
ust. 2 ustawy uzasadnia si´ na piÊmie.

§ 7. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny ukaranego ˝o∏nie-
rza, wobec którego zosta∏o wydane prawomocne orze-
czenie, po powzi´ciu wiadomoÊci o przes∏ankach,
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, w inny sposób
ni˝ w drodze nadzoru, o którym mowa w § 4 ust. 2, ba-
da z urz´du swà w∏aÊciwoÊç, a w razie stwierdzenia

swej niew∏aÊciwoÊci zawiadamia o przes∏ankach,
w terminie trzech dni od dnia powzi´cia o nich wiado-
moÊci:

1) wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego w∏aÊci-
wego do wzruszenia prawomocnego orzeczenia
albo

2) w∏aÊciwy wojskowy sàd garnizonowy, je˝eli prze-
s∏anki wzruszenia dotyczà prawomocnego orze-
czenia wydanego przez Ministra Obrony Narodo-
wej, prawomocnego orzeczenia sekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej wydanego
w post´powaniu dyscyplinarnym prowadzonym
na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy lub prawomoc-
nego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinar-
nej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy,
wydanego przez organ orzekajàcy w pierwszej in-
stancji.

2. W sprawach zawiadamiania o przes∏ankach,
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, nie obowiàzu-
jà zasady za∏atwiania spraw w drodze s∏u˝bowej, okre-
Êlone w odr´bnych przepisach.

3. Na polecenie lub wniosek wy˝szego prze∏o˝one-
go dyscyplinarnego, prze∏o˝ony dyscyplinarny lub or-
gan wojskowy uprawniony do wymierzenia kary dys-
cyplinarnej, który orzeka∏ w post´powaniu dyscypli-
narnym w pierwszej instancji, przesy∏a mu odpowied-
nio:

1) dokumentacj´ post´powania dyscyplinarnego,
w tym orzeczenie o:
a) odroczeniu w ca∏oÊci lub w cz´Êci albo roz∏o˝e-

niu na raty wykonania kary pieni´˝nej,
b) odroczeniu lub przerwaniu wykonania kary dys-

cyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego
miejsca przebywania albo aresztu koszarowego;

2) kart´ wyró˝nieƒ ˝o∏nierza;

3) ewidencj´ ukaraƒ ˝o∏nierza;

4) teczk´ akt personalnych lub kart´ ewidencyjnà ˝o∏-
nierza zawodowego i kandydata na ˝o∏nierza za-
wodowego albo wtórnik karty ewidencyjnej pozo-
sta∏ych ˝o∏nierzy.

§ 8. 1. W celu sprawdzenia przes∏anek, o których
mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, oraz zgromadzenia
dokumentacji niezb´dnej do rozpatrzenia sprawy
wzruszenia prawomocnego orzeczenia, wy˝szy prze∏o-
˝ony dyscyplinarny:

1) wydaje rzecznikowi dyscyplinarnemu polecenie
przeprowadzenia tych czynnoÊci, je˝eli w∏aÊciwym
rzecznikiem dyscyplinarnym jest podporzàdkowa-
ny mu ˝o∏nierz zawodowy;

2) w przypadku gdy nie mo˝e wydaç polecenia, o któ-
rym mowa w pkt 1, wyst´puje do kolejno wy˝sze-
go prze∏o˝onego dyscyplinarnego z wnioskiem
o polecenie przeprowadzenia czynnoÊci innemu
w∏aÊciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.



2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyda-
je si´ niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie
trzech dni od dnia wp∏ywu wniosku.

§ 9. 1. Rzecznik dyscyplinarny przedstawia wy˝sze-
mu prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu po zakoƒczeniu
czynnoÊci, o których mowa w § 8, sprawozdanie z tych
czynnoÊci, w którym przedk∏ada wniosek o:

1) wydanie postanowienia o odmowie wszcz´cia po-
st´powania albo

2) wszcz´cie post´powania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
w uzasadnieniu wniosku wskazuje si´ niedopuszczal-
noÊç uchylenia lub zmiany prawomocnego orzeczenia
z mocy ustawy, ze wzgl´du na:

1) okolicznoÊci, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1
ustawy, podniesione na niekorzyÊç obwinionego;

2) naruszenie przepisów prawa, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, które:
a) nie mia∏o wp∏ywu na treÊç orzeczenia,

b) podniesiono po terminie.

3. Wzór sprawozdania z zakoƒczonych czynnoÊci
sprawdzenia przes∏anek wzruszenia w drodze nadzoru
prawomocnego orzeczenia okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1
pkt 2, wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny, do czasu 
wszcz´cia post´powania i wydania orzeczenia o uchy-
leniu lub zmianie prawomocnego orzeczenia, mo˝e
orzec o:

1) odroczeniu wykonania:
a) kary pieni´˝nej w ca∏oÊci lub w cz´Êci — je˝eli jej

wykonanie zosta∏o odroczone lub roz∏o˝one na
raty,

b) kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyzna-
czonego miejsca przebywania lub aresztu ko-
szarowego — je˝eli wykonanie tych kar zosta∏o
odroczone;

2) przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu
opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania
lub aresztu koszarowego.

2. Wzór orzeczenia o odroczeniu lub przerwaniu
wykonania kary dyscyplinarnej okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

3. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny przesy∏a nie-
zw∏ocznie:

1) odpis orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a — organowi finansowemu uprawnionemu,
na podstawie odr´bnych przepisów, do dokony-
wania potràceƒ z uposa˝enia ˝o∏nierza;

2) orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub
pkt 2 — prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu, który
orzeka∏ w post´powaniu dyscyplinarnym w pierw-
szej instancji.

§ 11. 1. W przypadku gdy wy˝szy prze∏o˝ony dys-
cyplinarny uznaje zasadnoÊç wniosku, o którym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, wydaje postanowienie o od-
mowie wszcz´cia post´powania.

2. Wzór postanowienia o odmowie wszcz´cia po-
st´powania w sprawie wzruszenia w drodze nadzoru
prawomocnego orzeczenia okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 12. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny, w terminie
siedmiu dni od dnia wydania postanowienia o odmo-
wie wszcz´cia post´powania:

1) dor´cza odpis postanowienia:
a) ̋ o∏nierzowi, wobec którego zosta∏o wydane pra-

womocne orzeczenie,
b) Ministrowi Obrony Narodowej, prokuratorowi

wojskowemu, w∏aÊciwemu organowi wojsko-
wemu albo zainteresowanej osobie, na których
polecenie lub wystàpienie albo zawiadomienie
zosta∏y rozpatrzone przes∏anki, o których mowa
w art. 94 ust. 1 ustawy;

2) poleca przekazanie prze∏o˝onemu dyscyplinarne-
mu albo organowi wojskowemu uprawnionemu
do wymierzenia kary dyscyplinarnej, który orzeka∏
w post´powaniu dyscyplinarnym w pierwszej in-
stancji, postanowienia oraz dokumentów wymie-
nionych w § 7 ust. 3, a tak˝e dokumentów z czyn-
noÊci, o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1.

§ 13. W przypadku gdy wy˝szy prze∏o˝ony dyscy-
plinarny uznaje zasadnoÊç wniosku, o którym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 2, stwierdza w rozkazie lub decyzji 
wszcz´cie post´powania oraz wyznacza termin i miej-
sce rozpatrzenia sprawy wzruszenia prawomocnego
orzeczenia i wydania orzeczenia, w terminie pi´ciu dni
od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa
w § 9 ust. 1.

§ 14. 1. Osoba, która orzeka∏a w post´powaniu dys-
cyplinarnym w pierwszej instancji lub w post´powaniu
odwo∏awczym, nie mo˝e prowadziç post´powania
w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia wy-
danego w tym post´powaniu.

2. Do wy∏àczenia wy˝szego prze∏o˝onego dyscypli-
narnego z powodu, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e
z powodów okreÊlonych w art. 49 ust. 1 ustawy, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy w sprawie szczegó∏owego
trybu post´powania dyscyplinarnego.

§ 15. 1. Wyciàg z rozkazu lub decyzji, o których mo-
wa w § 13, wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny przesy∏a
niezw∏ocznie:

1) Ministrowi Obrony Narodowej, prokuratorowi woj-
skowemu, w∏aÊciwemu organowi wojskowemu
lub zainteresowanej osobie, na których polecenie,
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wystàpienie lub zawiadomienie sprawdzone zo-
sta∏y przes∏anki okreÊlone w art. 94 ust. 1 ustawy;

2) ̋ o∏nierzowi, wobec którego zosta∏o wydane prawo-
mocne orzeczenie;

3) prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo organowi
wojskowemu uprawnionemu do wymierzenia kary
dyscyplinarnej, który orzeka∏ w post´powaniu dys-
cyplinarnym w pierwszej instancji.

2. Do wyciàgu z rozkazu lub decyzji, o których mo-
wa w ust. 1, za∏àcza si´ odpis sprawozdania, o którym
mowa w § 9 ust. 1, je˝eli jest przesy∏any:

1) ̋ o∏nierzowi, wobec którego zosta∏o wydane prawo-
mocne orzeczenie;

2) zainteresowanej osobie lub w∏aÊciwemu organowi
wojskowemu.

3. Do wyciàgu z rozkazu lub decyzji, o których mo-
wa w ust. 1, przesy∏anych prze∏o˝onemu dyscyplinar-
nemu, który orzeka∏ w post´powaniu dyscyplinarnym
w pierwszej instancji, za∏àcza si´ odpis wniosku wy-
mienionego w § 9 ust. 1.

§ 16. 1. W czasie rozpatrzenia sprawy wzruszenia
prawomocnego orzeczenia wy˝szy prze∏o˝ony dyscy-
plinarny, w szczególnoÊci:

1) wys∏uchuje rzecznika dyscyplinarnego, je˝eli pole-
ci∏ mu si´ stawiç;

2) wys∏uchuje, je˝eli si´ stawili:

a) ˝o∏nierza, wobec którego zosta∏o wydane pra-
womocne orzeczenie,

b) zainteresowanà osob´ lub przedstawiciela w∏a-
Êciwego organu wojskowego,

c) obroƒc´ ˝o∏nierza, o którym mowa w lit. a, je˝e-
li zosta∏ ustanowiony i wniós∏ o takie wys∏ucha-
nie;

3) rozpatruje spraw´ i wydaje orzeczenie o uchyleniu
lub zmianie prawomocnego orzeczenia.

2. Wzór orzeczenia o uchyleniu lub zmianie prawo-
mocnego orzeczenia okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 17. W orzeczeniu o uchyleniu lub zmianie prawo-
mocnego orzeczenia poucza si´ ˝o∏nierza, wobec któ-
rego zosta∏o wydane prawomocne orzeczenie, o pra-
wie, terminie i trybie wniesienia odwo∏ania od orze-
czonego sposobu likwidacji skutków uchylonego lub
zmienionego prawomocnego orzeczenia.

§ 18. 1. W terminie pi´ciu dni od dnia wydania orze-
czenia:

1) odpis orzeczenia wy˝szego prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego o uchyleniu lub zmianie prawomoc-

nego orzeczenia wraz z uzasadnieniem dor´cza
si´:

a) ˝o∏nierzowi obj´temu post´powaniem,

b) Ministrowi Obrony Narodowej, prokuratorowi
wojskowemu, w∏aÊciwemu organowi wojsko-
wemu lub zainteresowanej osobie, na których
polecenie lub wystàpienie albo zawiadomienie
zosta∏o wszcz´te post´powanie;

2) orzeczenie wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarne-
go o uchyleniu lub zmianie prawomocnego orze-
czenia wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ prze∏o˝o-
nemu dyscyplinarnemu albo organowi wojskowe-
mu uprawnionemu do wymierzenia kary dyscypli-
narnej, który orzeka∏ w post´powaniu dyscyplinar-
nym w pierwszej instancji, za∏àczajàc ca∏oÊç mate-
ria∏ów sprawy.

2. W terminie pi´ciu dni od dnia wydania orzecze-
nia wyciàg z orzeczenia wy˝szego prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego o:

1) uchyleniu orzeczenia o wymierzeniu kary pieni´˝-
nej albo z∏agodzeniu kary pieni´˝nej lub zastàpie-
niu jej innà karà dyscyplinarnà ∏agodniejszego ro-
dzaju — dor´cza si´ organowi w∏aÊciwemu do wy-
p∏aty ˝o∏nierzowi uposa˝enia;

2) uchyleniu orzeczenia o wymierzeniu kary dyscypli-
narnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bo-
we — dor´cza si´ organowi w∏aÊciwemu w spra-
wach wyznaczenia ̋ o∏nierza na stanowisko s∏u˝bo-
we oraz organowi w∏aÊciwemu do wyp∏aty ˝o∏nie-
rzowi uposa˝enia.

§ 19. Przepisy § 3—18 stosuje si´ odpowiednio do
wzruszania w drodze nadzoru przez kolejnych wy˝-
szych prze∏o˝onych dyscyplinarnych prawomocnych
orzeczeƒ wy˝szych prze∏o˝onych dyscyplinarnych, wy-
danych w sprawach, o których mowa w art. 99 ust. 1
i 2 ustawy.

§ 20. W sprawach wzruszenia prawomocnych orze-
czeƒ dyscyplinarnych wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepi-
sy tego rozporzàdzenia.

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

—————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 paêdziernika
1999 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeƒ
dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 92, poz. 1056), które utraci∏o
moc z dniem 30 wrzeÊnia 2002 r. na podstawie art. 8 usta-
wy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie
wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85,
poz. 925).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 29 paêdzierni-
ka 2002 r. (poz. 1555)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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