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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24
i 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5,
art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 usta-
wy z dnia 30 czerwca 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 na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38,
z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182
i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68 oraz z 2002 r.
Nr 5, poz. 54) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´

z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych;”

2) w § 3 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Organ, który wyda∏ rozkaz personalny, jest

obowiàzany niezw∏ocznie przes∏aç wyciàg
z tego rozkazu bezpoÊrednio do dyrektora de-
partamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw kadr.”;

3) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w korpusie oficerów zawodowych — na pod-

stawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205) — Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej;”

4) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Na kolejny stopieƒ wojskowy mianuje:

1) oficera zawodowego od stopnia porucz-
nika (porucznika marynarki) do stopnia
pu∏kownika (komandora) w∏àcznie — Mi-
nister Obrony Narodowej;

2) chorà˝ego zawodowego i podoficera za-
wodowego — dowódca, który wyznaczy∏
˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe.”;

5) w § 38 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) chorà˝ego zawodowego i podoficera zawo-
dowego — dowódca, który wyznaczy∏ ̋ o∏nie-
rza na stanowisko s∏u˝bowe.”

b) skreÊla si´ pkt 3;

6) § 48—50 otrzymujà brzmienie:
„§ 48. Minister Obrony Narodowej wyznacza ofice-

rów s∏u˝by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe

od stopnia etatowego pu∏kownika (koman-
dora) do stopnia etatowego genera∏a (admi-
ra∏a), a tak˝e na stanowiska s∏u˝bowe, na
które wyznaczenie nast´puje na podstawie
odr´bnych przepisów, oraz zwalnia z tych
stanowisk.

§ 49. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go wyznacza ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝-
by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do
stopnia etatowego podpu∏kownika (ko-
mandora porucznika) w∏àcznie, i zwalnia
z tych stanowisk w komórkach organiza-
cyjnych wchodzàcych w sk∏ad Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego oraz w pod-
leg∏ych jednostkach organizacyjnych.

2. Dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych i Komen-
dant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej wy-
znaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do stopnia
etatowego podpu∏kownika (komandora
porucznika) w∏àcznie, i zwalniajà z tych
stanowisk w podleg∏ych jednostkach or-
ganizacyjnych, z zastrze˝eniem ust. 3—5.

3. Dowódca okr´gu wojskowego, dowódca
korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa
oraz komendant akademii wojskowej wy-
znaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do stopnia
etatowego kapitana (kapitana marynarki)
w∏àcznie, i zwalniajà z tych stanowisk
w podleg∏ych jednostkach organizacyj-
nych, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4. Dowódca dywizji, flotylli i brygady nie-
wchodzàcej w sk∏ad dywizji oraz komen-
dant wy˝szej szko∏y oficerskiej wyznaczajà
˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by sta∏ej na
stanowiska etatowe chorà˝ych i podofice-
rów oraz zwalniajà z tych stanowisk
w podleg∏ych jednostkach organizacyj-
nych, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dy-
wizji, pu∏ku oraz samodzielnego batalionu
wyznaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe podofice-
rów i zwalniajà z tych stanowisk w podle-
g∏ej jednostce organizacyjnej.

6. Dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw
kadr wyznacza ˝o∏nierzy zawodowych
s∏u˝by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do
stopnia etatowego podpu∏kownika (ko-
mandora porucznika) w∏àcznie, oraz zwal-
nia z tych stanowisk w komórkach organi-
zacyjnych Ministerstwa Obrony Narodo-
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wej, z wyjàtkiem Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, i jednostkach organiza-
cyjnych niewymienionych w ust. 1—5.

§ 50. 1. Wnioski o wyznaczenie na stanowiska
s∏u˝bowe, o których mowa w § 48, w ko-
mórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, z wyjàtkiem Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, przedsta-
wia Ministrowi Obrony Narodowej dyrek-
tor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr, po
zasi´gni´ciu opinii Dyrektora Generalne-
go Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wyznaczenie na stanowiska s∏u˝bowe,
o których mowa w § 49 ust. 6, w komór-
kach organizacyjnych Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, z wyjàtkiem Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, nast´puje po
zasi´gni´ciu opinii Dyrektora Generalne-
go Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Organy wyznaczajàce na stanowiska s∏u˝-
bowe, o których mowa w § 48 i 49, przed
wyznaczeniem ˝o∏nierza na stanowisko
s∏u˝bowe mogà zasi´gnàç o nim opinii do-
tychczasowego prze∏o˝onego.”;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, dowódca okr´-
gu wojskowego, dowódca korpusu, Szef Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych i Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej mogà pozo-
stawiç w swojej dyspozycji ˝o∏nierza zawodo-
wego zwolnionego ze stanowiska przez okres
nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, a dyrektor de-
partamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw kadr — przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ dwanaÊcie miesi´cy.”

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


