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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie-
rzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750), z uwzględ-
nieniem zmian wprowadzonych:

1)  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533), 

2)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

3)  ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1025),

4)  ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 
ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu  
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

5)  ustawą z dnia 22 września 2006 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 191, poz. 1414),

6)  ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie 
i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania 
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600),

7)  ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 220, poz. 1602), 

8)  ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo- 
spolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 732),

9)  ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, 
poz. 1242)

— ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 141, poz. 892),

10)  ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1288),

11)  ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1308),

12)  ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, 
poz. 157),

13)  ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 
i Nr 161, poz. 1278),

14)  ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw związanych z realizacją wydatków 
budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706),

15)  ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 28, poz. 143)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem 10 kwietnia 2010 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1)  art. 157—168, 171, 173, 183, 185 i 188 ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750), któ-
re stanowią:

„Art. 157.  W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyż-
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm.a)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 21 uchyla się ust. 2;

2)  w art. 24:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Zwolnienie z wyższej szkoły 
wojskowej słuchacza będącego 
żołnierzem zawodowym nastę-
puje w przypadku zwolnienia 
z zawodowej służby wojsko-
wej z przyczyn określonych 
w art. 111 pkt 1 i 3 ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1750).”,
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z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

a)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, 
poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, 
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676 i Nr 141, poz. 1184.
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b)  w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  zwolnienia z zawodowej służby 
wojskowej z przyczyn określo-
nych w art. 111 pkt 6 i 11—15 
oraz art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodo-
wych,”;

3) uchyla się art. 26.

 Art. 158.  W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 21, poz. 205, z późn. zm.b)) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1)  w art. 58 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują 
brzmienie:

„1)  mężczyźni, począwszy od dnia 
1 stycznia roku kalendarzowego, 
w którym kończą osiemnaście lat 
życia, do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą pięćdzie-
siąt lat, a posiadający stopień  
oficerski — sześćdziesiąt lat życia,

2)  kobiety posiadające kwalifikacje 
przydatne do tej służby, począw-
szy od dnia 1 stycznia roku kalen-
darzowego, w którym kończą 
osiemnaście lat życia, do końca 
roku kalendarzowego, w którym 
kończą czterdzieści lat, a posiada-
jące stopień oficerski — pięćdzie-
siąt lat życia.”;

2)  w art. 59 zdanie wstępne otrzymuje 
brzmienie:

„Żołnierzami w czynnej służbie woj-
skowej, w rozumieniu niniejszej usta-
wy, są osoby, które:”;

3)  w art. 74:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Ze względu na posiadany sto-
pień wojskowy żołnierze są sze-
regowymi, podoficerami lub 
oficerami.

 2.  Stopniami wojskowymi są na-
stępujące stopnie, z zastrzeże-
niem ust. 2a:

1)  szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy;

2)  podoficerów:

a)  kapral,

b) starszy kapral,

c) plutonowy,

d) sierżant,

e) starszy sierżant,

f) młodszy chorąży,

g) chorąży,

h) starszy chorąży,

i) starszy chorąży sztabowy;

3) oficerów:

a)  młodszych: 

— podporucznik,

— porucznik,

— kapitan,

b) starszych:

— major,

— podpułkownik,

— pułkownik,

c) generałów:

— generał brygady,

— generał dywizji,

— generał broni,

— generał.”,

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a 
w brzmieniu:

„2a.  W Marynarce Wojennej stop-
niami wojskowymi są odpo-
wiednio stopnie:

1)  szeregowych:

a)  marynarz,

b)  starszy marynarz;

2)  podoficerów:

a)  mat,

b)  starszy mat,

c)   bosmanmat,

d)  bosman,

e)  starszy bosman,

f)  młodszy chorąży marynar-
ki,

g)  chorąży marynarki,

h)  starszy chorąży marynar-
ki,

i)  starszy chorąży sztabowy 
marynarki;

3)  oficerów:

a) młodszych:

—  podporucznik marynar-
ki,

—  porucznik marynarki,

—  kapitan marynarki,

b) starszych:

—  komandor podporucz-
nik,

—  komandor porucznik,

—  komandor,

b)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, 
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, 
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. 
Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, 
poz. 1326.
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c) admirałów:

—  kontradmirał,

—  wiceadmirał,

—  admirał floty,

—  admirał.”;

4)  w art. 78:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) uchyla się ust. 2 i 4;

5) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  dla oficerów — osiemnastu mie-
sięcy.”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Ćwiczenia wojskowe odbyte 
w stopniu szeregowego lub 
w stopniu podoficerskim zalicza 
się do łącznego czasu ćwiczeń 
wojskowych ustalonego dla ofice-
rów.”.

 Art. 159.  W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. 
o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76, poz. 693, z późn. zm.c)) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o uposażeniu żołnierzy niezawodo-
wych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1.  Ustawa określa uposażenie 
i inne należności pieniężne 
żołnierzy odbywających za-
sadniczą służbę wojskową, 
nadterminową zasadniczą 
służbę wojskową, przeszkole-
nie wojskowe, ćwiczenia woj-
skowe i okresową służbę woj-
skową oraz pełniących służbę 
wojskową w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny.”;

3) w art. 2:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Inne należności pieniężne obej-
mują:

1)  nagrody i zapomogi;

2)  należności za podróże służbo-
we;

3)  należności w związku ze zwol-
nieniem z czynnej służby woj-
skowej;

4)  zasiłki pogrzebowe, odprawy 
pośmiertne, zwrot kosztów 
pogrzebu.”,

b)  uchyla się ust. 3—5;

4)  w art. 3 uchyla się ust. 2;

5)  w art. 4:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Żołnierzom mogą być przyzna-
wane:

1)  nagrody — w szczególności 
w związku z przejawianiem 
inicjatywy w służbie albo wy-
konywaniem zadań służbo-
wych wymagających szcze-
gólnie dużego nakładu pracy, 
w tym poza określonym cza-
sem służby, w skróconych 
terminach lub w warunkach 
szczególnie utrudnionych;

2)  zapomogi — w przypadku 
zdarzeń losowych, klęsk ży-
wiołowych, długotrwałej cho-
roby lub śmierci członka ro-
dziny oraz innych przyczyn 
powodujących istotne pogor-
szenie warunków material-
nych.”,

b)  uchyla się ust. 1a,

c)  po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmie-
niu:

„3.  Minister Obrony Narodowej 
określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki przy-
znawania żołnierzom nagród i za-
pomóg, uwzględniając okolicz-
ności uzasadniające przyznanie 
żołnierzowi nagrody lub zapo-
mogi, właściwość przełożonych 
oraz tryb postępowania w tych 
sprawach.”;

6) uchyla się art. 5;

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1.  Żołnierzowi delegowanemu 
do wykonywania zadań 
służbowych poza stałym 
miejscem odbywania służ-
by przysługują należności 
za podróże służbowe. 

2.  Minister Obrony Narodo-
wej, w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw 
pracy, określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość, 
tryb przyznawania należno-
ści za podróże służbowe, 
z uwzględnieniem sposobu 
obliczania czasu podróży 
służbowej oraz rodzaju na-
leżności i sposobu ustala-
nia ich wysokości oraz ter-
minów i trybu wypłaty tych 
należności.”;

8) w art. 8:

a)  w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b)  uchyla się ust. 2;

c)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, 
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, 
poz. 1609.
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 9)  w art. 9:

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Jeżeli przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej, organami woj-
skowymi właściwymi w spra-
wach określonych w przepi-
sach ustawy są dowódcy jed-
nostek wojskowych zajmujący 
stanowisko służbowe dowód-
cy batalionu (równorzędne) 
lub wyższe w stosunku do 
wszystkich żołnierzy odbywa-
jących służbę w podległej jed-
nostce wojskowej.”,

b)  po ust. 5 dodaje się ust. 6 
w brzmieniu:

„6.  Stanowiskami służbowymi 
równorzędnymi stanowisku 
dowódcy batalionu, o którym 
mowa w ust. 5, są stanowiska:

1)  dowódcy dywizjonu lub es-
kadry;

2)  dowódcy okrętu II rangi;

3)  inne stanowiska służbowe 
dowódców jednostek woj-
skowych, jeżeli stanowiska 
te zostały zaszeregowane do 
stopnia etatowego co naj-
mniej majora (komandora 
podporucznika).”;

10)  uchyla się rozdział 2;

11)  tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmie-
nie:

„Uposażenie i inne należności pie-
niężne”; 

12)  w art. 27:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Żołnierzowi odbywającemu 
okresową służbę wojskową 
przysługują:

1)  uposażenie zasadnicze,

2)  dodatki do uposażenia za-
sadniczego,

3)  ekwiwalent pieniężny za nie-
wykorzystany urlop wypo-
czynkowy,

4)  zasiłek pogrzebowy,

5)  odprawa pośmiertna,

6)  pokrycie kosztów pogrzebu 
ze środków budżetu pań-
stwa z części, której dyspo-
nentem jest Minister Obro-
ny Narodowej

— w wysokości i na zasadach 
określonych jak dla żołnierzy 
zawodowych w przepisach 
ustawy z dnia 11 września 
2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1750).”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Żołnierzowi służby okresowej 
zwolnionemu z czynnej służby 
wojskowej niespełniającemu 
warunków do nabycia prawa 
do emerytury wojskowej lub 
wojskowej renty inwalidzkiej, 
od jego uposażenia wypła- 
conego po dniu 31 grudnia 
1998 r. do dnia zwolnienia ze 
służby, od którego nie odpro-
wadzono składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, 
przekazuje się do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
składki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 
13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, 
z późn. zm.d)) na zasadach 
określonych w art. 6a ustawy 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym żoł-
nierzy zawodowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, 
poz. 108, z późn. zm.e)).”; 

13) uchyla się art. 28;

14) w art. 30:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Żołnierzom, o których mowa 
w ust. 1, mogą być przyznane 
do uposażenia dodatek funk-
cyjny i dodatki uzasadnione 
szczególnymi właściwościami 
lub warunkami służby wojsko-
wej.”,

b)  uchyla się ust. 3 i 4;

15) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Żołnierzom, o których mowa 
w ust. 1, wyznaczonym na stano-
wiska służbowe przewidziane 
w etatach dla żołnierzy zawodo-
wych dowódca jednostki wojsko-
wej przyznaje dodatek funkcyjny 
w wysokości do 15 % uposażenia 
zasadniczego przysługującego 
żołnierzowi według stopnia woj-
skowego.”;

d)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, 
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, 
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, 
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, 
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, 
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 
i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, 
Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, 
Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, 
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 149, 
poz. 1450 i Nr 170, poz. 1651.

e)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 56, poz. 498, Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.
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16) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Członkom rodziny zmarłego 
żołnierza przysługuje jedno- 
razowa odprawa w wysokości 
jednomiesięcznego uposaże-
nia, a jeżeli śmierć nastąpiła 
wskutek wypadku pozostają-
cego w związku ze służbą woj-
skową — w wysokości trzy-
miesięcznego uposażenia.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.  Do obliczenia wysokości od-
prawy, o której mowa w ust. 2, 
przyjmuje się najniższą stawkę 
uposażenia zasadniczego żoł-
nierza zawodowego w odpo-
wiednim stopniu wojskowym 
obowiązującego w dniu śmier-
ci żołnierza. Do obliczenia wy-
sokości odprawy dla żołnierzy 
posiadających stopień wojsko-
wy szeregowego (marynarza) 
przyjmuje się uposażenie prze-
widziane dla stopnia wojsko-
wego starszego szeregowego 
(starszego marynarza).

 5.  Odprawę i ekwiwalent, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3, wypła-
ca się małżonkowi, dzieciom, 
rodzicom lub rodzeństwu 
zmarłego żołnierza.”;

17) uchyla się art. 35;

18) art. 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„Art. 36.  W okresie choroby, urlopu 
i zwolnienia od zajęć służ-
bowych żołnierz zachowuje 
prawo do pobieranego 
ostatnio uposażenia i in-
nych należności pienięż-
nych, z uwzględnieniem 
powstałych w tym okresie 
zmian mających wpływ na 
wysokość uposażenia za-
sadniczego lub na prawo 
do dodatków i innych na-
leżności pieniężnych.

 Art. 37. 1.  Żołnierzowi, który został 
zawieszony w czynnoś-
ciach służbowych albo 
tymczasowo aresztowa-
ny, zawiesza się od naj- 
bliższego terminu płatno-
ści wypłatę połowy upo-
sażenia zasadniczego oraz 
wypłatę dodatków o cha-
rakterze stałym. 

2.  W razie umorzenia postę-
powania karnego lub dys-
cyplinarnego albo unie-
winnienia prawomocnym 
wyrokiem sądu żołnierz 
otrzymuje zawieszoną 
część uposażenia wraz 

z odsetkami ustawowymi 
od dnia, w którym uposa-
żenie stało się wymagal-
ne, choćby umorzenie 
lub uniewinnienie nastą-
piło po zwolnieniu żołnie-
rza z czynnej służby woj-
skowej.”;

19)  art. 40—43 otrzymują brzmienie:

„Art. 40. 1.  Z uposażenia żołnierza 
odbywającego okresową 
służbę wojskową mogą 
być dokonywane potrą-
cenia w granicach i na 
zasadach określonych 
w przepisach szczegól-
nych stosowanych do 
wynagrodzeń za pracę, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 
oraz art. 43.

2.  Przez uposażenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, nale-
ży rozumieć uposażenie 
zasadnicze i dodatki do 
uposażenia zasadniczego 
wymienione w art. 27 
ust. 1 pkt 1 i 2, ekwiwa-
lent pieniężny za niewy-
korzystany urlop wypo-
czynkowy, wymieniony 
w art. 27 ust. 1 pkt 3, i od-
prawę, o której mowa 
w art. 27 ust. 2.

3.  Odprawa z tytułu zwol-
nienia z okresowej służby 
wojskowej, o której mo-
wa w art. 27 ust. 2, pod-
lega egzekucji wyłącznie 
na zaspokojenie zaleg-
łych świadczeń alimenta-
cyjnych, z uwzględnie-
niem ograniczeń wynika-
jących z ust. 1.

 Art. 41. 1.  Z uposażenia żołnierza 
odbywającego nadtermi-
nową zasadniczą służbę 
wojskową mogą być  
dokonywane potrącenia 
w granicach i na zasadach 
określonych w przepisach 
szczególnych stosowa-
nych do wynagrodzeń za 
pracę, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3 oraz art. 43.

2.  Przez uposażenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, nale-
ży rozumieć uposażenie 
zasadnicze i dodatki do 
uposażenia zasadnicze-
go, wymienione w art. 30, 
odprawę, o której mowa 
w art. 32 ust. 2, i ekwiwa-
lent pieniężny za niewy-
korzystany urlop wypo-
czynkowy, wymieniony 
w art. 32a.
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3.  Odprawa z tytułu zwol-
nienia z nadterminowej 
zasadniczej służby woj-
skowej, o której mowa 
w art. 32 ust. 2, podlega 
egzekucji wyłącznie na 
zaspokojenie zaległych 
świadczeń alimentacyj-
nych, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających 
z ust. 1.

 Art. 42. 1.  Z uposażenia żołnierzy 
odbywających zasadni-
czą służbę wojskową, 
ćwiczenia wojskowe lub 
przeszkolenie wojskowe 
albo pełniących służbę 
wojskową w razie ogło-
szenia mobilizacji i w cza-
sie wojny mogą być do-
konywane potrącenia tyl-
ko na zaspokojenie rosz-
czeń z tytułu szkody wy-
rządzonej jednostce woj-
skowej i kary pieniężne 
orzeczone w postępo- 
waniu dyscyplinarnym, 
z tym że łączna wysokość 
potrąceń nie może prze-
kroczyć 50 % miesięczne-
go uposażenia.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio do odpraw, 
o których mowa w art. 32 
ust. 1, 3 i 4.

Art. 43.  Przepisów art. 40—42 nie 
stosuje się do zaliczek po-
branych przez żołnierza do 
rozliczenia, które potrąca się 
z uposażenia i innych należ-
ności pieniężnych w pełnej 
wysokości, niezależnie od 
potrąceń dokonywanych 
z innych tytułów.”;

20) uchyla się art. 44;

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Minister Obrony Narodowej okreś-
li, w drodze rozporządzenia:

1)  terminy płatności uposażenia 
i innych należności pienięż-
nych z uwzględnieniem, że 
wypłata uposażenia będzie do-
konywana miesięcznie z góry;

2)  szczegółowe warunki i tryb 
pokrywania przez wojsko kosz-
tów pogrzebu żołnierzy; 
w szczególności z uwzględnie-
niem organów wojskowych 
właściwych w tych sprawach 
oraz maksymalnych wysoko-
ści kosztów pogrzebu żołnie-
rza organizowanego na koszt 
wojska.”;

22)  uchyla się art. 48.

 Art. 160.  W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, 
poz. 1609) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje 
brzmienie:

„8)  uposażenie — uposażenie zasad-
nicze wraz z dodatkami o charak-
terze stałym i miesięczną równo-
wartością dodatkowego uposaże-
nia rocznego, należnych żołnierzo-
wi zawodowemu stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 11 wrześ-
nia 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1750),”;

2)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmie-
niu:

„Art. 6a. 1.  Jeżeli żołnierz zwolniony 
z czynnej służby nie speł-
nia warunków do nabycia 
prawa do emerytury woj-
skowej lub wojskowej ren-
ty inwalidzkiej, od uposa-
żenia wypłaconego żołnie-
rzowi po dniu 31 grudnia 
1998 r. do dnia zwolnienia 
ze służby, od którego nie 
odprowadzono składki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, przekazuje się 
do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych składki za 
ten okres przewidziane 
w ustawie z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. Nr 137, 
poz. 887, z późn. zm.f)).

2.  Przez uposażenie stano-
wiące podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, 
o którym mowa w ust. 1, 
rozumie się:

1)  kwotę najniższego wy-
nagrodzenia ustalaną 
na podstawie odręb-
nych przepisów — za 
okres służby wojskowej 

f)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, 
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, 
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, 
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, 
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, 
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 
i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, 
Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, 
poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz 
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, 
Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.
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w charakterze kandyda-
ta na żołnierza zawodo-
wego przed dniem 
1 stycznia 2003 r.,

2)  kwotę minimalnego wy- 
nagrodzenia za pracę 
obowiązującego w grud-
niu roku poprzedniego, 
ustalonego na podsta-
wie odrębnych przepi-
sów — za okres służby 
wojskowej w charakte-
rze kandydata na żoł-
nierza zawodowego po 
dniu 31 grudnia 2002 r.,

3)  uposażenie stanowią-
ce podstawę wymiaru 
składek na podstawie 
art. 18 ustawy, o której 
mowa w ust. 1 — za po-
zostałe okresy służby.

3.  Składki, o których mowa 
w ust. 1, przekazuje się 
również w przypadku, gdy 
żołnierz spełnia jedynie 
warunki do nabycia prawa 
do wojskowej renty inwa-
lidzkiej. Przekazanie skła-
dek następuje na wniosek 
żołnierza.

4.  Składki podlegają walory-
zacji wskaźnikiem walory-
zacji składek określonym 
na podstawie ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1118, z późn. zm.g)).

5.  Przy obliczaniu kwoty na-
leżnych składek, waloryzo-
wanych na podstawie 
ust. 4, stosuje się odpo-
wiednio art. 19 ust. 1 oraz 
art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2  
ustawy, o której mowa 
w ust. 1.

6.  Przepisy ust. 1—5 stosuje 
się również do żołnierza, 
który pozostawał w służ-
bie przed dniem 2 stycznia 
1999 r., jeżeli po zwolnie-
niu ze służby, pomimo 
spełnienia warunków do 

nabycia prawa do emery-
tury wojskowej, zgłosił 
wniosek o przyznanie eme-
rytury z tytułu podlegania 
ubezpieczeniom społecz-
nym.

7.  W przypadku, o którym 
mowa w ust. 6, kwotę na-
leżnych, zwaloryzowanych 
składek przekazuje się nie-
zwłocznie na podstawie 
zawiadomienia przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych o nabyciu przez żoł-
nierza prawa do emerytu-
ry przewidzianej w usta-
wie z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

8.  Kwota należnych, zwalo-
ryzowanych składek sta-
nowi przychody Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

9.  Minister Obrony Narodo-
wej, w porozumieniu  
z ministrem właściwym 
do spraw zabezpiecze- 
nia społecznego, określi, 
w drodze rozporządzenia, 
tryb i terminy przekazywa-
nia do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych składek, 
o których mowa w ust. 1, 
3, 4 i 7, oraz jednostki do 
tego właściwe, mając na 
uwadze konieczność za-
pewnienia prawidłowego, 
niezwłocznego wykony-
wania czynności związa-
nych z przekazywaniem 
tych składek.

10.  Minister właściwy do 
spraw wewnętrznych, 
w porozumieniu z mini-
strem właściwym do 
spraw zabezpieczenia spo-
łecznego, określi, w dro-
dze rozporządzenia, tryb 
i terminy przekazywania 
do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych składek, o któ-
rych mowa w ust. 1, 3, 4 
i 7, za żołnierzy zawodo-
wych pełniących służbę 
w jednostkach podległych 
ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych 
oraz jednostki do tego 
właściwe, mając na uwa-
dze konieczność zapew-
nienia prawidłowego i nie-
zwłocznego wykonywania 
czynności związanych 
z przekazywaniem tych 
składek.”. 

g)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, 
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, 
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, 
Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, 
poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz 
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, 
poz. 1609.
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 Art. 161.  (uchylony).h)

 Art. 162.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.i)) wprowadza się następują-
ce zmiany:

1)  w art. 324 w § 1 uchyla się pkt 1;

2)  uchyla się art. 325;

3)  art. 328 otrzymuje brzmienie:

„Art. 328.  Sąd może orzec degradację 
tylko wobec osoby, która 
w chwili popełnienia czynu 
zabronionego była żołnie-
rzem, chociażby przestała 
nim być w chwili orzeka-
nia.”;

4) art. 332 otrzymuje brzmienie:

„Art. 332. § 1.  W razie orzeczenia za 
zbiegające się przestęp-
stwa pozbawienia praw 
publicznych i degradacji 
lub wydalenia z zawo-
dowej służby wojskowej 
sąd orzeka tylko po- 
zbawienie praw publicz-
nych.

§ 2.  W razie orzeczenia za 
zbiegające się przestęp-
stwa degradacji oraz 
wydalenia z zawodowej 
służby wojskowej sąd 
orzeka tylko degrada-
cję.”;

5) w art. 338 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.  Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się 
do żołnierzy zawodowych, okre-
sowej służby wojskowej oraz 
nadterminowej zasadniczej służ-
by wojskowej, a także do ofice-
rów i podoficerów rezerwy od-
bywających ćwiczenia wojsko-
we.”.

 Art. 163.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557, z późn. zm.j)) wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  w art. 233 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  oficerów,”; 

2)  art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237.  W razie orzeczenia wobec 
żołnierza wydalenia z zawo-
dowej służby wojskowej lub 
degradacji sąd zarządza wy-
konanie orzeczonego środ-
ka przez właściwego do-
wódcę oraz zawiadamia 
o treści orzeczenia odpo-
wiedni w sprawach kadro-
wych organ wojskowy.”.

 Art. 164.  W ustawie z dnia 4 września 1997 r.  
o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1)  w art. 7 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

2)  w art. 8 uchyla się ust. 6;

3)  w art. 22 w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8;

4)  uchyla się art. 27;

5)  w art. 59 w ust. 2:

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  wymienioną w pkt 9 — przeło-
żony dyscyplinarny zajmujący 
stanowisko służbowe nie niższe 
niż dowódca jednostki wojsko-
wej,”,

b)  uchyla się pkt 4;

6)  w art. 65 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  żołnierzy zasadniczej służby woj-
skowej, studentów i absolwentów 
szkół wyższych odbywających 
przeszkolenie wojskowe, żołnierzy 
rezerwy odbywających ćwiczenia 
wojskowe i okresową służbę woj-
skową oraz żołnierzy nadtermino-
wej zasadniczej służby wojskowej, 
a także kandydatów na żołnierzy 
zawodowych oraz szeregowych 
zawodowych i podoficerów zawo-
dowych — odpowiednio podoficer 
zawodowy lub oficer zawodowy,”;

7)  w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Karę dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, uważa 
się za wykonaną z chwilą uprawo-
mocnienia się orzeczenia.”;

8)  w art. 99 w ust. 1 uchyla się pkt 2.

 Art. 165.  W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, 
poz. 1255, z późn. zm.k)) wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

h)  Przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 116, poz. 1203), która weszła w życie z dniem 1 lipca 
2004 r.

i)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, 
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, 
poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142.

j)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, 
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, 
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, 
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 
i Nr 142, poz. 1380.

k)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, 
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, 
Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 
oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 166, poz. 1609.
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„2)  pracownicy — rozumie się osoby 
zatrudnione w jednostkach, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz żołnierzy 
zawodowych, żołnierzy odbywają-
cych nadterminową zasadniczą 
służbę wojskową, żołnierzy odby-
wających okresową służbę woj-
skową, funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożar-
nej — z wyjątkiem pełniących służ-
bę kandydacką — oraz funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Więziennej i Służby Celnej,

 3)  wynagrodzenia — rozumie się wy-
nagrodzenia i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy 
osób zatrudnionych w jednost-
kach, o których mowa w pkt 1, 
oraz uposażenia, nagrody roczne 
i uznaniowe oraz dodatkowe upo-
sażenia roczne, a także zapomogi 
przysługujące na podstawie od-
rębnych ustaw żołnierzom i funk-
cjonariuszom, o których mowa 
w pkt 2,”;

2)  w art. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje 
brzmienie:

„c)  żołnierze zawodowi i funkcjonariu-
sze, o których mowa w art. 2 
pkt 2,”;

3)  po art. 29e dodaje się art. 29f 
w brzmieniu:

„Art. 29f.  Przez żołnierzy zawodowych, 
o których mowa w art. 5 
pkt 1 lit. c), rozumie się rów-
nież żołnierzy odbywają-
cych nadterminową zasad-
niczą służbę wojskową, któ-
rzy rozpoczęli odbywanie tej 
służby przed dniem 1 lipca 
2004 r.”. 

 Art. 166.  W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o od-
powiedzialności majątkowej żołnierzy 
(Dz. U. Nr 89, poz. 967) w art. 2 pkt 1 i 2 
otrzymują brzmienie:

„1)  żołnierzu — należy przez to rozumieć 
żołnierza w czynnej służbie wojsko-
wej, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750) i w usta-
wie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, 
poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, 
poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, 
Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 
i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz 
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, 
poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, 
poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750);

2)  uposażeniu przysługującym żołnie-
rzowi — należy przez to rozumieć 
uposażenie zasadnicze, wraz z dodat-
kami o charakterze stałym, należne 
żołnierzowi w dniu wyrządzenia szko-
dy, o którym mowa odpowiednio 
w ustawie z dnia 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych i w ustawie z dnia 17 grudnia 
1974 r. o uposażeniu żołnierzy nie- 
zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, 
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz 
z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, 
poz. 1750),”.

 Art. 167.  W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o świadczeniach odszkodowawczych 
przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze 
służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760) 
w art. 2 w ust. 2 uchyla się pkt 1.

 Art. 168.  W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Woj-
skowych Służbach Informacyjnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326) w art. 8 ust. 3 
otrzymuje brzmienie:

„3.  Minister Obrony Narodowej wyzna-
cza Szefa WSI i jego zastępców spo-
śród żołnierzy zawodowych pełnią-
cych zawodową służbę wojskową na 
podstawie kontraktu na pełnienie 
służby stałej.”.”

„Art. 171.  Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wej-
ścia w życie niniejszej ustawy wchodzą 
w skład organów spółek, innych przed-
siębiorców oraz fundacji, uczestniczą 
w pracach tych organów na zasadach 
obowiązujących przed dniem 30 czerw-
ca 2004 r., nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2004 r.”

„Art. 173.  Żołnierz zawodowy pełniący zawodową 
służbę wojskową w okresie próbnym 
może oświadczyć na piśmie, najpóźniej 
w terminie do dnia 31 lipca 2004 r., o za-
miarze rozwiązania stosunku służbowe-
go. W takim przypadku z dniem upływu 
okresu próbnego żołnierza zawodowe-
go zwalnia się z zawodowej służby woj-
skowej.”

„Art. 183.  Żołnierze zwolnieni z zawodowej służby 
wojskowej przed dniem 1 lipca 2004 r., 
którym na podstawie ustawy, o której 
mowa w art. 189, przysługiwało prawo 
do pomocy w zakresie przekwalifikowa-
nia, doradztwa zawodowego lub po-
średnictwa pracy realizowanego przez 
wyspecjalizowane organy, korzystają 
z pomocy określonej w art. 120 w okre-
sie do dnia 31 grudnia 2005 r.”

„Art. 185.  Żołnierzom pełniącym zawodową służ-
bę wojskową oraz żołnierzom odbywa-
jącym nadterminową zasadniczą służbę 
wojskową w 2004 r. wypłaca się, ze 
środków przeznaczonych na uposaże-
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nia, nagrodę roczną w wysokości, na 
warunkach i w trybie określonych w roz-
porządzeniu Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie na-
gród rocznych, nagród pieniężnych 
w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla 
żołnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770 oraz 
z 2002 r. Nr 134, poz. 1131).”

„Art. 188.  Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (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, z 2001 r. 
Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, 
z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, 
poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz 
z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz ustawy 
z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu 
żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, 
poz. 1609), które w niniejszej ustawie zo-
stały uchylone lub zmienione, pozostają 
w mocy do czasu zastąpienia ich przepi-
sami wydanymi na podstawie niniejszej 
ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 
30 czerwca 2005 r.”;

2)  art. 30 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, 
poz. 2533), który stanowi:

„Art. 30.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)  art. 7, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2005 r.”;

3)  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 
który stanowi:

„Art. 252.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2004 r., z wyjątkiem:

1)  art. 201, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2)  art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży-
cie z dniem ogłoszenia ustawy.”;

4)  art. 3 i 4 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy nie- 
zawodowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1025), które sta- 
nowią:

„Art. 3.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, oraz art. 4 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują 
moc do czasu wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 84 ust. 3 ustawy, o której 
mowa w art. 1, oraz art. 4 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w art. 2, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą.

 Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”;

5)  art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy 
wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywia-
du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który 
stanowi:

„Art. 80.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które 
wchodzą w życie z dniem 1 października 
2006 r.”;

6)  art. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie 
ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych 
oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1414), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”;

7)  art. 44 i 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do 
wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1600), które stanowią:

„Art. 44.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze, 
wydane na podstawie art. 10 ust. 5, art. 14 
ust. 5 i art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 1, art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 3, art. 28 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 8, art. 1 ust. 2 i art. 3 ustawy zmie-
nianej w art. 13, art. 8 ust. 4 ustawy zmie-
nianej w art. 14, art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, 
art. 21a ust. 4 i art. 21b ust. 4 ustawy 
zmienianej w art. 15, art. 16 ust. 3 ustawy 
zmienianej w art. 18, art. 28 pkt 4 ustawy 
zmienianej w art. 20, art. 8 ustawy zmie-
nianej w art. 26, art. 21 ust. 3 ustawy 
zmienianej w art. 32, art. 54 ustawy zmie-
nianej w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 
i art. 100 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 40 oraz art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy 
zmienianej w art. 41, zachowują moc do 
czasu wydania przepisów wykonawczych 
na podstawie art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 7 
i art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, 
art. 28a ustawy zmienianej w art. 8, art. 1 
ust. 3 i art. 3 ustawy zmienianej w art. 13, 
art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14, 
art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, art. 21a ust. 4 
i art. 21b ust. 4 ustawy zmienianej 
w art. 15, art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 18, art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej 
w art. 20, art. 8 ustawy zmienianej 
w art. 26, art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 32, art. 54 ustawy zmienianej 
w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy zmienia-
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nej w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 i art. 100 
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40 oraz 
art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej 
w art. 41, nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy.

 Art. 45.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8)  art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmia-
nie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 220, poz. 1602), który stanowi:

„Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”;

9)  art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 732), który stanowi:

„Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 4, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2008 r.;

2)  art. 1 pkt 2 w zakresie art. 13b ust. 2 
pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, 
oraz art. 2 i art. 5, które wchodzą w życie 
z dniem 1 lipca 2008 r.”;

10)  art. 10—15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242), które stanowią:

„Art. 10.  Sprawy wszczęte, lecz niezakończone 
ostateczną decyzją przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, prowadzi się na 
podstawie przepisów dotychczasowych.

 Art. 11.  Do spraw dotyczących kosztów nauki kan-
dydatów na żołnierzy zawodowych i żoł-
nierzy zawodowych, w przypadku gdy 
pobierali naukę przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a zwolnienie ze służby 
nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy, 
do obowiązku zwrotu równowartości 
kosztów poniesionych przez wojsko na je-
go utrzymanie i naukę stosuje się przepi-
sy dotychczasowe.

 Art. 12. 1.  Ustalona, w dniu wejścia w życie usta-
wy, dla żołnierzy zawodowych dwu-
nastomiesięczna kadencja na stanowi-
skach służbowych staje się z mocy pra-
wa osiemnastomiesięczną kadencją na 
tych stanowiskach służbowych.

2.  Decyzje o wyznaczeniu na stanowiska 
służbowe, wydane przez organy wy-
mienione w art. 44 ust. 1 i 2 ustawy, 
o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, zachowują 
moc.

3.  W odniesieniu do żołnierzy zawodo-
wych, o których mowa w ust. 1, nie wy-
daje się decyzji o wyznaczeniu na zaj-
mowane obecnie stanowiska służbowe 

i nie dokonuje się zmian w obecnych 
dokumentach etatowych jednostki woj-
skowej (komórki organizacyjnej) oraz 
kartach opisu stanowisk służbowych.

 Art. 13. 1.  Żołnierze zawodowi urodzeni przed 
dniem 1 sierpnia 1972 r., zajmujący sta-
nowiska służbowe, o których mowa 
w art. 4 pkt 54 ustawy, o której mowa 
w art. 9, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, mają obowiązek złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9, 
w terminie miesiąca od dnia doręcze-
nia powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2.

2.  Minister Obrony Narodowej, w termi-
nie miesiąca od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, powiadomi żołnierza 
zawodowego o obowiązku przedłoże-
nia mu oświadczenia lustracyjnego 
oraz poinformuje o skutku niedopełnie-
nia tego obowiązku.

3.  W przypadku niezłożenia w terminie 
oświadczenia lustracyjnego przez żoł-
nierza zawodowego zobowiązanego do 
jego złożenia na podstawie ust. 1, zwal-
nia się go z zawodowej służby wojsko-
wej z mocy prawa.

4.  Żołnierzowi zawodowemu, o którym 
mowa w ust. 3, przysługują należności 
pieniężne, o których mowa w art. 94 
ust. 1—3 i art. 95 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, art. 96 ust. 1 i 3—7 oraz 
art. 97 i 103 ustawy, o której mowa 
w art. 1, stosuje się.

 Art. 14. 1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 4 ust. 4, 
art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 55 ust. 1, 
art. 56 ust. 5, art. 60 ust. 5, art. 91 ust. 4, 
art. 120 ust. 4, art. 137 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych za-
chowują moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na 
podstawie art. 4 ust. 4, art. 22 ust. 9, 
art. 46 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 5, 
art. 60 ust. 5, art. 91 ust. 4, art. 120 
ust. 4, art. 137 ust. 1 ustawy, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, nie dłu-
żej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 26 ust. 10 
ustawy, o której mowa w ust. 1, zacho-
wują moc do czasu wydania nowych 
przepisów wykonawczych na podsta-
wie art. 26 ust. 14 ustawy, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 
jednak niż przez okres 12 miesięcy.

 Art. 15.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. a 
tiret drugie i trzecie, pkt 15, pkt 24—26, 
pkt 70—72, art. 7, art. 8 i art. 14 ust. 2, któ-
re wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.”;
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11)  art. 4 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1288), który stanowi:

„Art. 4.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.”;

12)  art. 8, art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 paź-
dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1308), 
które stanowią:

„Art. 8.  Sprawy wszczęte i niezakończone ostatecz-
ną decyzją przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy prowadzi się na podsta-
wie przepisów w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą.”

 Art. 9. „1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie:

1)  art. 120 ust. 4 ustawy zmienianej 
w art. 1,

2)  art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 4

— zachowują moc do czasu wydania 
nowych przepisów wykonawczych, nie 
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej  
ustawy.”

„Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 27 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 5 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009 r.”;

13)  art. 70 ust. 7 i art. 75 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokura-
tury (Dz. U. Nr 26, poz. 157), które stanowią:

 Art. 70. „7.  Przepisy art. 94 ust. 10 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 57 oraz przepisy 
art. 23, 25 ust. 1 i 1a, art. 34 ust. 4, 
art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4, art. 47 
ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy, o której 
mowa w art. 62, w brzmieniu określo-
nym przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy, stosuje się wobec 
wojskowych aplikantów prokurator-
skich do czasu zakończenia przez nich 
aplikacji prokuratorskiej.”

„Art. 75.  Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepi-
sów: art. 57, 58, 60 pkt 1—5 i 19, art. 65 
ust. 1 i 3—7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 
i 3, które wchodzą w życie z dniem 5 maja 
2009 r.”;

14)  art. 4—10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmia-
nie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, 
poz. 669 i Nr 161, poz. 1278), które stanowią:

„Art. 4. 1.  Podoficerowie i szeregowi odbywający 
w dniu 31 grudnia 2009 r. nadtermino-

wą zasadniczą służbę wojskową, speł-
niający wymagania określone w ustawie 
zmienianej w art. 1 do powołania do za-
wodowej służby wojskowej w korpusie 
podoficerów zawodowych albo w kor-
pusie szeregowych zawodowych, stają 
się z dniem 1 stycznia 2010 r. żołnierza-
mi zawodowymi pełniącymi czynną 
służbę wojskową jako służbę kontrakto-
wą, odpowiednio w korpusie podofice-
rów zawodowych, albo w korpusie sze-
regowych zawodowych, pod warunkiem 
zawarcia kontraktu, o którym mowa 
w ust. 2.

2.  Kontrakt na pełnienie służby kontrakto-
wej z żołnierzem, o którym mowa 
w ust. 1, zawierają organy właściwe do 
wyznaczenia żołnierza na stanowisko 
służbowe, w terminie do dnia 31 stycz-
nia 2010 r.

3.  Żołnierze nadterminowej zasadniczej 
służby wojskowej, jeżeli nie zawarli kon-
traktu, o którym mowa w ust. 2, odby-
wają nadal nadterminową zasadniczą 
służbę wojskową na dotychczasowych 
zasadach do upływu okresu, na jaki się 
zgłosili do tej służby, z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących tej służby obo-
wiązujących w dniu 31 grudnia 2009 r.

4.  Żołnierze, o których mowa w ust. 1, mo-
gą być wyznaczani na stanowiska służbo-
we zaszeregowane do stopnia etatowego 
równego lub bezpośrednio wyższego od 
posiadanego stopnia wojskowego w da-
nym korpusie kadry zawodowej Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych 
dalej „Siłami Zbrojnymi”.

 Art. 5.  Żołnierz rezerwy posiadający stopień woj-
skowy starszego szeregowego (starszego 
marynarza) oraz żołnierz nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej posiadający 
stopień wojskowy starszego szeregowego 
(starszego marynarza), spełniający wyma-
gania do powołania do zawodowej służby 
wojskowej w korpusie szeregowych zawo-
dowych określone w ustawie zmienianej 
w art. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r., z uwagi 
na potrzeby Sił Zbrojnych, może być powo-
łany do zawodowej służby wojskowej i wy-
znaczony, za jego pisemną zgodą, na sta-
nowisko służbowe zaszeregowane do stop-
nia etatowego szeregowego (marynarza).

 Art. 6. 1.  Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wej-
ścia w życie ustawy pełnili zawodową 
służbę wojskową na podstawie kontrak-
tu na pełnienie służby:

1)  stałej — stają się z mocy prawa żoł-
nierzami służby stałej;

2)  terminowej — stają się z mocy prawa 
żołnierzami służby kontraktowej do 
końca okresu, na jaki kontrakt został 
zawarty.
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2.  Przepisu art. 13 ust. 1 ustawy zmienia-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, nie stosuje się do żołnie-
rzy zawodowych służby kontraktowej, 
którzy w dniu wejścia w życie ustawy 
posiadają co najmniej dwunastoletni 
okres czynnej służby wojskowej oraz 
żołnierzy, których okres zawartego kon-
traktu liczony łącznie z dotychczasowy-
mi okresami odbywania lub pełnienia 
innych form czynnej służby wojskowej 
oraz okresami pełnienia służby w forma-
cjach, o których mowa w art. 17a ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, przekracza dwa-
naście lat.

3.  Żołnierze, o których mowa w ust. 2, peł-
nią służbę kontraktową przez okres, na 
jaki podpisali kontrakt.

4.  Zasiłek, o którym mowa w art. 82 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje 
żołnierzom zawodowym pełniącym do 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
zawodową służbę wojskową na podsta-
wie kontraktu na pełnienie służby termi-
nowej pełnionej na podstawie co naj-
mniej drugiego kontraktu, którym nie 
przyznano tego zasiłku na podstawie  
dotychczasowych przepisów.

 Art. 7. 1.  W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, byli żołnierze 
zawodowi oraz byli żołnierze nadtermi-
nowej zasadniczej służby wojskowej, 
którzy wskutek wypadku w związku lub 
podczas wykonywania obowiązków 
służbowych albo choroby pozostającej 
w związku ze służbą wojskową pełnioną 
poza granicami państwa po dniu 1 stycz-
nia 1998 r. doznali stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą 
wystąpić do Ministra Obrony Narodo-
wej z wnioskami o powołanie do zawo-
dowej służby wojskowej.

2.  Do byłych żołnierzy, o których mowa 
w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 5 
ust. 7a i 7b ustawy zmienianej w art. 1.

 Art. 8.  Sprawy wszczęte i niezakończone ostatecz-
ną decyzją przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy prowadzi się na podstawie 
przepisów dotychczasowych.

 Art. 9. 1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 4 ust. 5, 
art. 16, art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 
ust. 8, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 84 
ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, zachowują moc do dnia wejścia 
w życie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 4 ust. 5, art. 16, 
art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 8, 
art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 84 ust. 2 

i art. 137 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.

2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 26 ust. 14, 
art. 67 ust. 6, art. 68 ust. 5, art. 86 ust. 2, 
art. 87 ust. 4, art. 102 ust. 4 i art. 120 
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
zachowują moc do dnia wejścia w życie 
przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 26 ust. 22, art. 67 ust. 7, 
art. 68 ust. 8, art. 86 ust. 15, art. 87 ust. 6, 
art. 102 ust. 10 i art. 120 ust. 7 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak 
niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

3.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 5 ust. 8, 
art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu obowiązują-
cym przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy, zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 5 
ust. 8, art. 50a ust. 6 i art. 56 ust. 5 usta-
wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą, nie dłużej jed-
nak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

 Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 4, 14, 26, 
29 i pkt 61 w zakresie art. 124 i 124a, art. 5, 
art. 7 oraz art. 9 ust. 3, które wchodzą 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia.”;

15)  art. 26 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją wydat-
ków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), który 
stanowi:

„Art. 26.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjątkiem art. 19, który 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

16)  art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 28, poz. 143), który stanowi:

„Art. 20.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2010 r. z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)  art. 1 pkt 54 lit. a i b, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1)  zasady powoływania do zawodowej służby woj-
skowej;

2)  przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych;

3)  podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe 
żołnierzy zawodowych, w tym uprawnienia w za-
kresie działalności publicznej;

4)  zasady otrzymywania uposażenia i innych należ-
ności pieniężnych przez żołnierzy zawodowych;

5)  zasady zwalniania żołnierzy zawodowych z zawo-
dowej służby wojskowej;

6)  przebieg służby wojskowej kandydatów na żołnie-
rzy zawodowych;

7)  przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych 
i kandydatów na żołnierzy zawodowych w razie 
ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w cza-
sie wojny.

Art. 2.1) Żołnierzem zawodowym może być osoba 
posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowa-
nej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 
pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Art. 3. 1. Żołnierze zawodowi są żołnierzami 
w czynnej służbie wojskowej.

1a.2) Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę 
wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. 

2. Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę 
wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służ-
ba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświę-
cenia.

3. Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym 
godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służ-
bie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowied-
nio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z peł-
nieniem zawodowej służby wojskowej.

Art. 4. 1. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę za-
wodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „Siłami Zbrojnymi”.

2. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1)  korpus oficerów zawodowych;

2)  korpus podoficerów zawodowych;

3)  korpus szeregowych zawodowych.

3.3) Korpusy oficerów zawodowych, podoficerów 
zawodowych i szeregowych zawodowych dzielą się 
na korpusy osobowe. Korpusy osobowe dzielą się na 
grupy osobowe, w których występuje podział na spe-
cjalności wojskowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, liczbę stanowisk służbowych w poszczególnych 
korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych, uwzględ-
niając strukturę Sił Zbrojnych.

5.4) Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo-
rządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich 
podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, 
zapewniając zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych.

6. (uchylony).5)

Art. 5. 1. Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia 
zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komi- 
sja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. 
Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się:

1)  żołnierza zawodowego — z urzędu albo na jego 
wniosek;

2)  żołnierza i inną osobę, która zgłosiła chęć pełnie-
nia zawodowej służby wojskowej — z urzędu.

3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się 
z urzędu żołnierzy zawodowych:

1)  gdy nie wykonują zadań służbowych z powodu 
choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy mie-
siące;

2)  jeżeli w ich stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie 
uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie 
zadań służbowych;

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 
2010 r. (poz. 593)

USTAWA

z dnia 11 września 2003 r.

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

1)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

2)  Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

3)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

4)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

5)  Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1.
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3)  gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku 
z pełnieniem zawodowej służby wojskowej lub 
u których została stwierdzona choroba powstała 
w związku ze szczególnymi właściwościami lub 
warunkami służby wojskowej;

4)  w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicz-
nościowych badań lekarskich — jeżeli zaliczeni zo-
stali do określonych grup osobowych; 

5)  przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej poza granicami państwa oraz po po-
wrocie do kraju; 

6)  jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest 
niezbędne w postępowaniu karnym lub w spra-
wach o wykroczenia;

7)  (uchylony).6)

4. Do wojskowej komisji lekarskiej można skiero-
wać z urzędu żołnierza zawodowego również w innych 
niż wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych 
potrzebami Sił Zbrojnych, w tym w szczególności:

1)  przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe; 

2)  w związku z przeniesieniem do innego korpusu 
osobowego albo innej grupy osobowej; 

3)  przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej 
z przyczyn innych niż ze względu na stan zdrowia;

4)7) gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do 
sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy otrzy-
mał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę 
niedostateczną.

5. Do wojskowej komisji lekarskiej kierują:

1)  wojskowy komendant uzupełnień — żołnierzy i in-
ne osoby ubiegające się o powołanie do zawodo-
wej służby wojskowej;

2)8) dowódca jednostki wojskowej — w przypadkach 
wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1—4 oraz 
ust. 4 pkt 3 i 4, a także, po uzgodnieniu z organem 
właściwym do wyznaczenia żołnierza zawodowe-
go na stanowisko służbowe, w przypadkach wy-
mienionych w ust. 3 pkt 5 oraz w ust. 4 pkt 1 i 2;

3)  sąd, prokurator, komendant jednostki organizacyj-
nej Żandarmerii Wojskowej oraz inny organ, przed 
którym toczy się postępowanie w sprawach o prze-
stępstwo lub wykroczenie — w przypadku wymie-
nionym w ust. 3 pkt 6;

4)  Minister Obrony Narodowej — wszystkich żołnie-
rzy zawodowych.

6. Ustala się następujące kategorie zdolności  
fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojsko-
wej:

1)  kategoria Z — zdolny do zawodowej służby woj-
skowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodo-
wej służby wojskowej oraz służby w charakterze 
kandydata na żołnierza zawodowego;

1a)9) kategoria Z/O — zdolny do zawodowej służby 
wojskowej z ograniczeniami, co oznacza ograni-
czoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej 
służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił 
Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych 
stanowiskach służbowych;

2)  kategoria N — trwale lub czasowo niezdolny do 
zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do 
służby w charakterze kandydata na żołnierza za-
wodowego.

7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub in-
nej osoby do jednej z kategorii, o których mowa 
w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają 
na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicz-
nej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych 
rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na po-
szczególnych stanowiskach służbowych, z uwzględ-
nieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie 
potrzeby również obserwacji szpitalnej.

7a.10) Kategorię Z/O orzeka się w stosunku do żoł-
nierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku pozo-
stającego w związku z pełnieniem czynnej służby woj-
skowej albo chorobą powstałą w związku ze szczegól-
nymi właściwościami lub warunkami służby wojsko-
wej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu.

7b.10) Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowe-
go do kategorii Z/O właściwe wojskowe komisje lekar-
skie uwzględniają zdolność do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej na stanowisku służbowym wskaza-
nym przez organ właściwy do wyznaczania na to sta-
nowisko. Stanowisko służbowe wskazuje się w uzgod-
nieniu z żołnierzem zawodowym.

8.11) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy 
orzekaniu o zdolności do zawodowej służby woj-
skowej oraz do służby poza granicami państwa;

2)  wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy 
orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w po-
szczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach 
wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służ-
bowych wymagających szczególnych predyspozy-
cji zdrowotnych;

3)  wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy 
orzekaniu o ograniczonej zdolności do pełnienia 

6)  Przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1; wszedł w życie z dniem 12 czerwca 2009 r.

7)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.

8)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.

 9)  Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 12 czerwca 
2009 r.

10)  Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 12 czerwca 
2009 r.

11)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.
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zawodowej służby wojskowej w poszczególnych 
rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na 
określonych stanowiskach służbowych;

4)  właściwość i tryb postępowania wojskowych komi-
sji lekarskich;

5)  tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich 
żołnierzy zawodowych i osób ubiegających się 
o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

6)  szczegółowe warunki orzekania o zdolności do za-
wodowej służby wojskowej;

7)  szczegółowe warunki orzekania o ograniczonej 
zdolności do zawodowej służby wojskowej;

8)  szczegółowe warunki orzekania o zdolności do 
służby wojskowej poza granicami państwa;

9)  sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze 
służbą wojskową.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, na-
leży wskazać kategorie zdolności do zawodowej służ-
by wojskowej orzekane w razie stwierdzenia poszcze-
gólnych chorób lub ułomności oraz uwzględnić ozna-
czenie chorób lub ułomności według paragrafów 
i punktów w celu zapewnienia ochrony danych osobo-
wych w procesie orzeczniczym, a także określić tryb 
kierowania do wojskowych komisji lekarskich i tryb 
postępowania tych komisji, z uwzględnieniem prowa-
dzenia dodatkowych badań specjalistycznych wyma-
ganych w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych 
i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowi-
skach służbowych, a także do służby poza granicami 
państwa, tryb wydawania orzeczeń i ich zatwierdza-
nia, niezbędne elementy orzeczenia, tryb rozpatrywa-
nia odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń oraz ich 
uchylania w trybie nadzoru, niezbędną dokumentację 
lekarską i inne dokumenty mogące stanowić podsta-
wę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, wzór skie-
rowania do wojskowych komisji lekarskich, jak rów-
nież wzory orzeczeń i certyfikatów wydawanych przez 
te komisje. Rozporządzenie zapewni, aby do zawodo-
wej służby wojskowej były powoływane i pełniły ją 
osoby posiadające stan zdrowia odpowiadający wa-
runkom zawodowej służby wojskowej.

Art. 5a.12) 1. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia 
zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant 
uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psycho- 
logicznej w celu wydania orzeczenia psychologiczne-
go w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia tej 
służby.

2. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1, 
do wojskowej pracowni psychologicznej wojskowy 
komendant uzupełnień informuje kierownika tej pra-
cowni.

3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej 
informuje wojskowego komendanta uzupełnień o fak-
cie niestawienia się osoby, o której mowa w ust. 1, do 
wojskowej pracowni psychologicznej.

4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni 
psychologicznej wydaje psycholog tej pracowni upraw-
niony do przeprowadzenia badań psychologicznych.

5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni 
psychologicznej doręcza się na piśmie osobie, o której 
mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzu-
pełnień.

6. Od orzeczenia psychologicznego wojskowej 
pracowni psychologicznej przysługuje osobie, o której 
mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzu-
pełnień odwołanie do wojskowej pracowni psycho-
logicznej będącej organem wyższego stopnia.

7. Minister Obrony Narodowej, uwzględniając 
właściwość wojskowych pracowni psychologicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  tryb kierowania do wojskowych pracowni psycho-
logicznych oraz sposób i tryb wydawania orzeczeń 
psychologicznych;

2)  zakres badań psychologicznych, którym jest pod-
dawana osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawo-
dowej służby wojskowej;

3)  tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicz-
nych;

4)  sposób postępowania z dokumentacją związaną 
z badaniami psychologicznymi oraz wzory stoso-
wanych dokumentów i orzeczeń. 

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy następujące okreś-
lenia oznaczają:

1)13) żołnierze zawodowi — żołnierzy pełniących stałą 
albo kontraktową zawodową służbę wojskową;

2) potrzeby Sił Zbrojnych — celowość:

a)  powołania do zawodowej służby wojskowej,

b)  wyznaczenia na stanowisko służbowe,

c)  zwolnienia ze stanowiska służbowego,

d)  przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozy-
cji albo do innego korpusu osobowego,

e)  zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej 
służby wojskowej

— w ramach liczby stanowisk w poszczególnych 
korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych; 

3)  stanowisko służbowe — usytuowanie żołnierza za-
wodowego w hierarchii służbowej jednostki orga-
nizacyjnej, z określonymi dla tego stanowiska:

a) nazwą,

b) stopniem etatowym,

c) grupą uposażenia,

d) korpusem osobowym,

e) grupą osobową,

f)14) specjalnością wojskową;12)  Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 
2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1288), która weszła w życie z dniem 6 grudnia 
2008 r.

13)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14)  Dodana przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której 
mowa w odnośniku 1.
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4)  stopień etatowy — określony dla danego stanowi-
ska służbowego stopień wojskowy; 

5)  wyższe stanowisko służbowe — stanowisko służ-
bowe, którego stopień etatowy jest wyższy od 
stopnia etatowego poprzednio zajmowanego sta-
nowiska służbowego;

6)  równorzędne stanowisko służbowe — stanowisko 
służbowe, którego stopień etatowy jest równy 
stopniowi etatowemu poprzednio zajmowanego 
stanowiska służbowego; 

7)  (uchylony);15)

8)  (uchylony);15)

9)  (uchylony);15)

10)  (uchylony);15)

11)  (uchylony);15)

11a)16) karta opisu stanowiska służbowego — doku-
ment sporządzony dla każdego stanowiska służbo-
wego występującego w etacie jednostki wojsko-
wej, zawierający w szczególności informacje doty-
czące charakterystyki stanowiska, wymaganych 
kwalifikacji i podstawowych obowiązków służbo-
wych na tym stanowisku; 

12)  kadencja na stanowisku służbowym — okres peł-
nienia przez żołnierza zawodowego służby na sta-
nowisku służbowym określony w decyzji per- 
sonalnej wyznaczającej go na to stanowisko;

13)17) kontrakt — pisemną umowę zawartą między 
osobą zgłaszającą chęć pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej jako służby kontraktowej a organem 
właściwym do zawarcia takiej umowy; 

14)  modele przebiegu służby wojskowej — przewi-
dzianą dla poszczególnych korpusów kadry zawo-
dowej Sił Zbrojnych kolejność zajmowania po-
szczególnych stanowisk służbowych, na podsta-
wie której planuje się rozwój służbowy żołnierzy 
zawodowych;

15)  sędziowie sądów wojskowych — żołnierzy zawo-
dowych pełniących zawodową służbę wojskową 
na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych 
i w Departamencie Sądów Wojskowych Minister-
stwa Sprawiedliwości;

16)  prokuratorzy wojskowi — żołnierzy zawodowych 
pełniących zawodową służbę wojskową na stano-
wiskach prokuratorów w wojskowych jednostkach 
organizacyjnych prokuratury;

17)18) objęcie stanowiska służbowego — określony 
w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojsko-
wej dzień przystąpienia żołnierza zawodowego do 

wykonywania obowiązków służbowych na stano-
wisku służbowym, na które żołnierz ten został wy-
znaczony decyzją uprawnionego organu; 

18)  adres zameldowania — adres miejsca zameldowa-
nia żołnierza zawodowego na pobyt stały;

19)  (uchylony);19)

20)  dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawo-
dowego — dzieci własne żołnierza zawodowego, 
dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzie-
ci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia 
przez nie związku małżeńskiego, które:

a)  nie przekroczyły osiemnastego roku życia, 
a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania 
studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego 
roku życia, albo

b)  stały się całkowicie niezdolne do pracy lub nie-
zdolne do samodzielnej egzystencji przed osiąg-
nięciem wieku określonego w lit. a;

21)  przydział mobilizacyjny — imienne wyznaczenie 
żołnierza zawodowego lub żołnierza pełniącego 
służbę kandydacką na stanowisko służbowe okreś-
lone etatem czasu wojennego, zgodnie z wymaga-
niami kwalifikacyjnymi oraz innymi predyspozy-
cjami określonymi dla tego stanowiska;

22)  droga służbowa — wnoszenie wystąpień (wnios-
ków, skarg, próśb, zażaleń i pytań) za pośrednic- 
twem kolejnych przełożonych, aż do właściwego, 
który sprawę rozpatrzy.

2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

1)20) jednostce wojskowej — należy przez to rozumieć 
jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych funkcjonu-
jącą na podstawie nadanego przez Ministra Obro-
ny Narodowej etatu określającego jej strukturę 
wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich sta-
nowisk służbowych występujących w tej jednost-
ce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków 
transportu i innego wyposażenia należnego jed-
nostce, oraz posługującą się pieczęcią urzędową 
z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (nume-
rem) jednostki, a także jednostkę organizacyjną 
podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 
niego nadzorowaną, przedsiębiorstwo państwo-
we, dla którego jest on organem założycielskim, 
oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony 
Narodowej; 

2)  decyzji — należy przez to rozumieć również rozkaz 
personalny. Decyzje i rozkazy personalne wydaje 
się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przy-
padku sporządzenia decyzji lub rozkazu personal-
nego w formie zbiorowej, wyciąg z tej decyzji lub 
rozkazu jest z nimi równoznaczny.

Art. 7. 1. Przewidziane w ustawie uprawnienia 
i obowiązki dowódców jednostek wojskowych w sto-
sunku do żołnierzy zawodowych:

15)  Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnie-
rzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 176, poz. 1242), która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2008 r.; weszło w życie z dniem 10 października 
2007 r.

16)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie 
ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret czwar-
te ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret piąte 
ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19)  Przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 90 — 7660 — Poz. 593

 

1)  pełniących zawodową służbę wojskową w jednost-
kach organizacyjnych podległych Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 
przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest 
on organem założycielskim, oraz komórkach orga-
nizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej — 
przysługuje odpowiednio dyrektorom (szefom,  
komendantom, kierownikom, prezesom) tych jed-
nostek i komórek organizacyjnych;

2)  zajmujących stanowiska dowódców jednostek 
wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów, 
kierowników, prezesów) — przysługują ich bezpo-
średnim przełożonym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kie-
rowników instytucji cywilnych, o których mowa 
w art. 22 ust. 1.

Art. 8. 1. Od decyzji wydanych przez właściwe or-
gany w sprawach określonych w ustawie żołnierz za-
wodowy może wnieść odwołanie do organu wyższe-
go stopnia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.21)), i, z zastrzeżeniem ust. 2, skargę do właściwego 
sądu administracyjnego, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.22)).

2. Skarga do właściwego sądu administracyjnego 
nie może być wniesiona na decyzje w sprawach:

1)  wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stano-
wiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy 
kadrowej lub do dyspozycji; 

2)  mianowania na stopień wojskowy;

3)  przeniesienia do innego korpusu osobowego lub 
do innej grupy osobowej;

4)23) skierowania do wykonywania zadań służbowych 
poza jednostką wojskową. 

3. Wystąpienia w sprawach wynikających ze sto-
sunku służbowego, z wyjątkiem spraw wymienionych 
w ust. 1 oraz przypadków określonych w ustawie, żoł-
nierz zawodowy może wnosić tylko drogą służbową.

Rozdział 2

Powołanie do zawodowej służby wojskowej

Art. 9.24) 1. Powołanie do zawodowej służby woj-
skowej następuje:

1)  do służby stałej — na czas nieokreślony;

2)  do służby kontraktowej — na czas określony 
w kontrakcie.

2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej mo-
że nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił 
Zbrojnych.

3. Powołanie do zawodowej służby wojskowej na-
stępuje:

1)  do służby stałej — w korpusach oficerów zawodo-
wych i podoficerów zawodowych;

2)  do służby kontraktowej — w korpusach oficerów 
zawodowych, podoficerów zawodowych i szere-
gowych zawodowych.

4. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej po-
wstaje w drodze powołania na podstawie dobrowol-
nego zgłoszenia się do tej służby.

5. Stosunek służbowy żołnierza służby kontrakto-
wej powstaje w drodze powołania na podstawie kon-
traktu zawartego między osobą, która dobrowolnie 
zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

6. Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby 
wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie 
pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Art. 10.24) Rozkazy personalne o powołaniu do za-
wodowej służby wojskowej wydają, w przypadku po-
wołania na stanowiska służbowe:

1)  o stopniach etatowych pułkownika (komandora) 
i generałów (admirałów) — Minister Obrony Naro-
dowej;

2)  w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach 
etatowych niewymienionych w pkt 1, oraz w kor-
pusach podoficerów zawodowych i szeregowych 
zawodowych w jednostkach wojskowych niewy-
mienionych w pkt 3 i 4 — dyrektor departamentu 
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do 
spraw kadr;

3)  w korpusach podoficerów zawodowych i szerego-
wych zawodowych — Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbroj-
nych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant 
Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garni-
zonu Warszawa, w podległych jednostkach woj-
skowych;

4)  w korpusie szeregowych zawodowych — dowód-
ca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko 
służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego 
co najmniej pułkownika (komandora), w podleg-
łych jednostkach wojskowych. 

21)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. 
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, 
poz. 230.

22)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, 
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, 
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, 
poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 
i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, 
poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, 
Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736 
oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196.

23)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 1.

24)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 1.
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Art. 11.24) 1. Do służby stałej w korpusie oficerów 
zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydac-
kiej mianowanego na stopień wojskowy podporuczni-
ka (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów 
w uczelni wojskowej.

2. Do służby stałej można powołać:

1)  w korpusie oficerów zawodowych:

a)  oficera służby kontraktowej, który posiada sto-
pień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy 
od stopnia etatowego stanowiska służbowego, 
na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do 
służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostat-
niej opinii służbowej,

b)  oficera rezerwy, który spełnia łącznie następują-
ce warunki:

—  posiada dyplom ukończenia studiów wyż-
szych,

—  posiada stopień wojskowy równy lub bezpo-
średnio niższy od stopnia etatowego stano-
wiska służbowego, na jakie ma być wyzna-
czony po powołaniu do zawodowej służby 
wojskowej,

—  pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przenie-
sieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową 
zawodową służbę wojskową; 

2)  w korpusie podoficerów zawodowych:

a)  podoficera służby kontraktowej, który posiada 
stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niż-
szy od stopnia etatowego stanowiska służbowe-
go, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu 
do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę 
w ostatniej opinii służbowej,

b)  podoficera rezerwy, który spełnia łącznie nastę-
pujące warunki:

—  posiada ukończoną szkołę średnią,

—  posiada stopień wojskowy równy lub bezpo-
średnio niższy od stopnia etatowego stano-
wiska służbowego, na jakie ma być wyzna-
czony po powołaniu do zawodowej służby 
wojskowej,

—  pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przenie-
sieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową 
zawodową służbę wojskową.

Art. 12.24) 1. Do służby kontraktowej powołuje się:

1)  w korpusie oficerów zawodowych — żołnierza 
służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych, mianowanego na sto-
pień wojskowy podporucznika (podporucznika 
marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni 
wojskowej;

2)  w korpusie podoficerów zawodowych — żołnierza 
służby kandydackiej, posiadającego ukończoną 
szkołę średnią, mianowanego na stopień wojsko-
wy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego  
nauki w szkole podoficerskiej;

3)  w korpusie szeregowych zawodowych — żołnierza 
służby kandydackiej, posiadającego ukończone 
gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia woj-
skowego w ośrodku szkolenia.

2. Do służby kontraktowej można powołać:

1)  w korpusie oficerów zawodowych — oficera rezer-
wy, który posiada dyplom ukończenia studiów 
wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bez-
pośrednio niższy od stopnia etatowego stanowi-
ska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po 
powołaniu do służby;

2)  w korpusie podoficerów zawodowych — podofice-
ra rezerwy, który posiada ukończoną szkołę śred-
nią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośred-
nio niższy od stopnia etatowego stanowiska służ-
bowego, na jakie ma być wyznaczony po powoła-
niu do zawodowej służby wojskowej;

3)  w korpusie szeregowych zawodowych — żołnierza 
rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz 
ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygo-
towanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejęt-
ności przydatne w korpusie osobowym, w jakim 
ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojsko-
wy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia eta-
towego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby 
wojskowej. 

Art. 13.24) 1. Żołnierz służby kontraktowej może ją 
pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu 
lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej za-
licza się okresy odbywania lub pełnienia innych form 
czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służ-
by w formacjach, o których mowa w art. 17a. 

2. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej mo-
że nastąpić jednorazowo na okres od osiemnastu mie-
sięcy do sześciu lat, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontrakto-
wej zawiera się na okres osiemnastu miesięcy. 

Art. 14.24) 1. Właściwym do zawierania kontraktów 
na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawnio-
ny do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, 
na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę 
wojskową.

2. Organ właściwy do wyznaczenia żołnierza służ-
by kontraktowej na pierwsze stanowisko służbowe 
w korpusie kadry zawodowej Sił Zbrojnych sporządza 
dla celów ewidencyjnych rozkaz personalny o wyzna-
czeniu na to stanowisko, a następnie w kontrakcie za-
mieszcza nazwę tego stanowiska.

3. Wyznaczenie żołnierza służby kontraktowej na 
inne niż określone w kontrakcie stanowisko służbowe 
nie wymaga sporządzenia aneksu do kontraktu, o ile 
żołnierz wyrazi zgodę na objęcie tego stanowiska.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właści-
wy organ wydaje rozkaz personalny o wyznaczeniu 
żołnierza na nowe stanowisko służbowe.

Art. 15.24) 1. Żołnierz służby kontraktowej najpóź-
niej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na 
jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnios-
kiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie 
do służby stałej.



Dziennik Ustaw Nr 90 — 7662 — Poz. 593

 

2. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo 
powołania do służby stałej może wystąpić również do-
wódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby 
kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Art. 16.24) Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  szczegółowe warunki, tryb i sposób powoływania 
do zawodowej służby wojskowej oraz nadawania 
pierwszych stopni wojskowych osobom, o których 
mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1, oraz nadawa-
nia stopni wojskowych w przypadku powołania do 
zawodowej służby wojskowej żołnierza posiadają-
cego bezpośrednio niższy stopień od stopnia eta-
towego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby 
wojskowej;

2)  szczegółowy tryb zawierania kontraktu i wzór kon-
traktu.

Rozporządzenie powinno zapewniać sprawność pro-
cesu powoływania i ustalania w jego toku przydatno-
ści do zawodowej służby wojskowej osób ubiegają-
cych się o powołanie do tej służby. Wzór kontraktu 
powinien zawierać w szczególności oznaczenie stron, 
datę i miejsce podpisania kontraktu, określenie dnia 
rozpoczęcia służby kontraktowej oraz dnia, do którego 
kontrakt obowiązuje, określenie pierwszego stanowi-
ska służbowego i stopnia wojskowego, oświadczenie 
żołnierza lub innej osoby powoływanej do kontrakto-
wej służby wojskowej, że znane są im zasady pełnie-
nia tej służby i podpisy stron. 

Art. 17.24) 1. Przepisów art. 9, art. 11 ust. 1  
i art. 12—15 nie stosuje się w przypadku powołania do 
zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach woj-
skowych.

2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej sę-
dziów w sądach wojskowych reguluje ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojsko-
wych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.25)). 

Art. 17a.26) 1. Osobę posiadającą stopień policyj-
ny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ-
by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli 
przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można 
powołać do zawodowej służby wojskowej na stanowi-
sko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego 
równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpo-
wiedniej służbie.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, powołaną do  
zawodowej służby wojskowej mianuje się na odpo-
wiedni stopień wojskowy na zasadach określonych 
w art. 32. Mianowanie następuje z dniem objęcia sta-
nowiska służbowego.

3. Przed objęciem stanowiska służbowego żołnierz 
powołany w trybie ust. 1 i 2 składa przysięgę wojsko-
wą oraz może być poddany szkoleniu wojskowemu.

4. Okresy służby w formacjach, o których mowa 
w ust. 1, zalicza się do okresów, od których są uzależ-
nione uprawnienia wymienione w art. 62 ust. 4 i art. 80 
ust. 1 pkt 3.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, jakie stopnie policyjne, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochro-
ny Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom 
wojskowym. Rozporządzenie powinno uwzględniać 
równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych 
korpusach. 

Art. 18. 1. Pracownik powołany do zawodowej 
służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio po-
bieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca 
miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany 
stawić się do pełnienia tej służby.

2. Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do 
zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawie-
nia się do tej służby.

Rozdział 3

Przebieg zawodowej służby wojskowej

Art. 19.27) 1. Żołnierz zawodowy pełni zawodową 
służbę wojskową:

1)  na stanowisku służbowym w jednostce wojsko-
wej, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1; 

2)  w rezerwie kadrowej;

3)  w dyspozycji.

2. Do rezerwy kadrowej może być przeniesiony 
żołnierz zawodowy:

1)  służby stałej;

2)  służby kontraktowej korzystający z urlopu wycho-
wawczego, o którym mowa w art. 65a ust. 5. 

Art. 20. 1.28) Żołnierz zawodowy w służbie stałej 
zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska 
służbowego może być przeniesiony do rezerwy kadro-
wej organu określonego w ust. 3, jeżeli przewiduje się 
wyznaczenie go na inne stanowisko służbowe. 

1a.28) Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbroj-
nych, żołnierz zawodowy w służbie stałej może być 
przeniesiony do rezerwy kadrowej w związku z podję-
ciem przez niego pracy poza granicami państwa 
w strukturach organizacji międzynarodowych lub  
międzynarodowych strukturach wojskowych, na pod-
stawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką 
organizacją. 25)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz 
z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, 
poz. 1241.

26)  Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

27)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 1.

28)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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2.28) Okres pozostawania żołnierza zawodowego 
w rezerwie kadrowej nie może być jednorazowo dłuż-
szy niż dwa lata, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 65a 
ust. 5. 

3. Organem wojskowym właściwym do przenie-
sienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej 
jest:

1)  Minister Obrony Narodowej — w przypadku żoł-
nierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska 
służbowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obro-
ny Narodowej oraz w przypadku, o którym mowa 
w ust. 1a;

2)  dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej właściwego do spraw kadr — w pozosta-
łych przypadkach.

4. Jeżeli przeniesienie do rezerwy kadrowej nastę-
puje w związku:

1)  ze skierowaniem żołnierza zawodowego na studia 
zagraniczne oraz kursy i szkolenie zagraniczne, 
czas pozostawania w rezerwie kadrowej obejmuje 
okres tych studiów oraz kursów i szkoleń;

2)29) z podjęciem przez żołnierza zawodowego pracy, 
o której mowa w ust. 1a, czas pozostawania w re-
zerwie kadrowej nie może być dłuższy niż sześć lat 
w okresie zawodowej służby wojskowej; 

3)30) z udzieleniem żołnierzowi zawodowemu urlopu 
wychowawczego, o którym mowa w art. 65a ust. 5, 
czas pozostawania w rezerwie kadrowej nie może 
być dłuższy od udzielonego urlopu wychowawcze-
go, a w odniesieniu do żołnierza zawodowego 
służby kontraktowej nie dłuższy również niż okres 
na jaki został zawarty kontrakt.

5. W przypadku przeniesienia żołnierza zawodo-
wego do rezerwy kadrowej na podstawie ust. 1a żoł-
nierz zawodowy:

1)  nie wykonuje zadań służbowych;

2)  nie otrzymuje uposażenia i innych należności pie-
niężnych oraz nie nabywa prawa do świadczeń 
w naturze, z wyjątkiem należności i świadczeń, 
o których mowa w art. 83, 85 i 94—101, oraz świad-
czeń w naturze, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 50 ust. 3.

Art. 21. 1. Żołnierz zawodowy, w stosunku do któ-
rego została wydana decyzja o zwolnieniu z zawodo-
wej służby wojskowej, może być na okres do dnia 
zwolnienia z tej służby przeniesiony do dyspozycji.

2. Żołnierza zawodowego z dniem przeniesienia 
do dyspozycji zwalnia się z dotychczas zajmowanego 
stanowiska służbowego.

3. Organem uprawnionym do przeniesienia żołnie-
rza zawodowego do dyspozycji jest organ, który wydał 
decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby 
wojskowej, pozostawiając tego żołnierza na zaopatrze-
niu w dotychczasowej lub innej jednostce wojskowej.

4. Żołnierza zawodowego przeniesionego do dys-
pozycji właściwy dowódca może zwolnić z wykony-
wania zadań służbowych.

Art. 22. 1. Żołnierz zawodowy, za jego pisemną 
zgodą, może pełnić zawodową służbę wojskową na 
stanowiskach służbowych w:

1)  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służ-
bie Wywiadu Wojskowego,

2)  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpie-
czeństwa Narodowego, Departamencie Sądów 
Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości lub 
Agencji Wywiadu,

3)  innych instytucjach i podmiotach realizujących 
szczególne zadania na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa Państwa

— zwanych dalej „instytucjami cywilnymi”.

2. Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3, ujmuje się w wykazie prowadzonym przez 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, wyznacza się na stanowisko służbowe na zasa-
dach i w trybie określonym w ustawie z dnia 9 czerw-
ca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz 
z 2009 r. Nr 85, poz. 716).

4. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3, wyznacza na wskazane stanowisko służbowe 
kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej 
dla tego stanowiska.

5. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodo-
wą służbę wojskową w instytucji cywilnej, o której 
mowa w ust. 1 przysługują uprawnienia i świadczenia, 
w tym uposażenie i inne należności pieniężne, okreś-
lone w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełnią-
cych służbę w jednostkach wojskowych, z zastrzeże-
niem ust. 6 i 7.

6. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy wyznaczo-
nych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego 
określa również ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służ-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia-
du Wojskowego.

7. Do żołnierzy zawodowych pełniących zawodo-
wą służbę wojskową w instytucjach cywilnych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio 
obowiązujące na zajmowanych przez nich stanowi-
skach służbowych przepisy prawa pracy lub przepisy 
dotyczące stosunku służbowego, odnoszące się do 
obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów 
pracy, wyróżnień niezwiązanych z przebiegiem zawo-

29)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

30)  Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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dowej służby wojskowej, odpowiedzialności material-
nej pracowników, rozkładu czasu pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy, jak również tworzenia fun-
duszu nagród, a także przyznawania nagród innych 
niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, 
poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 114, 
poz. 957)31).

8. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór 
w zakresie pełnienia czynnej służby wojskowej nad 
żołnierzem zawodowym, o którym mowa w ust. 1.

9.32) Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia:

1)  organy wyznaczające na stanowiska służbowe 
w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych sta-
nowisk;

2)  szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu 
żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe 
w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3, i odwoływania z tych stanowisk;

3)  tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy za-
wodowych w celu wyznaczenia na stanowiska 
służbowe w instytucjach cywilnych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, i odwoływania ich z tej służby;

4)  sposób wykonywania przez Ministra Obrony Na-
rodowej nadzoru, o którym mowa w ust. 8;

5)  szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy 
zawodowych pełniących zawodową służbę woj-
skową w instytucjach cywilnych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, a także przełożonych uprawnio-
nych do sporządzenia opinii. 

10.32) Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, 
powinno w szczególności określić dane, jakie powi-
nien zawierać wniosek o wyznaczenie żołnierza zawo-
dowego na stanowisko służbowe w instytucji cywil-
nej, czynności realizowane przez organy wyznaczające 
na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych 
i odwołujące z tych stanowisk, jak również czynności 
realizowane przez organy przy kierowaniu do służby 
w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe w Służ-
bie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu 
Wojskowego oraz odwoływania z tej służby, a także 
wskazywać zagadnienia podlegające nadzorowi wy-
konywanemu przez Ministra Obrony Narodowej, jak 
również formę sprawowania nadzoru oraz uwzględ-
niać specyfikę służby w instytucjach cywilnych przy 
opiniowaniu służbowym żołnierzy zawodowych wy-
znaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach 
cywilnych. 

Art. 23.33) Tryb postępowania i warunki których 
spełnienie jest wymagane przy wyznaczaniu żołnierzy 

zawodowych na stanowiska sędziów w sądach woj-
skowych oraz asesorów i prokuratorów w wojskowych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływa-
niu z tych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojsko-
wych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.34)).

Art. 24. 1. Żołnierz zawodowy może być wyznaczo-
ny lub skierowany do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej poza granicami państwa.

2. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 
granicami państwa wyznacza:

1)35) Minister Obrony Narodowej — żołnierzy zawo-
dowych na stanowiska służbowe o stopniach eta-
towych od stopnia pułkownika (komandora) do 
stopnia generała (admirała) oraz na które wyzna-
cza na podstawie przepisów odrębnych ustaw; 

2)  dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej właściwego do spraw kadr — pozostałych 
żołnierzy zawodowych.

3. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 
granicami państwa kieruje Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego.

4.36) W czasie pełnienia zawodowej służby wojsko-
wej poza granicami państwa żołnierz zawodowy pod-
lega organowi, który wyznaczył lub skierował go do 
tej służby, albo organowi wskazanemu przez Ministra 
Obrony Narodowej w przepisach określających bez-
pośrednie podporządkowanie jednostek organizacyj-
nych. Podczas wykonywania zadań służbowych poza 
granicami państwa żołnierz zawodowy może pod- 
legać odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia 
zawodowej służby wojskowej:

1)  przełożonemu kierującemu działalnością misji  
organizacji międzynarodowej lub sił wielonaro- 
dowych;

2)  kierownikowi placówki zagranicznej, w której zo-
stał wyznaczony do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej;

3)  polskiemu przedstawicielowi wojskowemu — 
w przypadku pełnienia służby na stanowisku 
w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy 
organizacji międzynarodowej lub przy między- 
narodowej strukturze wojskowej, przy siłach zbroj-
nych albo przy innych strukturach obronnych 
państw obcych;

4)  przełożonemu określonemu przez organizację  
międzynarodową albo międzynarodową strukturę 
wojskową — w przypadku pełnienia służby na sta-
nowisku bezpośrednio w strukturach organizacji 31)  Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie 

art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscy-
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

32)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

33)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Pro-
kuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157), która weszła w życie 
z dniem 4 marca 2009 r.

34)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 
i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, 
Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

35)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

36)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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międzynarodowych albo międzynarodowych 
strukturach wojskowych, a w sprawach narodo-
wych — starszemu oficerowi narodowemu;

5)  przełożonemu określonemu przez właściwy organ 
sił zbrojnych albo innych struktur obronnych pań-
stwa obcego — przy którego siłach lub strukturach 
żołnierz pełni służbę wojskową. 

5.36) Żołnierzom zawodowym wyznaczonym do 
pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granica-
mi państwa przysługują w szczególności następujące 
uprawnienia i świadczenia:

1)  prawo przebywania w miejscu pełnienia służby 
wraz z małżonkiem i dziećmi;

2)  prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu 
mieszkalnym, wraz z niezbędnym umeblowaniem 
i wyposażeniem albo prawo do równoważnika 
pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego, 
odpowiednio do zajmowanego stanowiska służ-
bowego oraz liczby uprawnionych i przesiedlo-
nych członków rodziny;

3)  prawo do ryczałtu na pokrycie niektórych świad-
czeń związanych z użytkowaniem lokalu mieszkal-
nego;

4)  zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole 
podstawowej, gimnazjum i szkole średniej;

5)  zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów 
leczenia w państwie, w którym pełni służbę, oraz 
kosztów leczenia uprawnionych i przesiedlonych 
członków rodziny.

6. Niezależnie od świadczeń, o których mowa 
w ust. 5, żołnierzom zawodowym udającym się poza 
granice państwa w celu objęcia stanowiska służbowe-
go oraz żołnierzom pełniącym służbę poza granicami 
państwa wyznaczonym na kolejne stanowisko za gra-
nicą w innym państwie niż dotychczas, a także żołnie-
rzom powracającym do kraju po zakończeniu pełnie-
nia służby poza granicami państwa przysługuje zwrot 
kosztów:

1)  podróży żołnierza i przebywających z nim człon-
ków rodziny;

2)  przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów 
gospodarstwa domowego;

3)  przejazdu do miejsca pełnienia służby za granicą 
i z powrotem do kraju członków rodziny nieprze-
bywających z nim za granicą:

a)  raz na dwa lata, jeżeli członek rodziny żołnierza 
nie przesiedlał się za granicę do miejsca pełnie-
nia służby żołnierza,

b)  jeden raz, jeżeli członek rodziny przebywał z żoł-
nierzem za granicą i żołnierzowi pokryto koszty 
jego podróży, po upływie nie mniej niż jednego 
roku po przesiedleniu.

7. Żołnierzom zawodowym skierowanym do peł-
nienia zawodowej służby wojskowej poza granicami 
państwa przysługują, w szczególności, następujące 
uprawnienia i świadczenia:

1)  bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;

2)37) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłat-
ne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby me-
dyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 
i środkami pomocniczymi; 

3)  bezpłatny przewóz:

a)  z kraju do miejsca pełnienia służby i z powro-
tem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem 
pełnienia służby poza granicami państwa,

b)  z miejsca pełnienia służby do kraju i z powro-
tem, w razie śmierci członka najbliższej rodziny;

4)  (uchylony);38)

5)39) indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 
w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, 
wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, roz-
strój zdrowia lub śmierć żołnierza. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, przypadki, w których następuje wyznaczenie, 
a w których skierowanie do pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej poza granicami państwa, szczegółowy 
tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu 
żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza grani-
cami państwa, a także odwoływania do kraju z tej służ-
by, warunki pełnienia przez żołnierzy służby poza gra-
nicami państwa, w tym zakres podległości, o której 
mowa w ust. 4, warunki przyznawania świadczeń żoł-
nierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia 
służby poza granicami państwa oraz świadczeń przy-
sługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem 
lub skierowaniem do pełnienia służby poza granica-
mi państwa. Rozporządzenie, określając obowiązki 
i uprawnienia żołnierzy zawodowych wyznaczonych 
lub skierowanych do pełnienia zawodowej służby woj-
skowej poza granicami państwa, powinno w szczegól-
ności uwzględnić specyfikę wykonywanych zadań, 
zagrożenia dla zdrowia lub życia tych żołnierzy, a tak-
że istniejące w danym państwie warunki miejscowe.

Art. 25. 1.40) Dowódca jednostki wojskowej, w któ-
rej żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko 
służbowe, może dodatkowo powierzyć żołnierzowi 
czasowe pełnienie obowiązków służbowych w tej jed-
nostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzo-
nym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wy-
konuje zadań służbowych. Nie dotyczy to sędziów są-
dów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów woj-
skowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

1a.40) Minister Obrony Narodowej w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1, może, uwzględniając potrze-
by Sił Zbrojnych, powierzyć także żołnierzowi zawodo-
wemu, pozostającemu w rezerwie kadrowej lub w dys-
pozycji, czasowe pełnienie obowiązków służbowych 
w każdej jednostce wojskowej. Nie dotyczy to sędziów 
sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów 
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

37)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

38)  Przez art. 1 pkt 12 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

39)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

40)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 33.
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2. Okres, o którym mowa w ust. 1, nie może być 
jednorazowo dłuższy niż piętnaście miesięcy.

3. W wyjątkowych przypadkach podoficerowi za-
wodowemu można dodatkowo powierzyć czasowe 
pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku 
służbowym przewidzianym dla oficera zawodowego 
zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana  
(kapitana marynarki) włącznie, jeżeli nie wiąże się z tym 
powierzeniem stosunek przełożeństwa nad oficerami.

4. Żołnierza zawodowego, któremu dodatkowo 
powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbo-
wych na innym stanowisku służbowym, nie zwalnia 
się ze stanowiska dotychczas zajmowanego.

5. Przepisy ust. 1—4 mają zastosowanie również 
w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi za-
wodowemu obowiązków pracownika wojska, z tym że 
w takim przypadku okres, o którym mowa w ust. 2, nie 
może być jednorazowo dłuższy niż sześć miesięcy.

Art. 26.41) 1. Żołnierz zawodowy podlega opinio-
waniu służbowemu, którego proces rozpoczyna się na 
sześć miesięcy przed dniem upływu:

1)  kadencji na stanowisku służbowym — w przypad-
ku żołnierza służby stałej;

2)  okresu obowiązywania kontraktu, z zastrzeżeniem 
ust. 2 — w przypadku żołnierza służby kontrak- 
towej.

2. W przypadku gdy kontrakt został podpisany na 
okres dłuższy niż trzy lata, proces opiniowania rozpo-
czyna się na sześć miesięcy przed upływem trzyletnie-
go okresu trwania kontraktu. 

3. Opiniowaniem służbowym obejmuje się rów-
nież żołnierza zawodowego:

1)  skierowanego do pełnienia służby poza granicami 
państwa — za okres pełnienia tej służby;

2)  zwolnionego ze stanowiska służbowego w trak-
cie trwania kadencji lub kontraktu, jeżeli pełnił 
służbę na tym stanowisku co najmniej dwanaście 
miesięcy.

4. Opinia służbowa ma na celu ocenę wykonywa-
nia przez żołnierza zawodowego obowiązków służbo-
wych i stanowi podstawę do określenia dalszego prze-
biegu jego służby. W opinii służbowej przełożony oce-
nia wywiązywanie się żołnierza zawodowego z po-
szczególnych obowiązków służbowych na zajmowa-
nym stanowisku służbowym oraz jego cechy osobo-
we. Przy ocenie cech osobowych żołnierza zawodo-
wego przełożony sporządzający opinię służbową może 
zasięgnąć opinii psychologa jednostki wojskowej.

5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4, 
przełożony wystawia ogólną ocenę opiniowanego  
żołnierza zawodowego, wyrażoną w skali od 5 do 2  
(bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna).

6. W ramach opiniowania służbowego żołnierza 
zawodowego w służbie stałej określa się jego indywi-
dualną prognozę przebiegu zawodowej służby woj-
skowej: bliższą i dalszą.

7. Prognoza, o której mowa w ust. 6, obejmuje:

1)  bliższa — wskazanie stanowiska służbowego prze-
widzianego do objęcia przez opiniowanego żołnie-
rza zawodowego, wskazanie przeniesienia do re-
zerwy kadrowej albo wskazanie zwolnienia z za-
wodowej służby wojskowej;

2)  dalsza — wskazanie stopnia etatowego stanowi-
ska służbowego przewidzianego do objęcia przez 
opiniowanego żołnierza zawodowego lub studiów, 
których ukończenie warunkuje objęcie wyższego 
stanowiska służbowego albo wskazanie zwolnie-
nia z zawodowej służby wojskowej.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie 
określa się żołnierzowi zawodowemu indywidualnej 
prognozy przebiegu zawodowej służby wojskowej.

9. W przypadku zwolnienia żołnierza zawodowego 
w służbie stałej ze stanowiska służbowego w okresie 
kadencji na stanowisku służbowym, jeżeli pełnił służ-
bę na tym stanowisku przez okres krótszy niż dwana-
ście miesięcy, nie sporządza się nowej opinii służbo-
wej, lecz określa się jedynie nową indywidualną pro-
gnozę przebiegu zawodowej służby wojskowej.

10. W przypadku przedłużenia żołnierzowi zawo-
dowemu okresu kadencji na stanowisku służbowym 
nie sporządza się opinii służbowej za okres przedłużo-
nej kadencji, o ile została już sporządzona za okres ka-
dencji.

11. Opinię służbową o żołnierzu zawodowym udo-
stępnia się w przypadku wystąpienia o nią przez sąd, 
prokuratora, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowe-
go, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, 
Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Straż Graniczną, rzecznika dyscyplinarnego lub rzecz-
nika dyscypliny finansów publicznych — w przypadku 
gdy podmioty te prowadzą postępowanie dotyczące 
tego żołnierza. 

12. Opinię służbową sporządza osobiście bezpo-
średni przełożony żołnierza zawodowego.

13. Przełożony jest obowiązany doręczyć, za po-
kwitowaniem, potwierdzoną kopię opinii służbowej 
żołnierzowi zawodowemu, którego ona dotyczy w ter-
minie czternastu dni od dnia jej sporządzenia. W opi-
nii służbowej zamieszcza się pouczenie o przysługują-
cym żołnierzowi zawodowemu prawie wniesienia od-
wołania od opinii.

14. W przypadku odmowy przyjęcia opinii służbo-
wej przez opiniowanego, na równi z doręczeniem, 
o którym mowa w ust. 13, uznaje się zapoznanie opi-
niowanego z treścią opinii przez jej odczytanie. Przeło-
żony poucza opiniowanego o przysługującym mu pra-
wie do wniesienia odwołania od opinii i dokonuje 
o tym fakcie adnotacji w arkuszu opinii służbowej.

41)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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15. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo 
wniesienia odwołania od opinii służbowej do wyższe-
go przełożonego w terminie czternastu dni od dnia jej 
doręczenia. Odwołanie wniesione po terminie nie 
podlega rozpoznaniu.

16. Prawo wniesienia odwołania nie przysługuje 
od indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej 
służby wojskowej, określonej dla żołnierza zawodo-
wego w opinii służbowej.

17. Wyższy przełożony, w terminie trzydziestu dni 
od dnia otrzymania odwołania, może zaskarżoną opi-
nię służbową:

1)  utrzymać w mocy;

2)  zmienić ją lub uzupełnić;

3)  uchylić i wydać nową;

4)  uchylić, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej 
sporządzenia.

18. Opinia służbowa wydana wskutek odwołania 
jest ostateczna.

19. Za przygotowanie i przebieg procesu opinio-
wania służbowego żołnierza zawodowego pełniącego 
zawodową służbę wojskową:

1)  w jednostce wojskowej — odpowiada dowódca 
jednostki wojskowej;

2)  poza granicami państwa — odpowiada krajowy 
przełożony, któremu żołnierz w tym czasie pod- 
lega.

20. Indywidualną prognozę, o której mowa 
w ust. 6, określa organ uprawniony do wyznaczenia 
żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe. 

21. Określona dla żołnierza zawodowego indywi-
dualna prognoza przebiegu zawodowej służby woj-
skowej może być zmieniona tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzeb Sił Zbrojnych 
przez organ, o którym mowa w ust. 20. 

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierza 
zawodowego, doręczania i zapoznawania go 
z treścią opinii służbowej oraz wnoszenia i rozpa-
trywania od niej odwołania;

2)  tryb określania indywidualnej prognozy przebiegu 
zawodowej służby wojskowej oraz sposób zapo-
znawania żołnierza zawodowego z indywidualną 
prognozą przebiegu zawodowej służby wojskowej; 

3)  tryb udostępniania opinii podmiotom określonym 
w ust. 11; 

4)  wzór arkusza opinii służbowej. 

Rozporządzenie powinno uwzględniać, aby sporzą-
dzona opinia służbowa w sposób jednoznaczny wska-
zywała o przydatności lub braku przydatności żołnie-
rza zawodowego na zajmowanym stanowisku służbo-
wym, cechy osobowe żołnierza, w szczególności od-
porność psychofizyczną na trudy zawodowej służby 

wojskowej, poziom i rzetelność wykonywania zadań 
służbowych oraz predyspozycje do zajmowania wyż-
szych stanowisk służbowych, a wzór arkusza opinii za-
wierał wszystkie niezbędne dane do sporządzenia opi-
nii służbowej i określenia indywidualnej prognozy 
przebiegu zawodowej służby wojskowej, w tym doty-
czące jego stanu zdrowia, karalności oraz oceny ze 
sprawdzianu sprawności fizycznej oraz umożliwiał 
opiniowanemu wypowiedzenie się w sprawie dalsze-
go przebiegu służby, a także, aby opiniowanie było 
oparte na zasadzie jawności dla opiniowanego żołnie-
rza zawodowego. 

Art. 27. 1. Stopniami wojskowymi żołnierzy zawo-
dowych są stopnie ustanowione w ustawie z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, 
poz. 2416, z późn. zm.42)).

2. Nadanie żołnierzowi zawodowemu pierwszego 
i kolejnych stopni wojskowych następuje w drodze 
mianowania.

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:

1)  w korpusie oficerów zawodowych — stopień woj-
skowy podporucznika (podporucznika marynarki);

2)  w korpusie podoficerów zawodowych — stopień 
wojskowy kaprala (mata);

3)43) w korpusie szeregowych zawodowych — sto-
pień wojskowy szeregowego (marynarza). 

Art. 28.44) Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił 
Zbrojnych, na stopień wojskowy podporucznika (pod-
porucznika marynarki) może być mianowany, po od-
byciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na  
oficera, podoficer zawodowy lub szeregowy zawodo-
wy, który ukończył studia wyższe i posiada bardzo do-
brą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Art. 29.44) Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił 
Zbrojnych, na stopień wojskowy kaprala (mata) może 
być mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, 
szeregowy zawodowy, który ukończył szkołę średnią 
i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opi-
nii służbowej.

Art. 30. (uchylony).45)

Art. 31. 1. Żołnierza zawodowego mianuje się na 
stopień wojskowy, który odpowiada stopniowi etato-
wemu stanowiska służbowego, na jakie żołnierz ma 
być wyznaczony, z dniem objęcia stanowiska służbo-
wego.

42)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. 
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, 
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, 
Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

43)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 12.

44)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.

45)  Przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
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2. Warunkiem wydania decyzji o wyznaczeniu żoł-
nierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe 
oraz objęcia obowiązków na tym stanowisku jest 
uprzednie wydanie decyzji o mianowaniu tego żołnie-
rza, przez uprawniony organ, na stopień wojskowy 
odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska 
służbowego, na jakie żołnierz ma być wyznaczony.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierzy 
zawodowych wyznaczanych na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do stopni generałów (admirałów).

Art. 32. 1. Na stopnie wojskowe w korpusie ofice-
rów zawodowych, z wyjątkiem stopnia wojskowego 
podporucznika (podporucznika marynarki) i stopni 
wojskowych generałów (admirałów), mianuje Mini-
ster Obrony Narodowej.

2. Mianowanie żołnierzy zawodowych na stopień 
wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) 
i stopnie wojskowe generałów (admirałów) następuje 
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej.

2a. Mianowanie na stopień wojskowy odpowiada-
jący stopniowi etatowemu stanowiska służbowego 
kandydatów na sędziów sądów wojskowych spełnia-
jących wymagania określone w art. 22 § 2 i 3 ustawy, 
o której mowa w art. 23, następuje według zasad okreś-
lonych dla mianowania żołnierzy zawodowych na  
stopień wojskowy podporucznika (podporucznika  
marynarki).

3. Na stopnie wojskowe w korpusach podoficerów 
zawodowych i szeregowych zawodowych mianuje or-
gan właściwy do wyznaczenia żołnierza zawodowego 
na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.46) Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie 
podoficerów zawodowych mianuje organ, któremu 
podlega szkoła podoficerska. 

Art. 33. Utrata stopnia wojskowego oraz degrada-
cja następują na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej i w ustawie z dnia 
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.47)).

Art. 34.48) 1. Żołnierza zawodowego zalicza do 
określonego korpusu osobowego, grupy osobowej 
i specjalności wojskowej właściwy organ, o którym 
mowa w art. 10, w rozkazie personalnym o powołaniu 
do zawodowej służby wojskowej.

2. Żołnierz zawodowy może być przeniesiony do 
innego korpusu osobowego, innej grupy osobowej 
lub innej specjalności wojskowej przez organ właści-
wy do wyznaczenia go na stanowisko służbowe, decy-
zją o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierzy 
zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową 
na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojsko-
wych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury. 

Art. 35.48) 1. Żołnierza zawodowego wyznacza się 
na stanowisko służbowe, w drodze decyzji, stosownie 
do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od wymaga-
nych kwalifikacji zawodowych określonych w karcie 
opisu stanowiska służbowego oraz posiadanej oceny 
w opinii służbowej, a żołnierza zawodowego w służbie 
stałej również od ustalonej dla niego indywidualnej 
prognozy przebiegu zawodowej służby wojskowej.

2. Określenie indywidualnej prognozy przebiegu 
zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego 
w służbie stałej odbywa się w oparciu o modele prze-
biegu służby.

3. Modele przebiegu służby w poszczególnych kor-
pusach osobowych (grupach osobowych) opracowują 
i uaktualniają, wskazane przez Ministra Obrony Naro-
dowej, osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla 
danego korpusu osobowego (grupy osobowej). 

Art. 36.48) 1. Minimalne wymagania w zakresie wy-
kształcenia niezbędne do wyznaczenia na pierwsze 
stanowisko służbowe w korpusach kadry zawodowej 
Sił Zbrojnych są następujące w stosunku do:

1)  szeregowych zawodowych — ukończenie gimna-
zjum;

2)  podoficerów zawodowych — ukończenie szkoły 
średniej;

3)  oficerów zawodowych — posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów wyższych.

2. Wyznaczenie na kolejne stanowisko służbowe 
jest uzależnione od ukończenia kursu, szkolenia, stażu 
lub specjalizacji, w zależności od wymaganych kwali-
fikacji określonych w karcie opisu stanowiska służbo-
wego, a także w odniesieniu do oficerów: 

1)  od stopnia etatowego majora (komandora pod-
porucznika) — posiadanie tytułu zawodowego 
magistra (równorzędnego);

2)  dla stopnia etatowego pułkownika (komandora) — 
ukończenie studiów podyplomowych lub posiada-
nie stopnia naukowego doktora;

46)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

47)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. 
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, 
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, 
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, 
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, 
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. 
Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, 
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, 
Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, 
Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 
oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227 i 229.

48)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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3)  od stopnia etatowego generała brygady (kontr-
admirała) — ukończenie podyplomowych studiów 
polityki obronnej.

3. Do celów określonych w ust. 2 na równi ze świa-
dectwem lub dyplomem uczelni wojskowej są trakto-
wane świadectwa lub dyplomy zagranicznych oraz 
krajowych szkół i uczelni na kierunkach zgodnych 
z kartą opisu stanowiska służbowego. 

Art. 37.48) 1. Żołnierz zawodowy w służbie stałej 
pełni zawodową służbę wojskową przez czas określo-
ny kadencjami na stanowisku służbowym.

2. Kadencja na stanowisku służbowym trwa od 
osiemnastu miesięcy do trzech lat.

3. Kadencja na stanowisku służbowym, jeżeli jest 
to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych, może być 
przedłużona przez organ właściwy do wyznaczenia na 
stanowisko służbowe.

4. Okres przedłużenia kadencji na stanowisku służ-
bowym nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy.

5. Okres kadencji na stanowisku służbowym okreś-
la organ właściwy do wyznaczania na stanowisko 
służbowe w decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodo-
wego na to stanowisko.

6. Żołnierz, o którym mowa w ust. 1, może powta-
rzać kadencję na tym samym stanowisku służbowym, 
z zastrzeżeniem ust. 7 oraz art. 43 ust. 2 i art. 43a 
ust. 2.

7. Żołnierz zawodowy może pełnić zawodową służ-
bę wojskową na tym samym stanowisku służbowym:

1)  dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Minister-
stwa Obrony Narodowej, w tym tworzącej Sztab 
Generalny Wojska Polskiego,

2)  zaszeregowanym od stopnia etatowego majora 
(komandora podporucznika), w którego nazwie 
występuje określenie „dowódca” 

— nie więcej niż dwie kadencje.

8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje się do żołnierzy 
zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową 
na stanowiskach służbowych sędziów w sądach woj-
skowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz w insty-
tucjach cywilnych. 

Art. 38. (uchylony).49)

Art. 39. (uchylony).49)

Art. 40. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na 
wyższe stanowisko może nastąpić w zależności od 
wolnych stanowisk służbowych, a także od ogólnej 
oceny bardzo dobrej lub dobrej w opinii służbowej.

2. Okres zajmowania stanowiska służbowego, 
o tym samym stopniu etatowym wynosi co najmniej 
trzy lata. Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbroj-
nych okres ten może być krótszy, nie mniej jednak niż 
osiemnaście miesięcy.

3. W przypadku uzyskania przez oficera zawodo-
wego pełniącego zawodową służbę wojskową w opi-
nii służbowej ogólnej oceny dostatecznej:

1)  wyznacza się go na to samo lub inne równorzędne 
stanowisko służbowe;

2)  może być on zwolniony z zawodowej służby woj-
skowej.

4.50) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnie-
rzy zawodowych pełniących zawodową służbę woj-
skową na stanowiskach służbowych sędziów w są-
dach wojskowych oraz prokuratorów w wojskowych 
jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Art. 41. 1. Wyznaczenie podoficera zawodowego 
na wyższe stanowisko służbowe może nastąpić w za-
leżności od wolnych stanowisk i od okresu zajmowa-
nia dotychczasowego stanowiska, a także od ogólnej 
oceny bardzo dobrej lub dobrej w opinii służbowej 
oraz od odbycia, w zależności od potrzeb, stosownego 
kursu, szkolenia lub specjalizacji.

2. Okres zajmowania stanowiska służbowego, 
o tym samym stopniu etatowym wynosi co najmniej 
trzy lata. Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbroj-
nych okres ten może być krótszy, nie mniej jednak niż 
osiemnaście miesięcy.

3. W przypadku uzyskania przez podoficera zawo-
dowego w opinii służbowej ogólnej oceny dosta- 
tecznej:

1)  wyznacza się go na to samo lub inne równorzędne 
stanowisko służbowe;

2)  może być on zwolniony z zawodowej służby woj-
skowej.

Art. 42.51) 1. Wyznaczenie szeregowego zawodo-
wego na wyższe stanowisko służbowe może nastąpić 
w zależności od wolnych stanowisk, a także od ogól-
nej oceny bardzo dobrej lub dobrej w opinii służbowej 
oraz od odbycia, w zależności od potrzeb, stosownego 
kursu lub szkolenia.

2. W przypadku uzyskania przez szeregowego za-
wodowego w opinii służbowej ogólnej oceny dosta-
tecznej:

1)  wyznacza się go na to samo lub inne równorzędne 
stanowisko służbowe;

2)  może być on zwolniony z zawodowej służby woj-
skowej. 

Art. 43. 1. Wyznaczenie na stanowiska służbowe 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowód-
ców rodzajów Sił Zbrojnych następuje z uwzględnie-
niem odrębnych przepisów.

2. Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców 
rodzajów Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwoś-
cią wyznaczenia na ponowną kadencję, z zastrzeże-
niem ust. 3.

49)  Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 15; 
wszedł w życie z dniem 10 października 2007 r.

50)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

51)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służ-
bowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
lub dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych może być zwolnio-
ny z zajmowanego stanowiska przed upływem kaden-
cji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w poro-
zumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, 
jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił 
Zbrojnych.

Art. 43a. 1. Na stanowisko służbowe Dowódcy 
Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych żołnierza zawodowego wyzna-
cza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 
Ministra Obrony Narodowej.

2. Kadencja na stanowisku służbowym Dowódcy 
Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwoś-
cią wyznaczenia na ponowną kadencję, z zastrzeże-
niem ust. 3.

3. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służ-
bowe Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych albo Sze-
fa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może być 
zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem 
kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w porozumieniu lub na wniosek Ministra Obrony Na-
rodowej, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione po-
trzeby Sił Zbrojnych.

Art. 44.52) 1. Organami właściwymi do wyznacza-
nia na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stano-
wisk żołnierzy zawodowych są:

1)  Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do 
stanowisk służbowych o stopniach etatowych puł-
kownika (komandora) i generała (admirała) oraz 
na które wyznacza na podstawie przepisów odręb-
nych ustaw;

2)  Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do-
wódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyj-
ny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Woj-
skowej i Szef Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia — w odniesieniu do stanowisk służbo-
wych do stopnia etatowego podpułkownika  
(komandora porucznika) włącznie w podległych 
jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 3 
i 4;

3)  dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, 
rektor — komendant wojskowej uczelni akademi-
ckiej, dowódca dywizji, flotylli, Dowódca Garnizo-
nu Warszawa — w odniesieniu do stanowisk służ-
bowych do stopnia etatowego majora (komandora 
podporucznika) włącznie w podległych jednost-
kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)  dowódca brygady, skrzydła, rektor — komendant 
wojskowej uczelni zawodowej, dowódca pułku, 
batalionu oraz dowódca zajmujący stanowisko 
służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego 
co najmniej podpułkownika (komandora poruczni-
ka) — w odniesieniu do stanowisk służbowych do 
stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) 
włącznie w podległych jednostkach wojskowych, 
z zastrzeżeniem pkt 5;

5)  dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej właściwego do spraw kadr — w odniesie-
niu do stanowisk służbowych do stopnia etatowe-
go podpułkownika (komandora porucznika) włącz-
nie w pozostałych, niewymienionych w pkt 2—4, 
jednostkach wojskowych.

2. Zwolnienia żołnierza zawodowego z dotychczas 
zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce 
wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyzna-
czenia na stanowisko służbowe w innej jednostce woj-
skowej dokonuje właściwy organ, któremu podlegają 
obie te jednostki, przy zachowaniu posiadanych 
uprawnień do wyznaczania na stanowiska służbowe, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwolnienie żołnierza zawodowego z dotychczas 
zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce 
wojskowej, w której zajmował to stanowisko, i wyzna-
czenie na stanowisko służbowe w innej jednostce woj-
skowej może nastąpić również na podstawie porozu-
mienia organu, który zwalnia ze stanowiska, oraz or-
ganu, który wyznacza na stanowisko, jeżeli posiadają 
równorzędne uprawnienia do wyznaczania i zwalnia-
nia ze stanowisk służbowych. 

Art. 44a.53) Organy, o których mowa w art. 44 
ust. 1, dokonują corocznie oceny sytuacji kadrowej. 

Art. 45. 1. Żołnierza zawodowego zwalnia się z zaj-
mowanego stanowiska służbowego:

1)  jeżeli wojskowa komisja lekarska orzekła jego nie-
zdolność do pełnienia zawodowej służby wojsko-
wej w określonych jednostkach wojskowych albo 
na zajmowanym stanowisku służbowym;

2)  gdy zlikwidowano zajmowane przez niego stano-
wisko służbowe;

3)  gdy upłynął termin kadencji określony w decyzji 
o wyznaczeniu na stanowisko służbowe;

4)  wskutek wymierzenia kary dyscyplinarnej odwoła-
nia z zajmowanego stanowiska służbowego;

5)54) w przypadku udzielenia urlopu wychowawcze-
go w wymiarze dłuższym niż dwanaście miesięcy. 

2. Żołnierza zawodowego można zwolnić z zajmo-
wanego stanowiska służbowego w przypadku:

1)  zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych;

2)  wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia żoł-
nierzowi zawodowemu poświadczenia bezpieczeń-
stwa o klauzuli wymaganej na tym stanowisku. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
żołnierza zawodowego wyznacza się na równorzędne 
lub wyższe stanowisko służbowe albo przenosi się do 
rezerwy kadrowej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

52)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

53)  Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

54)  Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 90 — 7671 — Poz. 593

 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
żołnierza zawodowego przenosi się do rezerwy kadro-
wej na czas prowadzonego postępowania. Na zwol-
nione stanowisko służbowe nie wyznacza się do czasu 
zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia żoł-
nierzowi zawodowemu poświadczenia bezpieczeń-
stwa innego żołnierza zawodowego, a powierza się 
obowiązki służbowe na tym stanowisku innemu żoł-
nierzowi zawodowemu w trybie określonym w art. 25.

3. Żołnierza zawodowego w przypadkach wymie-
nionych w ust. 1 i 2 oraz żołnierza zawodowego pozo-
stającego w rezerwie kadrowej zwalnia się z zawodo-
wej służby wojskowej, gdy odmówi pełnienia służby 
na innym równorzędnym lub wyższym stanowisku 
służbowym.

3a. Z dniem przeniesienia żołnierza zawodowego 
do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo zwolnienia 
z zawodowej służby wojskowej żołnierz zawodowy 
z mocy prawa jest zwolniony z dotychczas zajmowa-
nego stanowiska służbowego.

4.55) Zwolnienie żołnierza zawodowego ze stano-
wiska służbowego sędziego sądu wojskowego oraz 
asesora i prokuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury następuje z uwzględnieniem prze-
pisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo 
o ustroju sądów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 46. 1. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyzna-
czenia na poszczególne stanowiska służbowe;

2)  szczegółowy tryb wyznaczania żołnierzy zawodo-
wych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych 
stanowisk, w tym tryb organizacji oraz kierowania 
żołnierzy na kursy specjalistyczne i szkolenie oraz 
staż przed wyznaczeniem na stanowiska;

3)  szczegółowe warunki i tryb zaliczania i przenosze-
nia żołnierzy zawodowych do innego korpusu oso-
bowego lub grupy osobowej;

4)  tryb przenoszenia żołnierzy zawodowych do rezer-
wy kadrowej, warunki i sposób pełnienia przez 
nich zawodowej służby wojskowej w tym okresie, 
a także sposób nakładania na nich zadań służbo-
wych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit 
żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie 
kadrowej dla poszczególnych organów wymienio-
nych w art. 20 ust. 3, w ramach ogólnej liczby sta-
nowisk służbowych określonej na podstawie art. 4 
ust. 4;

5)56) terminy i sposób prowadzenia corocznej oceny 
sytuacji kadrowej. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno w szczególności:

1)57) przewidywać możliwość równego dostępu żoł-
nierzy zawodowych do wyższych stanowisk służ-
bowych, po spełnieniu przez nich warunków okreś-
lonych w ustawie, modelu przebiegu zawodowej 
służby wojskowej i w karcie opisu stanowiska służ-
bowego, a także uwzględniać ich dotychczasowe 
doświadczenie i przebieg służby wojskowej; 

2)  zapewnić sprawność kierowania przez Ministra 
Obrony Narodowej podległymi i nadzorowanymi 
jednostkami organizacyjnymi;

3)  określić, że podstawowym kryterium zaliczenia lub 
przeniesienia żołnierza zawodowego do innego 
korpusu osobowego lub grupy osobowej powinno 
być wykształcenie żołnierza, jego kwalifikacje zawo-
dowe, w tym specjalistyczne, stan zdrowia, a także 
przydatność na nowym stanowisku służbowym;

4)  przewidywać, że żołnierze zawodowi w okresie po-
zostawania w rezerwie kadrowej podlegają regu-
łom pełnienia zawodowej służby wojskowej i wy-
konują zadania służbowe określone przez przeło-
żonych;

5)58) zapewnić możliwość pełnego wykorzystania 
przez organy wojskowe podległej kadry zawodo-
wej Sił Zbrojnych. 

Art. 46a.59) 1. Żołnierzom zawodowym korpusów 
podoficerów zawodowych i szeregowych zawodo-
wych mogą być nadawane klasy kwalifikacyjne odpo-
wiadające poziomowi ich wyszkolenia wojskowego 
i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanymi stanowi-
skami służbowymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ustala się cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych: 
trzecią, drugą, pierwszą i mistrzowską.

3. Klasę kwalifikacyjną nadaje się po zdaniu egza-
minu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 
uprawniony organ.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, organy właściwe do powoływania  
komisji egzaminacyjnych i nadawania klas kwalifika-
cyjnych, wymagania w zakresie kwalifikacji członków  
komisji oraz liczbę członków tych komisji, szczegóło-
wy sposób i tryb nadawania, potwierdzania, podwyż-
szania i utraty klas kwalifikacyjnych, sposób przepro-
wadzania i zdawania egzaminu oraz zakres wiedzy 
i umiejętności sprawdzanych w czasie egzaminu, 
uwzględniając specyfikę służby na poszczególnych 
stanowiskach służbowych w korpusach podoficerów 
zawodowych i szeregowych zawodowych. 

Art. 47. 1.60) Dowódca jednostki wojskowej, w któ-
rej żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko 
służbowe, może skierować tego żołnierza do wykony-
wania zadań służbowych poza jednostką, na czas nie 
dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzo-
wego. 

55)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 33.

56)  Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

57)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

58)  Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

59)  Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

60)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2. Skierowany żołnierz zawodowy pozostaje na 
stanowisku służbowym w dotychczasowej jednostce 
wojskowej.

3.61) Skierowanie sędziów w sądach wojskowych 
oraz asesorów i prokuratorów w wojskowych jednost-
kach organizacyjnych prokuratury określają przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju 
sądów wojskowych i przepisy ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 48. 1. Żołnierzom zawodowym wydaje się 
wojskowy dokument osobisty stwierdzający pełnienie 
zawodowej służby wojskowej oraz, w szczególnych 
przypadkach, dokument osobisty stwierdzający peł-
nienie tej służby w określonej jednostce wojskowej.

2. Żołnierzy zawodowych obejmuje się ewidencją 
wojskową, prowadzoną przez dyrektora departamen-
tu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do 
spraw kadr, organ właściwy do wyznaczania na stano-
wisko służbowe i dowódcę jednostki wojskowej, 
w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową, 
oraz wojskowego komendanta uzupełnień.

3. W ewidencji, o której mowa w ust. 2, ujmuje się 
dane osobowe żołnierza zawodowego oraz dane doty-
czące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu 
zdrowia, wykształcenia, kwalifikacji, stanu cywilnego 
i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych 
w stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, 
administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowie-
dzialności zawodowej.

4.62) Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, 
obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, na-
zwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwi-
ska rodowe rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz 
jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miej-
sce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer 
identyfikacji podatkowej, stopień wojskowy, adres za-
meldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię 
i numer dokumentu tożsamości. 

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzi się 
w formie teczki akt personalnych i karty ewidencyj-
nej.

6. Do przetwarzania przez organy wymienione 
w ust. 2 danych, o których mowa w ust. 3, do celów 
związanych z przebiegiem zawodowej służby wojsko-
wej nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.63)).

7. Wojskowy dokument osobisty wydaje się żoł-
nierzowi zawodowemu niezwłocznie po rozpoczęciu 
pełnienia zawodowej służby wojskowej.

7a.64) W przypadku zniszczenia lub zaginięcia  
ewidencji wojskowej podlega ona odtworzeniu. 

8.65) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  terminy ważności wojskowych dokumentów oso-
bistych, warunki i tryb wymiany oraz zwrotu tych 
dokumentów, a także sposób postępowania przy 
ich wydawaniu; 

2)  zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej 
oraz sposób jej odtwarzania w przypadku zniszcze-
nia lub zaginięcia, a także wzory dokumentów  
ewidencyjnych;

3)  wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz 
sposób dokonywania wpisów w tych dokumen-
tach i postępowania z nimi, a także organy właści-
we do ich wydawania. 

9.66) Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, po-
winno w szczególności uwzględniać zadania przełożo-
nych w zakresie wydawania wojskowych dokumen-
tów osobistych i sposobu dokonywania w nich wpi-
sów, a także wymogi dotyczące ochrony danych oso-
bowych żołnierzy zawodowych objętych ewidencją 
wojskową. 

Art. 49. 1. Żołnierzom zawodowym wydaje się kar-
ty i tabliczki tożsamości.

2. Karty tożsamości wydawane żołnierzom zawo-
dowym wyjeżdżającym w celach służbowych za grani-
cę stanowią również dowód tożsamości, o którym 
mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy między Państwami-
-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej 
statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie 
dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 
oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052).

3. Zasady wydawania żołnierzom zawodowym 
tabliczek tożsamości określają przepisy Konwencji 
o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 
12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 oraz 
z 1992 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 41, poz. 175).

4. Żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym w ce-
lach służbowych za granicę wydaje się również in- 
dywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.

5. W kartach tożsamości wydawanych żołnierzom 
zawodowym zamieszcza się:

1)  nazwisko i imię (imiona);

2)  datę urodzenia;

3)  stopień wojskowy i oznaczenie wojskowego doku-
mentu osobistego;

4)  numer PESEL;
61)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnośniku 33.
62)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, 

o której mowa w odnośniku 1.
63)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 
i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz 
z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

64)  Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

65)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

66)  Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.
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5)  rodzaj służby wojskowej;

6)  grupę krwi;

7)  fotografię i podpis żołnierza;

8)  suchy odcisk pieczęci organu wystawiającego;

9)  nazwę państwa wystawiającego;

10)  serię i numer;

11)  elementy zabezpieczające.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek toż-
samości wydawanych żołnierzom zawodowym, orga-
ny właściwe do ich wydawania i ewidencjonowania, 
doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub 
utraty, a także wzór rozkazu wyjazdu, mając na wzglę-
dzie przeznaczenie kart i tabliczek tożsamości oraz 
sposób ich wykorzystania.

Rozdział 4

Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe 
żołnierzy zawodowych

Art. 50. 1. Żołnierze zawodowi w czasie wykony-
wania zadań służbowych są obowiązani do noszenia 
umundurowania, odznak i oznak wojskowych.

2. W przypadkach określonych przez dowódcę jed-
nostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wy-
znaczony na stanowisko służbowe, jest on obowiąza-
ny do noszenia uzbrojenia lub orderów i odznaczeń.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  wzory, szczegółowe zasady, okoliczności i sposób 
noszenia umundurowania oraz oznak wojsko-
wych;

2)  warunki, okoliczności i sposób noszenia uzbroje-
nia;

3)  przypadki, w których żołnierze zawodowi są zwol-
nieni od obowiązku noszenia umundurowania 
i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań 
służbowych;

4)  warunki i sposób noszenia orderów, odznaczeń 
i odznak.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno w szczególności zapewnić, aby wzory umundu-
rowania były praktyczne i estetyczne, zapewniały moż-
liwość wykorzystywania umundurowania w różnych 
warunkach klimatycznych i pogodowych. Rozporzą-
dzenie powinno uwzględnić także podział umunduro-
wania na galowe, wyjściowe, służbowe, ćwiczebne, 
polowe, specjalne, robocze i wieczorowe oraz uwzględ-
nić zestawy ubiorcze dla żołnierzy zawodowych po-
szczególnych rodzajów wojsk i służb, z uwzględnie-
niem płci żołnierza. W rozporządzeniu należy przewi-
dzieć różne okoliczności noszenia umundurowania, 
a zwłaszcza w czasie szkolenia i ćwiczeń, służby garni-
zonowej i wewnętrznej, zajęć służbowych oraz w cza-
sie podróży. Ponadto w rozporządzeniu należy 
uwzględnić przypadki zwolnienia żołnierzy zawodo-
wych od obowiązku noszenia umundurowania i oznak 
wojskowych w czasie wykonywania zajęć służbowych.

Art. 50a. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany 
utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wyko-
nywanie przez niego zadań służbowych. 

2. Żołnierz zawodowy jest poddawany raz w roku 
sprawdzianowi sprawności fizycznej.

3. Żołnierz zawodowy może być zwolniony ze 
sprawdzianu sprawności fizycznej w danym roku ka-
lendarzowym z przyczyn służbowych lub zdrowot-
nych, a kobieta żołnierz zawodowy jest zwalniana 
również w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią. 

4.67) Sprawność fizyczną żołnierza zawodowego 
ocenia się na podstawie ćwiczeń zróżnicowanych ze 
względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki woj-
skowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także po-
siadanej przez żołnierza kategorii zdolności fizycznej 
i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

5. Na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu 
wystawia się żołnierzowi zawodowemu ocenę spraw-
ności fizycznej wyrażoną w skali od 5 do 2 (bardzo do-
bra, dobra, dostateczna i niedostateczna).

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania 
sprawdzianu sprawności fizycznej; 

2)68) zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na 
płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zaj-
mowane stanowiska służbowe, a także posiadaną 
przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej  
i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

3)  tryb zwalniania ze sprawdzianu sprawności fizycz-
nej w danym roku kalendarzowym oraz dokumen-
ty wymagane w tych sprawach;

4)  sposób dokumentowania niemożności przystąpie-
nia do sprawdzianu sprawności fizycznej;

5)69) sposób dokumentowania otrzymanych przez 
żołnierzy ocen oraz nieprzystąpienia do tego spraw-
dzianu z przyczyn innych niż określone w ust. 3.

7. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, po-
winno uwzględniać terminy przeprowadzenia spraw-
dzianu sprawności fizycznej, opis prawidłowości wy-
konywanych ćwiczeń oraz kryteria oceniania żołnierzy 
zawodowych w czasie sprawdzianu, z zachowaniem 
jawności i obiektywizmu.

Art. 51. 1. Żołnierze zawodowi są obowiązani za-
chować w tajemnicy wszystkie informacje niejawne, 
z którymi zapoznali się podczas lub w związku z peł-
nieniem czynnej służby wojskowej, w tym również in-
formacje stanowiące tajemnicę innego państwa chro-
nioną na zasadzie wzajemności na podstawie zawar-
tych umów międzynarodowych.

67)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.

68)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1; weszło w życie 
z dniem 12 czerwca 2009 r.

69)  Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1; weszło w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej, jak 
i po zwolnieniu z niej.

3. Od obowiązku zachowania tajemnicy może 
zwolnić żołnierza w czynnej służbie wojskowej do-
wódca rodzaju Sił Zbrojnych, a żołnierza zwolnionego 
z czynnej służby wojskowej — Minister Obrony Naro-
dowej, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 
z późn. zm.70)).

Art. 52. 1. Żołnierz zawodowy może pobierać  
naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez 
niego zadań służbowych.

2. Żołnierz zawodowy pisemnie informuje o fakcie 
pobierania nauki dowódcę jednostki wojskowej, 
w której zajmuje stanowisko służbowe.

3. Żołnierz zawodowy może wystąpić do dowódcy, 
o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o udzielenie po-
mocy w związku z pobieraniem nauki. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3, może być udzie-
lona wyłącznie w przypadkach, gdy poziom i kierunek 
nauki są zbieżne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na 
zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia 
stanowisku służbowym.

5.71) Dowódca jednostki wojskowej, po uzyskaniu 
zgody organu uprawnionego do wyznaczenia żołnie-
rza zawodowego na wyższe od zajmowanego stano-
wisko służbowe, zawiera z żołnierzem zawodowym 
umowę, w której określa między innymi rodzaj pomo-
cy, o której mowa w ust. 3, a w szczególności pokrycie 
czesnego za naukę, zwrot należności z tytułu kosztów 
przejazdu na obszarze kraju oraz warunki zwrotu kosz-
tów tej pomocy w przypadku przerwania nauki lub 
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, 
o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6—7, pkt 9 lit. a 
i pkt 11—16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w terminie okreś-
lonym w umowie, nie dłuższym niż trzy lata od zakoń-
czenia nauki. 

6.72) Do zgody, o której mowa w ust. 5, nie stosuje 
się art. 106 § 2—6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 53. Żołnierz zawodowy może być kierowany 
na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewoj-
skowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub 
za granicą.

Art. 54. 1.73) Z żołnierzem zawodowym, którego 
planuje się na koszt wojska skierować na studia lub 
naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za 
granicą, których koszt przekracza sześciokrotność naj-
niższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodo-
wego, zawiera się umowę, która określa między inny-
mi warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego 
utrzymanie i naukę w przypadku przerwania kształce-
nia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, 
przed określonym w umowie okresem służby wojsko-
wej, z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 
6—7, pkt 9 lit. a i pkt 11—16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, 
w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po za-
kończeniu tej nauki. 

2. Organem uprawnionym do zawarcia umowy 
jest organ, który kieruje żołnierza zawodowego na stu-
dia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju 
lub za granicą.

Art. 55. 1. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy 
w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, 
zakres i wysokość tej pomocy oraz szczegółowy 
tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania 
poniesionych przez żołnierza zawodowego wydat-
ków objętych pomocą;

2)  tryb kierowania na studia lub naukę do szkoły woj-
skowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub 
specjalizację w kraju lub za granicą i organy właś-
ciwe w tych sprawach;

3)  wzory umów, o których mowa w art. 52 ust. 5 
i art. 54 ust. 1.

2. Rozporządzenie powinno uwzględnić:

1)  formy udzielanej pomocy;

2)  rodzaje i formy nauki, na którą żołnierz zawodowy 
może być skierowany;

3)  koszty na utrzymanie i naukę, które podlegają 
zwrotowi, w tym zakwaterowania, wyżywienia, 
umundurowania i nauki oraz dojazdu do miejsca 
jej pobierania, a także czesnego i stypendium, oraz 
określić sposób ich ustalania, a także zwrotu tych 
kosztów, zawarty w umowie, o której mowa 
w art. 52 i 54.

Art. 56. 1. Żołnierzowi zawodowemu nie wolno 
podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalno-
ści gospodarczej.

70)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, 
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, 
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, 
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, 
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, 
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, 
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. 
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, 
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, 
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, 
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, 
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, 
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 
i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, 
Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, 
poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, 
poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz 
z 2010 r. Nr 7, poz. 46.

71)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

72)  Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

73)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2.74) Za pracę zarobkową uważa się pracę świad-
czoną osobiście:

1)  w ramach stosunku pracy;

2)  na podstawie innego tytułu, jeżeli praca jest wyko-
nywana przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz 
zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, może ze-
zwolić żołnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej 
lub prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli:

1)  nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych 
przez żołnierza;

2)  wpływa na podwyższenie jego kwalifikacji;

3)  nie narusza prestiżu żołnierza zawodowego;

4)  prowadzona działalność gospodarcza lub działal-
ność podmiotu, u którego będzie świadczona pra-
ca, nie dotyczy wyrobów, o których mowa w prze-
pisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych 
oraz dostaw, robót budowlanych i usług, przezna-
czonych na zamówienie jednostek wojskowych.

3a.75) Praca zarobkowa nie może być wykonywana 
przez żołnierza zawodowego w jednostce wojskowej, 
w której żołnierz ten pełni służbę oraz jednostce woj-
skowej bezpośrednio podległej, z zastrzeżeniem 
ust. 3b.

3b.75) Żołnierz zawodowy może wykonywać pracę 
zarobkową w tej samej lub podległej jednostce woj-
skowej, w której pełni służbę, niebędącej jednostką 
budżetową, na podstawie innej niż umowa o pracę.

4. Dowódca jednostki wojskowej w przypadku na-
ruszenia warunków, o których mowa w ust. 3, może 
cofnąć zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej 
lub prowadzenie działalności gospodarczej.

5.76) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępo-
wania w sprawach, o których mowa w ust. 3—4. Roz-
porządzenie powinno w szczególności określić dane 
jakie powinien zawierać wniosek żołnierza o zezwole-
nie na pracę lub prowadzenie działalności gospodar-
czej, z uwzględnieniem miejsca, charakteru i czasu 
pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej, ja-
ka ma być wykonywana, a także szczegółowe warunki 
odmowy lub cofnięcia zezwolenia.

Art. 57. 1. Żołnierz zawodowy nie może wchodzić 
w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz 
fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Żołnierz zawodowy może uczestniczyć w zgro-
madzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspól-
ników.

Art. 58. 1. Oficerowie zawodowi, z wyjątkiem  
oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów 
sądów wojskowych oraz stanowiska prokuratorów 
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, 
oraz podoficerowie pełniący zawodową służbę woj-
skową w organach finansowych i logistycznych są  
zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym do-
tyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności informacje o posiadanych 
zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach 
i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym przez 
żołnierza zawodowego albo jego małżonka od Skarbu 
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 
samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, 
które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświad-
czenie to powinno również zawierać dane dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 
przez małżonka żołnierza zawodowego funkcji w spół-
kach handlowych lub spółdzielniach, z wyjątkiem 
funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkanio-
wej.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, żołnierz 
zawodowy składa Ministrowi Obrony Narodowej za 
pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii 
Wojskowej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa 
się co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego.

4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1, stanowią tajemnicę służbową, chyba 
że żołnierz zawodowy, który złożył oświadczenie, wy-
raził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodo-
wej może je ujawnić pomimo braku zgody składające-
go oświadczenie.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, prze-
chowuje się przez sześć lat.

6. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się odpowiednio formularz określony 
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, 
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, 
poz. 1375), dotyczącymi oświadczenia, o którym mo-
wa w art. 10 ust. 1 tej ustawy. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
zarządzenia, szczegółowe warunki i tryb składania 
oświadczeń o stanie majątkowym.

Art. 59. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany po-
informować pisemnie dowódcę jednostki wojskowej, 
w której zajmuje stanowisko służbowe, o zamiarze 
wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych 
z zawodową służbą wojskową.

2. Dowódca jednostki wojskowej może zakazać 
żołnierzowi zawodowemu wyjazdu za granicę w ce-
lach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową, je-
żeli wymaga tego wzgląd na przestrzeganie przepisów 

74)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.

75)  Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 12 czerwca 
2009 r.

76)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.
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ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, 
z późn. zm.77)) albo istotne sprawy organizacyjne.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb informowania przez żołnierza za-
wodowego o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą 
oraz postępowania w sprawach wydawania zakazu 
wyjazdu za granicę. Rozporządzenie to określi w szcze-
gólności formę zawiadomienia i dane, jakie powinny 
być w nim zawarte, oraz szczegółowe warunki i tryb 
wydania zakazu, z uwzględnieniem uproszczonych 
procedur małego ruchu granicznego.

Art. 60. 1. Wymiar czasu służby żołnierzy zawodo-
wych jest określony ich zadaniami służbowymi. 

2.78) Zadania służbowe żołnierzy zawodowych po-
winny być ustalane przez przełożonych w sposób po-
zwalający na ich wykonywanie w ramach czterdziestu 
godzin służby w tygodniu. Wykonywanie zadań służ-
bowych nie może przekraczać przeciętnie czterdziestu 
ośmiu godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okre-
sie rozliczeniowym. W zamian za czas służby przekra-
czający czterdzieści godzin służby w tygodniu, żołnie-
rzowi zawodowemu przysługuje czas wolny od służby 
w takim samym wymiarze. 

3.78) Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo 
do co najmniej:

1)  jedenastu godzin nieprzerwanego odpoczynku 
w każdej dobie;

2)  dwudziestu czterech godzin nieprzerwanego od-
poczynku w okresie siedmiodniowym. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do żoł-
nierzy zawodowych realizujących zadania o charakte-
rze nadzwyczajnym niezbędne do ochrony interesów 
państwa, w szczególności: biorących udział w zapo-
bieganiu skutkom katastrof naturalnych lub awarii 
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej 
oraz w celu ich usunięcia, pełniących służby i dyżury, 
odbywających ćwiczenia i szkolenia poligonowe (mor-
skie) oraz pełniących służbę wojskową poza granicami 
państwa.

4a.79) Ewidencję czasu służby potwierdzającą wy-
konywanie przez żołnierza zawodowego zadań służ-
bowych ponad normy określone w ust. 2 prowadzi 
dowódca jednostki wojskowej. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, dodatkowe dni wolne od służby, roz-
kład czasu służby w tygodniu, sposób udzielania cza-
su wolnego oraz sposób prowadzenia ewidencji czasu 
służby, a także okoliczności powodujące przekroczenie 
tygodniowego czasu służby. Rozporządzenie powinno 
w szczególności tak określić rozkład czasu służby w ty-
godniu, aby ustalać zadania służbowe w ramach czter-
dziestu godzin w pięciodniowym tygodniu służby.

Art. 60a. 1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany 
uprzedzić bezpośredniego przełożonego o niemożno-
ści stawienia się do służby lub spóźnieniu z przyczyny 
z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia oraz 
określić przewidywany czas trwania nieobecności.

2. W razie niestawienia się do służby lub spóźnie-
nia z innej przyczyny niż określona w ust. 1, żołnierz 
zawodowy jest obowiązany poinformować bezpo-
średniego przełożonego tego samego dnia o przyczy-
nie nieobecności w służbie i przewidywanym czasie 
jej trwania lub przyczynie spóźnienia.

3. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej 
dopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, żoł-
nierz zawodowy jest obowiązany poinformować 
o przyczynie nieobecności w służbie i przewidywanym 
czasie jej trwania lub przyczynie spóźnienia, nie-
zwłocznie po ustaniu tej przyczyny.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3, 
żołnierz zawodowy jest obowiązany poinformować 
bezpośredniego przełożonego osobiście lub za po-
średnictwem innej osoby, przez środek łączności lub 
drogą pocztową. Za datę przekazania informacji drogą 
pocztową uważa się datę stempla pocztowego.

Art. 60b. Zwolnienie żołnierza zawodowego od za-
jęć służbowych z powodu choroby następuje na pod-
stawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego 
zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 77, poz. 512).

Art. 61. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują corocz-
nie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu 
sześciu dni roboczych.

2. Jeżeli ważne względy służbowe nie pozwalają 
na udzielenie żołnierzowi zawodowemu urlopu wypo-
czynkowego w całości lub w części w danym roku ka-
lendarzowym, urlopu tego udziela się w ciągu następ-
nego roku kalendarzowego.

3. Decyzję w sprawie przesunięcia żołnierzowi za-
wodowemu urlopu wypoczynkowego podejmuje do-
wódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje 
stanowisko służbowe. Dowódca jednostki wojskowej 
jest zobowiązany skierować żołnierza na przesunięty 
urlop wypoczynkowy, aby wykorzystał go najpóźniej 
w terminie określonym w ust. 2.

4. Za dni robocze, o których mowa w ust. 1 oraz 
w art. 62 ust. 1—4 i 7, ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11, uważa 
się wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i świąt określo-
nych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. 
zm.80)) oraz dodatkowych dni wolnych od służby okreś-
lonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
art. 60 ust. 5.

77)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, 
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. 
Nr 178, poz. 1375.

78)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

79)  Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

80)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz 
z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.
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Art. 62. 1. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowi-
sko służbowe pracownika naukowego, naukowo- 
-dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-tech-
nicznego otrzymuje corocznie dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze dwunastu dni roboczych.

2. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę 
wojskową w warunkach uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia otrzymuje corocznie, w zależności od 
ustalonego w odrębnych przepisach stopnia szkod- 
liwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymia-
rze:

1)  pięciu dni roboczych — przy pierwszym stopniu 
szkodliwości;

2)  siedmiu dni roboczych — przy drugim stopniu 
szkodliwości;

3)  dziesięciu dni roboczych — przy trzecim stopniu 
szkodliwości;

4)  piętnastu dni roboczych — przy czwartym stopniu 
szkodliwości.

3. Żołnierz zawodowy, jeżeli jest to uzasadnione 
szczególnymi właściwościami zajmowanego stanowi-
ska służbowego, otrzymuje dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze do piętnastu dni roboczych 
rocznie.

4. Żołnierzowi zawodowemu, w zależności od sta-
żu czynnej służby wojskowej, udziela się corocznie do-
datkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

1)  pięciu dni roboczych — po osiągnięciu piętnastu 
lat czynnej służby wojskowej;

2)  dziesięciu dni roboczych — po osiągnięciu dwu-
dziestu lat czynnej służby wojskowej;

3)  piętnastu dni roboczych — po osiągnięciu dwu-
dziestu pięciu lat czynnej służby wojskowej.

5. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służ-
bowe sędziego wojskowego lub prokuratora wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury otrzymuje 
dodatkowy urlop wypoczynkowy na zasadach i w wy-
miarze określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz 
ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

6. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowych ur-
lopów wypoczynkowych z różnych tytułów żołnierzo-
wi zawodowemu przysługuje tylko jeden urlop w wy-
miarze najkorzystniejszym, z wyjątkiem dodatkowego 
urlopu z tytułu szkodliwych dla zdrowia warunków 
służby, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego i do-
datkowych urlopów wypoczynkowych w danym roku 
kalendarzowym nie może przekroczyć pięćdziesięciu 
dni roboczych. 

7a.81) Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu 
do służby poza granicami państwa, po zakończeniu 
służby w ramach tego skierowania, udziela się urlopu 
aklimatyzacyjnego w wymiarze jednego dnia robocze-
go za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby 
poza granicami państwa. Urlopu tego udziela dowód-
ca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje sta-
nowisko służbowe albo do której został skierowany 
w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej 
w rezerwie kadrowej, bezpośrednio po stawieniu się 
w jednostce wojskowej. Wymiar urlopu aklimatyza-
cyjnego nie może przekroczyć dwudziestu dwóch dni 
roboczych. 

8. Żołnierzowi zawodowemu może być udzielony 
urlop:

1)  zdrowotny — w wymiarze do sześciu miesięcy;

2)  okolicznościowy — w wymiarze jednorazowo nie 
dłuższym niż pięć dni roboczych, z zastrzeżeniem 
ust. 12. 

9. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez 
właściwy organ na naukę i żołnierzowi, któremu udzie-
lono pomocy finansowej w związku z pobieraniem  
nauki, przysługuje urlop szkoleniowy.

10. Dowódca jednostki wojskowej, w której żoł-
nierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, udzie-
la żołnierzowi urlopu wypoczynkowego i dodatkowe-
go urlopu wypoczynkowego, przysługującego w da-
nym roku kalendarzowym, na podstawie planu urlo-
pów.

11. Żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie 
od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowa-
nia osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodzi-
ny, nieprzekraczające jednak łącznie pięćdziesięciu dni 
roboczych w roku kalendarzowym. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żoł-
nierzowi zawodowemu, który wykorzystał zwolnienie 
od zajęć służbowych w związku z koniecznością spra-
wowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny 
i nadal opiekę tę musi osobiście sprawować, może 
być udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do 
dziesięciu miesięcy.

13. Najbliższym członkiem rodziny żołnierza zawo-
dowego, o którym mowa w ust. 11 i 12, są jego małżo-
nek, dzieci i rodzice.

Art. 63. 1. Żołnierza zawodowego można odwołać 
z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego, a także wstrzymać udzielenie mu 
urlopu w całości lub w części z ważnych względów 
służbowych. Termin urlopu może być także przesunię-
ty na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany 
ważnymi względami.

2. Żołnierzowi zawodowemu odwołanemu z urlo-
pu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego albo któremu wstrzymano udzielenie ta-
kiego urlopu przysługuje zwrot kosztów spowodowa-
nych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu.

81)  Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.
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3. Odwołania żołnierza zawodowego z urlopu wy-
poczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego lub wstrzymania udzielenia takiego urlopu mo-
że dokonać dowódca jednostki wojskowej, w której 
żołnierz zajmuje stanowisko służbowe.

4. Dowódca jednostki wojskowej, który odwołał 
żołnierza zawodowego z urlopu wypoczynkowego lub 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzy-
mał udzielenie takiego urlopu, orzeka, na wniosek żoł-
nierza, o zwrocie kosztów spowodowanych odwoła-
niem lub wstrzymaniem urlopu.

Art. 64. 1. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  stanowiska służbowe, na których pełnienie zawo-
dowej służby wojskowej jest uciążliwe lub szkodli-
we dla zdrowia albo posiadające szczególne właś-
ciwości, ze względu na zajmowanie których udzie-
la się dodatkowego urlopu wypoczynkowego;

2)  tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdro-
wotnego i organy właściwe w tych sprawach;

3)82) szczegółowe warunki i tryb udzielania urlopów, 
o których mowa w art. 61 i art. 62 ust. 1—4, 7a oraz 
ust. 12, a także wymiar urlopu, o którym mowa 
w art. 62 ust. 3 i ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9; 

4)  szczegółowe warunki i tryb odwoływania z urlopu 
wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego, a także wstrzymania udzielenia takie-
go urlopu oraz zwracania kosztów spowodowa-
nych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu i spo-
sób ich obliczania;

5)  szczegółowe warunki i tryb udzielania żołnierzom 
zawodowym zwolnienia od zajęć służbowych, 
o którym mowa w art. 62 ust. 11.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, okreś-
lając stanowiska służbowe, na których pełnienie za-
wodowej służby wojskowej jest uciążliwe lub szkodli-
we dla zdrowia albo które posiadają szczególne właś-
ciwości, a także określając wymiar urlopu szkolenio-
wego, powinno nawiązywać do podobnych lub takich 
samych stanowisk ustalonych na podstawie przepi-
sów prawa pracy. Określając warunki odwoływania 
żołnierzy zawodowych z urlopu wypoczynkowego 
i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzy-
mania udzielenia urlopu, rozporządzenie powinno 
ograniczyć taką możliwość do przypadków wyjątko-
wych, a także przewidywać, że zwrot kosztów ponie-
sionych przez żołnierza w związku z odwołaniem lub 
wstrzymaniem udzielenia urlopu powinien następo-
wać w pełnej wysokości. Rozporządzenie powinno 
przewidywać, że zwolnienie żołnierza zawodowego 
od zajęć służbowych w celu sprawowania osobistej 
opieki nad najbliższym członkiem rodziny powinno 
mieć w szczególności miejsce dopiero wtedy, gdy 
opieki takiej nie może sprawować małżonek żołnierza 
lub inny członek rodziny.

Art. 65. 1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje 
urlop macierzyński na zasadach i w wymiarze określo-
nych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
— Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.83)).

2. Żołnierzowi zawodowemu — kobiecie będącej 
w ciąży lub karmiącej dziecko piersią:

1)  nie powierza się obowiązków w wymiarze przekra-
czającym czterdziestu godzin służby w tygodniu 
i w porze nocnej;

2)  nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby — 
bez zgody żołnierza zawodowego — kobiety;

3)  nie powierza się wykonywania zadań służbowych 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia kobiet, określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 176 Kodeksu pracy.

3. Żołnierz zawodowy — kobieta karmiąca dziecko 
piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw 
wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia 
więcej niż jednego dziecka, żołnierz zawodowy — ko-
bieta ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. 
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza 
zawodowego — kobiety udzielane łącznie.

4. Żołnierza zawodowego — kobietę, sprawującą 
opiekę nad dzieckiem do lat czterech, pozostającą 
w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie dele-
guje się bez jej zgody poza miejsce pełnienia zawodo-
wej służy wojskowej, w tym samym czasie co współ-
małżonka.

5. Przepis ust. 4 stosuje się również do żołnierza 
zawodowego samotnie wychowującego dziecko do 
lat czterech.

Art. 65a.84) 1. Żołnierz zawodowy ma prawo do ur-
lopu wychowawczego na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy.

82)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

83)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, 
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, 
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, 
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, 
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, 
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, 
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, 
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. 
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, 
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

84)  Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.
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2. Żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z ur-
lopu wychowawczego nie wypłaca się uposażenia 
i innych należności pieniężnych, z wyjątkiem określo-
nych w art. 83, art. 85 i art. 94—98.

3. Żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z ur-
lopu wychowawczego przysługują, w okresie korzy-
stania z tego urlopu, świadczenia określone w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.85)).

4. W przypadku gdy urlop wychowawczy trwa do 
dwunastu miesięcy, żołnierz zawodowy pozostaje na 
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

5. W przypadku gdy okres urlopu wychowawczego 
jest dłuższy niż określony w ust. 4, żołnierza zawodo-
wego przenosi się do rezerwy kadrowej. Przepis ust. 2 
stosuje się odpowiednio.

6. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 5, 
po zakończeniu lub zrezygnowaniu przez niego z urlo-
pu wychowawczego w czasie jego trwania, jeżeli nie 
ma możliwości wyznaczenia go na stanowisko służbo-
we, pozostawia się w rezerwie kadrowej przez okres 
nie krótszy niż sześć miesięcy. 

Art. 66. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują umundu-
rowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz, w określo-
nych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pie-
niężny w zamian za te należności.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)86) szczegółowe warunki i normy umundurowania 
oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, żoł-
nierzy zawodowych, a także organy właściwe 
w sprawach zaopatrywania w te przedmioty; 

2)  szczegółowe warunki i normy uzbrojenia żołnierzy 
zawodowych;

3)  przypadki, w których żołnierzom zawodowym 
przysługuje bezpłatne wyżywienie, i normy tego 
wyżywienia.

Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględ-
niać specyfikę umundurowania poszczególnych ro-
dzajów wojsk i służb oraz charakter wykonywania za-
dań służbowych. Rozporządzenie, określając szczegó-
łowe warunki i normy umundurowania, wyekwipowa-
nia, uzbrojenia, a także wyżywienia, powinno ustalać 
w szczególności rodzaje tych norm oraz krąg żołnierzy 
zawodowych uprawnionych do bezpłatnego wyżywie-
nia.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)  wysokość równoważników pieniężnych przysługu-
jących w zamian za umundurowanie i wyekwipo-
wanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w na-
turze, oraz warunki i tryb ich wypłacania, a także 
organy właściwe w tych sprawach;

2)  wysokość równoważników pieniężnych przysługu-
jących w zamian za bezpłatne wyżywienie, niewy-
dane w naturze, oraz warunki i tryb ich wypłaca-
nia, a także organy właściwe w tych sprawach.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno w szczególności uwzględniać rodzaje umundu-
rowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych, któ-
rym ono przysługuje, i terminy wypłacania równoważ-
nika. Ponadto powinno określać warunki wypłacania 
równoważnika w przypadku szycia przedmiotów wy-
dawanych w naturze, szytych na miarę i za wykony-
wanie (uzupełnienie) haftów. W rozporządzeniu nale-
ży określić sposób postępowania w przypadku ko-
nieczności wykonania poprawek krawieckich i zasady 
wypłacania równoważnika za przedłużenie okresu 
używalności należnych przedmiotów wydawanych 
w naturze. Rozporządzenie powinno uregulować tryb 
postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych, 
którzy nie wykorzystują równoważnika zgodnie z jego 
przeznaczeniem. W rozporządzeniu należy określić 
wysokość poszczególnych równoważników. W zakre-
sie równoważników pieniężnych przysługujących 
w zamian za bezpłatne wyżywienie rozporządzenie 
powinno w szczególności uwzględniać żołnierzy za-
wodowych, którym przysługuje równoważnik pienięż-
ny w zamian za to wyżywienie, i przypadki jego wypła-
cania oraz warunki określania jego wartości pieniężnej 
i przysługującej wysokości.

Art. 67.87) 1. Żołnierze zawodowi są objęci obo-
wiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają ze 
świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.88)).

2. Żołnierzom zawodowym przysługują coroczne 
bezpłatne badania profilaktyczne na zasadach okreś-
lonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, 
poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. 
Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570).

3. Żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poli-
gonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów) przy-
sługują bezpłatne świadczenia zdrowotne i bezpłatne 
zaopatrzenie w produkty lecznicze znajdujące się 
w wykazach leków podstawowych i uzupełniających 
oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wy-
roby medyczne oznaczone symbolem OTC określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 69b ust. 4 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

85)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. 
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. 
Nr 50, poz. 301.

86)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

87)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

88)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz 
z 2010 r. Nr 50, poz. 301.
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4. Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza 
granicami państwa podlegają bezpłatnym badaniom 
lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom 
ochronnym.

5. Żołnierze zawodowi powracający do kraju po 
zakończeniu służby poza granicami państwa podlega-
ją bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicz-
nym, z możliwością skierowania na turnusy leczniczo-
-profilaktyczne.

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmują dzia-
łania leczniczo-rehabilitacyjne, oraz profilaktyki zdro-
wotnej w tym profilaktyki psychologicznej, którym 
podlegają żołnierze zawodowi chorzy lub ranni oraz 
którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego 
ich stan psychofizyczny.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa 
w ust. 3—5, oraz jednostki organizacyjne dla któ-
rych organem założycielskim jest Minister Obrony 
Narodowej albo uczelnia wojskowa, udzielające 
świadczeń zdrowotnych żołnierzom zawodowym, 
uwzględniając konieczność zapewnienia zaopa-
trzenia urazów i schorzeń, które powstały w trak-
cie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych;

2)  zakres i tryb kontroli zaopatrzenia w produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne, o których mowa w ust. 3, 
mając na względzie zapewnienie poprawności 
i celowości wydawania takich produktów i wyro-
bów oraz racjonalność gospodarowania nimi;

3)  rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po 
przeprowadzeniu obowiązkowych badań przed 
wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami 
państwa, uwzględniając niezbędne elementy skie-
rowań, orzeczeń i certyfikatów wystawianych po 
przeprowadzaniu takich badań;

4)  wykaz i kalendarz obowiązkowych szczepień 
ochronnych przed wyjazdem do pełnienia służby 
poza granicami państwa, uwzględniając zagroże-
nia epidemiologiczne charakterystyczne dla miej-
sca pełnienia służby poza granicami państwa oraz 
terminy i miejsca wykonania takich szczepień;

5)  tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy 
leczniczo-profilaktyczne oraz ramowy program 
tych turnusów, uwzględniając potrzeby żołnierzy 
zawodowych wynikające z ich aktualnego stanu 
zdrowia, w tym konieczność zapewnienia pełnej 
rekonwalescencji żołnierzy zawodowych oraz 
umożliwienia im dalszego leczenia (rehabilitacji) 
po zakończeniu pobytu na turnusie leczniczo- 
-profilaktycznym, a także wskazując organ kierują-
cy kompetentny do oceny aktualnego stanu zdro-
wia żołnierzy zawodowych oraz miejsca prowa-
dzenia turnusów leczniczo-profilaktycznych;

6)  sposób prowadzenia dyspanseryzacji w ramach 
badań profilaktycznych, o których mowa w ust. 2, 
oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanse-
ryzacyjnego, określając grupy zdrowotne, wykaz 
chorób i schorzeń, zakres konsultacji specjalistycz-
nych i badań dodatkowych, w tym laboratoryj-
nych, w celu prowadzenia dyspanseryzacji. 

Art. 67a.89) 1. Żołnierzom zawodowym przysługują 
bezpłatne świadczenia stomatologiczne oraz materia-
ły stomatologiczne:

1)  w razie wypadku pozostającego w związku z peł-
nieniem czynnej służby wojskowej albo choroby 
powstałej w związku ze szczególnymi właściwoś-
ciami lub warunkami służby wojskowej oraz na 
określonych stanowiskach służbowych; 

2)  w okresie przygotowania do pełnienia służby poza 
granicami państwa;

3)  przez okres sześciu miesięcy po powrocie do kraju 
po zakończeniu służby poza granicami państwa.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz dodatkowych świadczeń zdro-
wotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicz-
nych, sposób ich zaspokojenia, rodzaj dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do tych świadczeń oraz 
tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek 
organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowot-
nych, a także wykaz stanowisk służbowych uprawnia-
jących do dodatkowych świadczeń zdrowotnych leka-
rza dentysty i materiałów stomatologicznych, mając 
na względzie specyfikę służby wojskowej żołnierzy za-
wodowych oraz warunki i właściwości służby uzasad-
niające udzielanie świadczeń stomatologicznych. 

Art. 67b.90) 1. Żołnierze zawodowi podlegają bez-
płatnym szczepieniom ochronnym. 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, program szczepień ochronnych dla 
żołnierzy zawodowych w formie kalendarza szczepień 
ochronnych oraz sposób rejestracji przeprowadza-
nych szczepień ochronnych, z uwzględnieniem specy-
fiki służby wojskowej, a także konieczności utworzenia 
centralnego rejestru szczepień żołnierzy zawodo-
wych.

Art. 67c.90) Świadczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 7 pkt 2 oraz art. 67—67b, są finansowane z budże-
tu państwa z części, której dysponentem jest Minister 
Obrony Narodowej. 

Art. 68.91) 1.92) Żołnierzowi zawodowemu pozosta-
jącemu w związku małżeńskim lub posiadającemu 
dzieci pozostające na jego utrzymaniu, który w miej-
scu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 
1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. 

89)  Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 usta-
wy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1706), która weszła w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r.

90)  Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

91)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

92)  W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, 
o której mowa w odnośniku 94. 
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zm.93)) korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez 
prawa zamieszkiwania z członkami rodziny, przysłu-
guje dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów 
odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miej-
sca zamieszkiwania członków rodziny i z powrotem.

1.94) Żołnierzowi zawodowemu pozostającemu 

w związku małżeńskim lub posiadającemu dzieci pozostają-

ce na jego utrzymaniu, który w miejscu pełnienia służby lub 

miejscowości pobliskiej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, 

z późn. zm.93)) korzysta z zakwaterowania zbiorowego, 

przydzielono mu miejsce w internacie lub w kwaterze inter-

natowej, bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny, 

przysługuje dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów 

odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowo-

ści zamieszkania członka rodziny i z powrotem.

2.95) Żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu 
poza miejscem pełnienia służby w miejscowości, któ-
ra nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu usta-
wy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje pra-
wo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miej-
sca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z po-
wrotem. 

3. Dodatek za rozłąkę, o którym mowa w ust. 1, 
oraz zwrot kosztów codziennych dojazdów, o którym 
mowa w ust. 2, ustala się w formie ryczałtów mie-
sięcznych.

4. Zwrot kosztów przejazdów, o którym mowa 
w ust. 1, ustala się w wysokości równowartości ceny 
biletu za przejazd środkami komunikacji publicznej, 
z uwzględnieniem przysługującej żołnierzowi zawodo-
wemu ulgi, niezależnie od tytułu, z jakiego ulga ta 
przysługuje.

5. Należności określone w ust. 1 i 2 nie przysługują 
żołnierzowi zawodowemu, któremu przyznano świad-
czenie mieszkaniowe, a także żołnierzowi zawodowe-
mu pełniącemu służbę poza granicami państwa.

6. Żołnierzowi zawodowemu posiadającemu 
członków rodziny, o których mowa w ust. 1, mogą być 
przyznane także inne świadczenia socjalno-bytowe 
w postaci pomocy finansowej i rzeczowej.

7. Należności i świadczenia określone w ust. 1 i 2 
oraz ust. 6 pokrywa się z części budżetu państwa, któ-
rej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia:

1)  wysokość dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów 
codziennych dojazdów, szczegółowe warunki usta-
lania wysokości należności, o których mowa 
w ust. 1 i 2, oraz warunki korzystania z tych upraw-
nień;

2)  rodzaj, wysokość i zakres świadczeń, o których 
mowa w ust. 6, a także warunki korzystania z tych 
świadczeń.

9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, po-
winno w szczególności uwzględniać, że wysokość do-
datku za rozłąkę jest uzależniona od stawki diety okreś-
lanej w przepisach w sprawie wysokości oraz warun-
ków ustalania należności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ-
bowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie 
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks 
pracy, oraz, że wysokość kosztów codziennych dojaz-
dów, o których mowa w ust. 2, jest uzależniona od 
kosztów przejazdów publicznymi środkami komunika-
cji, a także przypadki, w których z powodu niewykony-
wania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych 
w miejscu pełnienia służby należności te nie będą wy-
płacane. W przypadku świadczeń socjalno-bytowych, 
o których mowa w ust. 6, rozporządzenie powinno 
w szczególności przewidzieć, że świadczenia te są 
przeznaczone na zakup lub dofinansowanie usług 
związanych z wypoczynkiem albo rehabilitacją żołnie-
rza zawodowego lub członków jego rodziny, a także 
uzależnić wysokość tych świadczeń od poziomu do-
chodów uzyskiwanych na członka rodziny żołnierza 
zawodowego, w tym także sposób określania wysoko-
ści tych dochodów oraz przewidzieć możliwość wy-
płaty zaliczek na realizację świadczeń socjalno-byto-
wych i terminy ich rozliczania.

Art. 68a.96) 1. Żołnierzowi zawodowemu przysługu-
je zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, je-
żeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciw-
ko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wy-
konywaniem obowiązków służbowych zostanie zakoń-
czone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu.

2. Koszty w wysokości odpowiadającej wynagro-
dzeniu jednego obrońcy, określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.97)), zwraca się 
ze środków części budżetu państwa, której dysponen-
tem jest Minister Obrony Narodowej.

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do 
zwrotu kosztów poniesionych na pomoc prawną sto-
suje się przepisy działu XIV ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. — Kodeks postępowania karnego.

93)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, 
z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 336 i Nr 168, poz. 1323 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

94)  W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 22 stycz-
nia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), która wejdzie w życie 
z dniem 1 lipca 2010 r. 

95)  W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy wymie-
nionej jako druga w odnośniku 89.

96)  Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 
2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1308), która weszła w życie z dniem 
28 grudnia 2008 r.

97)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, 
poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45 
i Nr 47, poz. 278.
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Art. 69.91) Żołnierz zawodowy ma prawo do zakwa-
terowania oraz innych świadczeń z tym związanych na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 70. 1. Przełożeni ponoszą odpowiedzialność za 
stan bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawo-
dowych i są obowiązani zapewnić warunki ochrony 
ich życia i zdrowia przez zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy.

2. Żołnierz zawodowy zobowiązany jest do prze-
strzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

3. W zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 do żołnie-
rzy zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy 
działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — 
Kodeks pracy, z wyjątkiem art. 209, art. 210, art. 230 
§ 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235, art. 237, art. 2371, 
art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2—4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 
oraz art. 23711 § 4.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania do 
żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględ-
niające szczególny charakter zawodowej służby woj-
skowej oraz struktury organizacyjne Sił Zbrojnych. 
Rozporządzenie powinno także określać organy woj-
skowe i zakres ich kompetencji w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań 
służbowych przez żołnierzy zawodowych.

Rozdział 5

Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy 
zawodowych

Art. 71. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują uposaże-
nie i inne należności pieniężne określone w ustawie.

2. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych 
stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wyso-
kość określa ustawa budżetowa.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, 
w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazo-
wej, o której mowa w ust. 2. Ustalając wielokrotność 
kwoty bazowej, rozporządzenie powinno uwzględnić 
prestiż zawodu żołnierza zawodowego, a także warun-
ki, o których mowa w art. 3 ust. 3.

4. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa 
w ust. 2, rozumie się uposażenie wraz z miesięczną 
równowartością dodatkowego uposażenia rocznego.

Art. 72. 1. Uposażenie żołnierzy zawodowych skła-
da się z uposażenia zasadniczego i dodatków do upo-
sażenia.

2. Z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej 
żołnierz zawodowy otrzymuje tylko jedno uposażenie.

3.98) Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do 
zawodowej służby wojskowej w trakcie miesiąca ka-
lendarzowego, w którym pełnił inną formę czynnej 
służby wojskowej, przysługuje odpowiednie wyrów-
nanie uposażenia.

Art. 73. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują następu-
jące inne należności pieniężne:

1)  zasiłki na zagospodarowanie;

2)  dodatkowe uposażenie roczne;

3)99) nagrody uznaniowe i zapomogi; 

4)  nagrody jubileuszowe;

5)  należności za podróże i przeniesienia służbowe;

6)  gratyfikacje urlopowe;

7)  dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powie-
rzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych 
i za wykonywanie czynności powierzonych wykra-
czających poza zadania wynikające z zajmowane-
go stanowiska służbowego;

8)  należności związane z pełnieniem zawodowej służ-
by wojskowej poza granicami państwa;

9)  należności związane ze zwolnieniem z zawodowej 
służby wojskowej.

2. W razie śmierci żołnierza zawodowego lub 
członka jego rodziny przysługują:

1)  zasiłek pogrzebowy;

2)  odprawa pośmiertna;

3)  pokrycie kosztów pogrzebu z części budżetu pań-
stwa, której dysponentem jest Minister Obrony 
Narodowej.

Art. 74. 1. Wypłaty uposażenia oraz innych należ-
ności, o których mowa w art. 73, dokonuje jednostka 
wojskowa lub instytucja cywilna, na której zaopatrze-
niu finansowym żołnierz pozostaje, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2.100) Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu 
na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej oraz 
w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obro-
ny Narodowej jest organem założycielskim, albo nad-
zorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebę-
dącej jednostką budżetową:

1)  zasiłek na zagospodarowanie,

2)  nagrody uznaniowe i zapomogi przyznawane przez 
Ministra Obrony Narodowej,

3)  nagrodę jubileuszową,

4)  gratyfikację urlopową,

5)  należności za przeniesienie służbowe,

6)  należności związane ze zwolnieniem z zawodowej 
służby wojskowej, z wyjątkiem ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynko-
we,

98)  Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

99)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

100)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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7)  należności i świadczenia pośmiertne, o których 
mowa w art. 73 ust. 2

— wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na któ-
rej zaopatrzeniu żołnierz pozostaje. 

Art. 75. 1. Roszczenia z tytułu prawa do uposaże-
nia i innych należności, o których mowa w art. 73, ule-
gają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, 
w którym roszczenie stało się wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu prawa 
do uposażenia i innych należności, o których mowa 
w art. 73, przerywa:

1)  każda czynność przed organem właściwym do roz-
patrzenia roszczenia podjęta bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia rosz-
czenia;

2)  uznanie roszczenia.

3.101) W razie zwłoki w wypłacie uposażenia i in-
nych należności, o których mowa w art. 73, żołnierzo-
wi zawodowemu przysługują odsetki ustawowe od 
dnia, w którym uposażenie lub inna należność pie-
niężna stały się wymagalne. O odsetkach ustawowych 
orzeka w decyzji administracyjnej organ właściwy 
w sprawie przyznania uposażenia lub innej należno-
ści. 

Art. 76. 1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem 
rozpoczęcia przez żołnierza zawodowego pełnienia za-
wodowej służby wojskowej.

2. Zmiana wysokości uposażenia następuje:

1)  z dniem powstania okoliczności uzasadniających 
tę zmianę — w przypadku zaistnienia okoliczności 
powodujących podwyższenie uposażenia;

2)  z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasad-
niające tę zmianę — w razie zaistnienia okoliczno-
ści powodujących obniżenie uposażenia.

3. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub pod-
wyższenie wysokości tego uposażenia nastąpiło 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie za 
czas do końca tego miesiąca oblicza się w wysokości 
1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień.

4. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem 
miesiąca, w którym żołnierz zawodowy został zwol-
niony z zawodowej służby wojskowej, zaginął lub 
zmarł.

Art. 77.102) Uposażenie i inne należności, o których 
mowa w art. 73, pobrane przez żołnierza zawodowe-
go, przysługujące mu według zasad obowiązujących 
w dniu wypłaty, nie podlegają zwrotowi. 

Art. 78. 1. Wysokość uposażenia zasadniczego żoł-
nierza zawodowego jest uzależniona od grupy uposa-
żenia, do której zostało zaszeregowane zajmowane 
przez niego stanowisko służbowe.

2. Żołnierz powołany do zawodowej służby woj-
skowej otrzymuje do czasu objęcia pierwszego stano-
wiska służbowego uposażenie zasadnicze najniższe 
w danym korpusie kadry zawodowej Sił Zbrojnych.

3. Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na 
stanowisko służbowe uposażenie zasadnicze w wyso-
kości wynikającej z ust. 1 przysługuje od dnia objęcia 
tego stanowiska.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, grupy uposażenia dla po-
szczególnych stopni etatowych. Rozporządzenie po-
winno umożliwić zróżnicowanie grup uposażenia 
w zależności od rangi stanowiska, zakresu wykonywa-
nych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialno-
ści i wymaganych kwalifikacji. Uwzględniając powyż-
sze uwarunkowania, rozporządzenie może określać 
jedną grupę lub kilka grup uposażenia na stanowi-
skach służbowych o określonym stopniu etatowym.

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadni-
czego dla poszczególnych grup uposażenia, z uwzględ-
nieniem, że stawka uposażenia zasadniczego dla naj-
niższej grupy uposażenia nie będzie niższa niż wyso-
kość kwoty bazowej, o której mowa w art. 71 ust. 2.

Art. 79. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stano-
wisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy upo-
sażenia zachowuje prawo do stawki uposażenia za-
sadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym 
stanowisku do czasu uzyskania wyższej stawki uposa-
żenia zasadniczego.

Art. 80. 1. Żołnierze zawodowi otrzymują następu-
jące dodatki do uposażenia zasadniczego:

1)  dodatek specjalny — za szczególne właściwości 
lub warunki pełnienia zawodowej służby wojsko-
wej;

2)  dodatek służbowy — za pełnienie zawodowej służ-
by wojskowej na określonych stanowiskach do-
wódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo 
w określonych jednostkach wojskowych;

3)  dodatek za długoletnią służbę wojskową.

1a.103) Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę 
w korpusach podoficerów zawodowych i szerego-
wych zawodowych przyznaje się dodatek motywacyj-
ny — za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo 
dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifika-
cyjnej, o której mowa w art. 46a. 

2.104) W przypadku, gdy miesięczne uposażenie 
żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę 
wojskową na stanowisku służbowym sędziego sądu 
wojskowego albo asesora lub prokuratora wojskowej 
jednostki organizacyjnej prokuratury jest niższe od 

101)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

102)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

103)  Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

104)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 8 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 33.
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miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na 
równorzędnym stanowisku sędziego sądu powszech-
nego albo asesora lub prokuratora powszechnej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury, żołnierzowi przy-
sługuje dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy 
między tym wynagrodzeniem a uposażeniem należ-
nym na zajmowanym stanowisku.

3. Dodatki do uposażenia zasadniczego mogą być 
ustalone w stawkach miesięcznych, dziennych albo za 
wykonanie określonych czynności; dodatki ustalone 
w stawkach miesięcznych są dodatkami o charakterze 
stałym.

4. Dodatki do uposażenia przyznaje, w formie de-
cyzji, organ, o którym mowa w art. 104.

5. Organ, który przyznał dodatek do uposażenia, 
w przypadku niewykonywania zadań uzasadniających 
wypłacanie dodatku, może zawiesić, obniżyć albo 
wstrzymać jego wypłacanie, w formie decyzji.

5a. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu  
równocześnie warunki do otrzymywania dodatków 
specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów, przy-
sługuje jeden dodatek specjalny w wyższej stawce 
miesięcznej. Przepis stosuje się odpowiednio w przy-
padku zbiegu uprawnień do dodatku służbowego.

5b. Żołnierzowi zawodowemu, który otrzymywał 
dodatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przyznaje się 
te dodatki w ostatnim miesiącu pełnienia służby, w wy-
sokości uzależnionej od okresu ich otrzymywania.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki otrzy-
mywania dodatków do uposażenia zasadniczego oraz 
ich wysokość. Rozporządzenie powinno przede 
wszystkim określić szczególne właściwości lub warun-
ki pełnienia zawodowej służby wojskowej uprawniają-
ce żołnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiska służbowe, 
których zajmowanie uprawnia do dodatku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz okresy czynnej służby woj-
skowej, od których jest uzależniona wysokość dodat-
ku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także szczegółowe 
warunki i tryb ich przyznawania, zawieszania, obniża-
nia i wstrzymywania.

7.105) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki otrzy-
mywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa 
w ust. 2, z uwzględnieniem określenia składników upo-
sażenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy oblicza-
niu dodatku wyrównawczego, oraz sposób ustalania 
porównywanego wynagrodzenia asesorów wynikają-
cy z obowiązujących żołnierzy zawodowych zasad 
opłacania składek na powszechne obowiązkowe ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i choro-
bowe, a także terminy wypłacania tego dodatku.

Art. 81. 1. Uposażenie zasadnicze i dodatki o cha-
rakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, 
w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przy-
sługują.

2.106) Dodatki do uposażenia zasadniczego, inne 
niż wymienione w ust. 1, wypłaca się nie później niż 
do dziesiątego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki 
uzasadniające ich przyznanie. W przypadku dodatków 
do uposażenia wypłacanych żołnierzom zawodowym 
za czynności wykonywane w okresie roku kalendarzo-
wego, dodatki te wypłaca się w pierwszym kwartale 
następnego roku kalendarzowego. 

3. Inne należności, o których mowa w art. 73, wy-
płaca się w terminie czternastu dni od dnia, w którym 
żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające 
otrzymanie tych należności albo właściwy organ pod-
jął decyzję o przyznaniu żołnierzowi tych należności, 
w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub 
określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania 
takiej decyzji, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 5, art. 92 
ust. 2 i art. 96 ust. 6.

4. Uposażenie i inne należności, o których mowa 
w art. 73, są płatne bezpośrednio do rąk żołnierza za-
wodowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uposażenie i inne należności, o których mowa 
w art. 73, mogą być wypłacane w formie bezgotówko-
wej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozu-
mieniu między płatnikiem i żołnierzem zawodowym.

Art. 82.107) 1. Żołnierz zawodowy powołany do 
pełnienia zawodowej służby wojskowej otrzymuje za-
siłek na zagospodarowanie, w wysokości jedno- 
miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodat-
kami o charakterze stałym.

2. Zasiłek na zagospodarowanie przyznaje się:

1)  żołnierzowi służby stałej — po objęciu stanowiska 
służbowego;

2)  żołnierzowi służby kontraktowej — po zawarciu 
drugiego kontraktu.

3. Zasiłek na zagospodarowanie może być przy-
znany żołnierzowi zawodowemu tylko jeden raz 
w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Art. 83. 1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową 
służbę wojskową przez okres całego roku kalendarzo-
wego nabywa prawo do dodatkowego uposażenia 
rocznego w wysokości jednomiesięcznego uposaże-
nia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta-
łym.

1a.108) Żołnierz zawodowy, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1a i art. 65a, nabywa prawo do dodatko-
wego uposażenia rocznego w wysokości proporcjo-
nalnej do liczby miesięcy kalendarzowych, za które 
żołnierzowi przysługiwało uposażenie miesięczne 
w pełnej wysokości. 

105)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 8 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 33.

106)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

107)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

108)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2. W razie pełnienia przez żołnierza zawodowego 
zawodowej służby wojskowej przez część roku kalen-
darzowego dodatkowe uposażenie roczne przysługuje 
w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy ka-
lendarzowych, za które żołnierzowi przysługiwało 
uposażenie miesięczne w pełnej wysokości.

3. Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do za-
wodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzo-
wego dodatkowe uposażenie roczne za ten rok przy-
sługuje, jeżeli żołnierz pełnił służbę przez okres co naj-
mniej sześciu miesięcy kalendarzowych.

3a. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1a, który 
w roku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie 
nabył prawa do dodatkowego uposażenia rocznego, 
w przypadku zwolnienia go z zawodowej służby woj-
skowej, w razie spełniania warunków do przyznania 
emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidz-
kiej, przysługuje dodatkowe uposażenie roczne w wy-
sokości 1/12 miesięcznego uposażenia przysługujące-
go w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby 
wojskowej.

4. Dodatkowe uposażenie roczne nie przysługuje 
w przypadku:

1)  nieobecności żołnierza zawodowego w służbie 
przez okres dłuższy niż dwa dni robocze w ciągu 
roku, która nie została usprawiedliwiona;

2)  zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojsko-
wej w przypadkach, o których mowa w art. 111 
pkt 6 i 11—14.

5. Dodatkowe uposażenie roczne wypłaca się nie 
później niż w okresie pierwszych trzech miesięcy roku 
kalendarzowego następującego po roku, za który przy-
sługuje to uposażenie, przyjmując za podstawę jego 
obliczenia uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami 
o charakterze stałym należne w dniu 31 grudnia roku 
kalendarzowego, za który uposażenie przysługuje. 
W przypadku zwolnienia żołnierza zawodowego z za-
wodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzo-
wego podstawę obliczenia dodatkowego uposażenia 
rocznego stanowi uposażenie należne żołnierzowi 
w ostatnim dniu pełnienia służby.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przy-
znawania dodatkowego uposażenia rocznego. Rozpo-
rządzenie powinno w szczególności określać tryb 
przyznawania i terminy wypłacania dodatkowego 
uposażenia rocznego.

Art. 84. 1. Żołnierzom zawodowym mogą być przy-
znawane:

1)109) nagrody uznaniowe — w szczególności w związ-
ku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wy-
konywaniem zadań służbowych wymagających 
szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza 
określonym czasem służby, w skróconych termi-
nach lub warunkach szczególnie utrudnionych; 

2)  zapomogi — w przypadku zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci 
członka rodziny oraz z innych przyczyn powodują-
cych istotne pogorszenie warunków materialnych.

1a.110) W razie zaginięcia żołnierza zawodowego 
w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub 
śmierci żołnierza zawodowego Minister Obrony Naro-
dowej przyznaje zapomogę małżonkowi, dzieciom po-
zostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub 
jego rodzicom.

1b.111) Nagrody uznaniowe i zapomogi, o których 
mowa w ust. 1 i 1a, wypłaca się z tworzonego na ten 
cel funduszu, którego wysokość nie może być niższa 
niż 2,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy 
środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

1c.111) Minister Obrony Narodowej z pozostają-
cych w jego dyspozycji środków funduszu, o którym 
mowa w ust. 1b, może przyznawać nagrody uznanio-
we i zapomogi żołnierzom zawodowym bez względu 
na miejsce pełnienia przez nich zawodowej służby 
wojskowej. 

2.112) Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw pracy i mini-
strem właściwym do spraw zabezpieczenia społeczne-
go, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość fun-
duszu na nagrody uznaniowe i zapomogi oraz źródła 
jego finansowania, a także sposób ustalania wysoko-
ści środków tego funduszu pozostających w dyspozy-
cji dowódców jednostek wojskowych, o których mo-
wa w art. 104, oraz sposób zwiększania tego funduszu 
w trakcie roku kalendarzowego, uwzględniając formę 
organizacyjno-prawną jednostki wojskowej, w której 
tworzony jest fundusz. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania 
żołnierzom zawodowym nagród i zapomóg oraz zapo-
móg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1a, uwzględ-
niając okoliczności uzasadniające przyznanie nagrody 
lub zapomogi i tryb postępowania w tych sprawach.

Art. 85. 1. Żołnierzom zawodowym przysługują 
nagrody jubileuszowe w wysokości:

1)  po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej — 
75 %,

2)  po dwudziestu pięciu latach czynnej służby woj-
skowej — 100 %,

3)  po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej — 
150 %,

4)  po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojsko-
wej — 200 %,

5)  po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej — 
300 %

— miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z do-
datkami o charakterze stałym.

109)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

110)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 96.

111)  Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

112)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, okresy wliczane do okresu czynnej 
służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa 
do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania 
i wypłacania, uwzględniając okresy służby, pracy 
i nauki powodujące nabycie prawa do nagrody jubile-
uszowej, sposób dokumentowania tych okresów oraz 
postępowania w przypadku zbiegu prawa do kilku na-
gród, a także termin wypłacania nagrody.

3.113) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do sę-
dziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokurato-
rów wojskowych jednostek organizacyjnych prokura-
tury, którym gratyfikacje jubileuszowe przysługują 
w wysokości i na zasadach określonych odpowiednio 
w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070, z późn. zm.114)) oraz ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 86.115) 1. Żołnierzowi zawodowemu wyzna-
czonemu na stanowisko służbowe poza miejscowoś-
cią stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wy-
dzielonego pododdziału, w której żołnierz zajmował 
dotychczas stanowisko służbowe przysługują:

1)  ryczałt z tytułu przeniesienia;

2)  diety — za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu 
w nowym miejscu pełnienia służby;

3)  ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca 
stałego zamieszkania do nowego miejsca pełnie-
nia służby.

2. W przypadku przesiedlenia się żołnierza zawo-
dowego, o którym mowa w ust. 1, do nowego miejsca 
pełnienia służby, przysługują mu ponadto:

1)  zasiłek osiedleniowy;

2)  zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych.

3. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust. 2 pkt 1, przysługujące żołnierzowi zawodo-
wemu pozostającemu w związku małżeńskim lub po-
siadającemu dzieci pozostające na jego utrzymaniu, 
ustala się z uwzględnieniem członków rodziny prze-
siedlających się z żołnierzem do nowego miejsca peł-
nienia służby.

4. Zasiłek osiedleniowy nie przysługuje żołnierzo-
wi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służ-
bowe w miejscowości, w której żołnierz lub jego mał-
żonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny 
albo jest on zameldowany na pobyt stały.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierza 
zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe 
poza granicami państwa.

6. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio do 
żołnierza zawodowego, który przesiedlił się do innej 
miejscowości w związku ze zmianą stałego miejsca 
stacjonowania jednostki wojskowej lub wydzielonego 
pododdziału. 

7. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez 
dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań 
służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby, 
w kraju lub poza granicami państwa, przysługują na-
stępujące należności za podróże służbowe:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

a)  przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia 
służby do miejscowości stanowiącej cel skiero-
wania i z powrotem,

b)  noclegów lub ryczałt za nocleg, 

c)  dojazdu środkami komunikacji miejscowej 
w formie ryczałtu;

3)  zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych 
wydatków poniesionych w związku ze skierowa-
niem.

8. Należności, o których mowa w ust. 7, nie przy-
sługują żołnierzowi zawodowemu wykonującemu za-
dania służbowe w składzie załogi jednostki pływającej 
albo przebywającemu na tej jednostce — za czas wy-
konywania przez niego zadań służbowych na morzu 
i w portach. 

9. Dieta nie przysługuje za czas pobytu w stałym 
miejscu pełnienia służby, miejscu zamieszkania lub na 
leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, a także jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów żołnierz z tytułu 
odbywania podróży służbowej otrzymał bezpłatne 
wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za 
wyżywienie.

10. Przepisów ust. 9 nie stosuje się do żołnierza za-
wodowego wykonującego zadania służbowe polega-
jące na uczestniczeniu w ćwiczeniach i szkoleniach 
poligonowych, a także przebywającego poza stałym 
miejscem pełnienia służby w związku z czasową zmia-
ną miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielo-
nego pododdziału. 

11. Żołnierzowi zawodowemu wykonującemu za-
dania służbowe na terenie kraju przysługuje zwrot 
kosztów przejazdów do miejscowości zamieszkania 
w czasie wolnym od wykonywania czynności służbo-
wych tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie 
łącznych kosztów podróży, o których mowa w ust. 7. 
Warunek ten nie dotyczy żołnierza wykonującego za-
dania służbowe w okresie dłuższym niż dziesięć dni. 

113)  W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 9 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 33.

114)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, 
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, 
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, 
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, 
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, 
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, 
Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 
i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, 
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, 
Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 
i Nr 223, poz. 1777.

115)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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12. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg, 
o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b, nie przysługuje:

1)  za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miej-
scami do leżenia oraz za czas pobytu w stałym 
miejscu pełnienia służby, zamieszkania lub zamel-
dowania na pobyt stały;

2)  w przypadku gdy z miejscowości stanowiącej cel 
podróży służbowej istnieje dogodne połączenie 
komunikacyjne umożliwiające codzienny powrót 
do stałego miejsca pełnienia służby lub miejsco-
wości zamieszkania albo zameldowania na pobyt 
stały; 

3)  w przypadku wykonywania zadań służbowych 
w porze nocnej albo zapewnienia żołnierzowi bez-
płatnego noclegu;

4) w przypadkach określonych w ust. 10.

13. Ryczałt, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. c, nie 
przysługuje, jeżeli żołnierz odbywa podróż służbową 
pojazdem służbowym albo gdy nie ponosi kosztów, 
na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt. 

14. Kwotę należności przysługujących żołnierzowi 
zawodowemu z tytułu zagranicznej podróży służbowej 
zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych otrzyma-
nych od strony zagranicznej na cele związane z finan-
sowaniem kosztów tej podróży. 

15. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania należności, o których mowa 
w ust. 1, 2 i 7, oraz rodzaje wydatków, o których mowa 
w ust. 7 pkt 3. Rozporządzenie powinno w szczególno-
ści określić sposób obliczania czasu podróży służbo-
wej, sposób obliczania należności za przeniesienia 
i podróże służbowe, a także terminy i tryb ich wypła-
cania, uwzględniając możliwość wypłaty żołnierzom 
zawodowym zaliczek na cele związane z finansowa-
niem kosztów podróży służbowych i terminy ich rozli-
czania. 

Art. 87.115) 1. Żołnierzowi zawodowemu przysłu-
guje raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej.

2. Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do za-
wodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzo-
wego gratyfikacja urlopowa za ten rok przysługuje, 
jeżeli pełnił służbę przez okres co najmniej sześciu 
miesięcy kalendarzowych. 

3. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej 
uwzględnia się również małżonka, a także dzieci pozo-
stające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.

4. Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę 
uwzględnianą przy ustalaniu jej wysokości nie może 
być niższa niż 35 % najniższego uposażenia zasadni-
czego żołnierza zawodowego.

5. W razie zbiegu uprawnień do gratyfikacji urlo-
powej żołnierzy zawodowych pozostających w związ-
ku małżeńskim, przy ustalaniu wysokości gratyfikacji 
nie uwzględnia się małżonka, a dzieci pozostające na 
ich utrzymaniu uwzględnia się przy ustalaniu gratyfi-
kacji tylko jednego z małżonków.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe warunki 
wypłacania gratyfikacji urlopowej, z uwzględnieniem 
terminów i trybu jej wypłacania. 

Art. 88. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu 
przez okres co najmniej dwóch miesięcy dodatkowo 
powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbo-
wych w trybie określonym w art. 25, przysługuje do-
datkowe wynagrodzenie.

2. Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wyna-
grodzenie również za wykonywanie czynności powie-
rzonych, które wykraczają poza zadania wynikające 
z zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe warunki 
i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatko-
wego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
z uwzględnieniem czynności powierzonych wykracza-
jących poza zadania wynikające z zajmowanych przez 
żołnierzy stanowisk służbowych, które uprawniają do 
dodatkowego wynagrodzenia, a także stawek oraz ter-
minów jego wypłacania. Określając wysokość dodat-
kowego wynagrodzenia, rozporządzenie powinno 
uwzględniać charakter i zakres wykonywanych czyn-
ności, pracochłonność i stopień wykorzystania czasu 
pozasłużbowego niezbędnego przy ich wykonywaniu, 
a także kwalifikacje i doświadczenie żołnierza zawodo-
wego niezbędne przy wykonywaniu tych czynności.

Art. 89. 1. W okresie urlopu, zwolnienia od zajęć 
służbowych z powodu choroby albo pozostawania 
w rezerwie kadrowej lub dyspozycji żołnierz zawodo-
wy otrzymuje, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1, uposaże-
nie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, 
należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbo-
wym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 
zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub 
jego wysokość.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żoł-
nierza zawodowego, który został zwolniony ze stano-
wiska służbowego albo podlega zwolnieniu ze stano-
wiska służbowego w przypadkach wymienionych 
w art. 45 ust. 1 i 2 do czasu objęcia obowiązków na 
stanowisku służbowym, przeniesienia do rezerwy ka-
drowej lub dyspozycji albo zwolnienia z zawodowej 
służby wojskowej.

Art. 90. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu 
udzielono urlopu okolicznościowego w związku ze 
sprawowaniem opieki nad najbliższym członkiem ro-
dziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przysługuje 
75 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami 
o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem po-
wstałych w tym czasie zmian mających wpływ na pra-
wo do uposażenia lub jego wysokość, oraz inne należ-
ności pieniężne.

2.116) Należności pieniężne określone w art. 83, 
art. 85 i art. 94—98, przysługujące żołnierzowi zawo-
dowemu, o którym mowa w ust. 1, art. 20 ust. 1a oraz 
art. 65a, albo członkom jego rodziny, wypłaca się 

116)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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w wysokości ustalonej, z uwzględnieniem pełnej kwo-
ty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o cha-
rakterze stałym, należnego żołnierzowi na ostatnio 
zajmowanym stanowisku służbowym oraz zmian ma-
jących wpływ na prawo do uposażenia lub jego wyso-
kość, powstałych w okresie, w którym żołnierz zawo-
dowy otrzymywał uposażenie w wysokości 75 % lub 
nie otrzymywał tego uposażenia. 

3. (uchylony).117)

Art. 91. 1. Żołnierzowi zawodowemu skierowane-
mu na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo nie-
wojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju 
lub za granicą przysługuje uposażenie zasadnicze wraz 
z dodatkami o charakterze stałym, należne na stano-
wisku służbowym zajmowanym bezpośrednio przed 
skierowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym 
okresie zmian mających wpływ na prawo do uposaże-
nia lub jego wysokość.

2. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na 
studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojsko-
wej oraz na staż, kurs lub specjalizację za granicą przy-
sługuje uposażenie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
mogą być przyznane:

1)  stypendium miesięczne na pokrycie kosztów utrzy-
mania za granicą;

2)  zwrot kosztów zakwaterowania;

3)  jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatków rze-
czowych związanych z przygotowaniem pracy  
dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4)  zwrot kosztów przejazdów i dojazdów;

5)  zwrot opłat wizowych.

3. Należności określone w ust. 2 nie przysługują 
lub podlegają odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli pań-
stwo przyjmujące żołnierza zawodowego na studia 
lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej 
oraz na staż, kurs lub specjalizację za granicą pokrywa 
je w całości lub w części z własnych środków finanso-
wych.

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w dro-
dze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe wa-
runki, tryb i sposób wypłacania należności, o których 
mowa w ust. 2, z uwzględnieniem sposobu, terminów, 
miejsca i jednostek wojskowych właściwych w spra-
wie wypłacania tych należności.

Art. 92. 1. Żołnierzowi zawodowemu, który został 
zawieszony w czynnościach służbowych albo tym- 
czasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego 
terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego upo-
sażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o cha-
rakterze stałym, a także wypłatę należności pienięż-
nych, o których mowa w art. 94 oraz art. 95 pkt 1 i 3.

2. W razie umorzenia postępowania karnego lub 
dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym 
wyrokiem sądu lub orzeczeniem dyscyplinarnym żoł-
nierz zawodowy otrzymuje zawieszoną część uposa-
żenia oraz zawieszone należności pieniężne, wraz 
z odsetkami ustawowymi, od dnia, w którym uposaże-
nie lub inna należność pieniężna stały się wymagalne, 
choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po 
zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej.

Art. 93. 1. Żołnierzowi zawodowemu, który samo-
wolnie opuścił miejsce pełnienia zawodowej służby 
wojskowej lub poza nim pozostaje albo odmawia peł-
nienia służby bądź wykonania obowiązku wynikające-
go z tej służby, zawiesza się od najbliższego terminu 
płatności wypłatę uposażenia oraz innych należności 
pieniężnych. W razie uznania nieobecności za uspra-
wiedliwioną wypłaca się żołnierzowi zawieszone upo-
sażenie i inne należności pieniężne.

2. Za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobec-
ności żołnierz zawodowy traci prawo do 1/30 części 
miesięcznego uposażenia. Jeżeli żołnierz pobrał już 
uposażenie za ten czas, odpowiednią kwotę uposaże-
nia potrąca się przy najbliższej jego wypłacie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie 
stwierdzenia zawinionej przez żołnierza zawodowego 
niemożności wykonywania zadań służbowych.

Art. 94. 1. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej 
służby wojskowej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 
i 5, odprawa w wysokości:

1) po roku służby — 100 %,

2) po pięciu latach służby — 200 %,

3) po dziesięciu latach służby — 300 %

— kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami 
o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu 
pełnienia służby.

2. Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 
ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego 
wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok za-
wodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć 
lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 %.

3. Do okresu zawodowej służby wojskowej, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się okresy pełnienia nie-
przerwanej czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem 
okresów zawieszenia w czynnościach służbowych lub 
tymczasowego aresztowania, chyba że prawomoc-
nym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscypli-
narne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowa-
nia, zostało umorzone bądź żołnierz został uniewin-
niony na podstawie prawomocnego wyroku lub orze-
czenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinar-
nym.

4.118) Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służ-
by wojskowej wskutek upływu terminu wypowiedze-
nia stosunku służbowego zawodowej służby wojsko-

117)  Przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

118)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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wej dokonanego przez właściwy organ lub niewyzna-
czenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawa-
nia w rezerwie kadrowej albo niewyznaczenia na sta-
nowisko służbowe na kolejną kadencję, przysługuje 
odprawa w wysokości: 

1)  600 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami 
o charakterze stałym — w przypadku pełnienia 
służby stałej;

2)  wynikającej z ust. 1 i 2, z tym, że za dzień zwolnie-
nia z zawodowej służby wojskowej przyjmuje się 
ostatni dzień okresu, na jaki zawarto kontrakt — 
w przypadku pełnienia służby kontraktowej.

5.118) Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służ-
by wojskowej na podstawie art. 111 pkt 1, 6, 15 i 16 
albo wskutek wypowiedzenia przez żołnierza stosunku 
służbowego zawodowej służby wojskowej, jeżeli peł-
nił on zawodową służbę wojskową przez okres krótszy 
niż dziesięć lat — przysługuje 50 % kwoty odprawy, 
o której mowa w ust. 1 i 2. 

6. Odprawa nie przysługuje żołnierzowi zwolnio-
nemu z zawodowej służby wojskowej na podstawie 
art. 111 pkt 11—14.

Art. 95. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej 
służby wojskowej, niezależnie od odprawy, o której 
mowa w art. 94, przysługują następujące należności 
pieniężne:

1)  przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby 
wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne 
w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz 
z dodatkami o charakterze stałym, należnego 
w ostatnim dniu pełnienia służby;

2)  ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 
w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewy-
korzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za la-
ta poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata;

3)  dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym 
nastąpiło zwolnienie ze służby;

4)  (uchylony);119)

5)  gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku 
zwolnienia ze służby;

6)  zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza 
i członków jego rodziny oraz zwrot kosztów prze-
wozu urządzenia domowego do obranego przez 
żołnierza miejsca zamieszkania w kraju — w wyso-
kości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy 
zawodowych przeniesionych do pełnienia służby 
w innej miejscowości.

Art. 96. 1. Świadczenie pieniężne, o którym mowa 
w art. 95 pkt 1, przysługuje żołnierzowi, z zastrzeże-
niem ust. 2—4, który pełnił nieprzerwanie zawodową 
służbę wojskową przez okres co najmniej piętnastu 
lat. Przepis art. 94 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 
pkt 1, przysługuje również żołnierzowi zwolnionemu 

z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba 
stała, który pełnił zawodową służbę wojskową przez 
okres krótszy niż piętnaście lat, jeżeli został zwolniony 
wskutek:120) 

1)  upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbo-
wego zawodowej służby wojskowej dokonanego 
przez właściwy organ;

2)121) orzeczenia przez wojskową komisję lekarską 
niezdolności do pełnienia zawodowej służby woj-
skowej, w razie gdy utrata tej zdolności została 
spowodowana wypadkiem pozostającym w związ-
ku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo 
chorobą powstałą w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej; 

3)  niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie 
pozostawania w rezerwie kadrowej;

4)  niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolej-
ną kadencję.

3. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pie-
niężnego, o którym mowa w art. 95 pkt 1, i świadcze-
nia emerytalnego żołnierzowi przysługuje, według je-
go wyboru, tylko jedno z tych świadczeń.

4. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 
pkt 1, nie przysługuje żołnierzowi w przypadkach, 
o których mowa w art. 94 ust. 5 i 6.

5. Żołnierz, który posiada uprawnienia do świad-
czenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 pkt 1, 
może je pobrać jednorazowo z góry za cały należny 
okres.

6.122) Świadczenie pieniężne, o którym mowa 
w art. 95 pkt 1, wypłaca się żołnierzowi zwolnionemu 
z zawodowej służby wojskowej w terminach określo-
nych w art. 81 ust. 1, a w przypadku gdy żołnierz wy-
stąpił o wypłatę tego świadczenia, za cały należny 
okres jednorazowo z góry, nie później niż w terminie 
trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku w tej spra-
wie. 

7. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym 
mowa w art. 95 pkt 1, zwrotu kosztów jednorazowego 
przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwro-
tu kosztów przewozu urządzenia domowego do obra-
nego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju do-
konuje wojskowy organ emerytalny właściwy dla 
adresu zameldowania żołnierza. 

8. Zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żoł-
nierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów 
przewozu urządzenia domowego do obranego przez 
żołnierza miejsca zamieszkania w kraju dokonuje się 
w okresie trzech lat od dnia zwolnienia żołnierza z za-
wodowej służby wojskowej.

119)  Przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

120)  Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 
pkt 52 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

121)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

122)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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9. Wypłaty należności, o których mowa w ust. 7, 
dokonuje się na pisemny wniosek żołnierza zawodo-
wego, na podstawie decyzji wojskowego organu eme-
rytalnego właściwego dla adresu zameldowania żoł-
nierza.

10. Należności pieniężne, związane ze zwolnieniem 
z zawodowej służby wojskowej, inne niż wymienione 
w art. 95 pkt 1 i 6, wypłaca się na podstawie decyzji 
dowódcy, o którym mowa w art. 104.

Art. 97. Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień nie-
wykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części 
miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodat-
kami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu 
pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Art. 98. 1. W razie śmierci żołnierza zawodowego 
przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, 
w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi, na podsta-
wie art. 94 ust. 1 i 2, odprawa przy zwolnieniu z zawo-
dowej służby wojskowej oraz należności pieniężne 
określone w art. 95 pkt 2—6.

2. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 1, 
przysługują małżonkowi, a w razie braku małżonka — 
dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu, jeżeli 
w dniu śmierci żołnierza zawodowego spełniali wa-
runki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, okreś-
lone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. 
zm.123)).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio 
w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 2 i 3.

4. Podstawę obliczenia należności pieniężnych, 
o których mowa w ust. 3, stanowi uposażenie należne 
żołnierzowi zawodowemu na ostatnio zajmowanym 
stanowisku służbowym przed zaginięciem lub uzna-
niem za zmarłego, z uwzględnieniem zmian mających 
wpływ na wysokość uposażenia.

Art. 99. 1. W razie śmierci żołnierza zawodowego, 
niezależnie od należności pieniężnych określonych 
w art. 98, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysoko-
ści:

1)  pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia za-
sadniczego żołnierza zawodowego obowiązujące-
go w dniu śmierci żołnierza — jeżeli koszty pogrze-
bu poniósł małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub 
rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła 
z tym żołnierzem wspólne gospodarstwo domo-
we;

2)  kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych 
jednak niż kwota określona w pkt 1 — jeżeli koszty 
pogrzebu poniosła inna osoba.

2. Jeżeli śmierć żołnierza zawodowego nastąpiła 
wskutek wypadku pozostającego w związku z zawodo-
wą służbą wojskową, koszty jego pogrzebu pokrywa 
się z części budżetu państwa, której dysponentem jest 
Minister Obrony Narodowej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza za-
wodowego z części budżetu państwa, której dyspo-
nentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wy-
mienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje zasiłek pogrze-
bowy w wysokości 50 %.

Art. 100. 1. W razie śmierci członka rodziny żołnie-
rza zawodowego osobie, która pokryła koszty pogrze-
bu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:

1)  trzykrotności kwoty najniższego uposażenia zasad-
niczego żołnierza zawodowego obowiązującego 
w dniu śmierci członka rodziny żołnierza — jeżeli 
koszty pogrzebu pokrył żołnierz zawodowy;

2)  kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych 
jednak niż kwota określona w pkt 1 — jeżeli koszty 
pogrzebu pokryła inna osoba.

2. Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, 
przysługuje w związku z pokryciem kosztów pogrzebu 
następujących członków rodziny żołnierza zawodowe-
go:

1)  małżonka albo byłego małżonka żołnierza, wobec 
którego w dniu śmierci żołnierz był obowiązany do 
świadczeń alimentacyjnych;

2)  dziecka własnego żołnierza, dziecka jego małżon-
ka, dziecka przysposobionego i przyjętego na wy-
chowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej,  
albo innego dziecka, którego opiekunem prawnym 
został ustanowiony żołnierz lub jego małżonek;

3)  rodziców i byłych prawnych opiekunów żołnierza 
albo jego małżonka.

3. Jeżeli w związku ze śmiercią członka rodziny żoł-
nierza zawodowego przysługuje również zasiłek po-
grzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym lub innych przepisów szczególnych, żoł-
nierzowi lub innej osobie, o której mowa w ust. 1, wy-
płaca się tylko wyrównanie zasiłku w wysokości różni-
cy między zasiłkiem pogrzebowym a zasiłkiem przy-
sługującym z innego tytułu.

Art. 101. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 
uprawnień do zasiłków pogrzebowych, o których mo-
wa w art. 99 i 100, a także warunki i tryb pokrywania 
kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części  
budżetu państwa, której dysponentem jest Minister 
Obrony Narodowej, z uwzględnieniem dokumentów 
wymaganych przy wypłacie zasiłku.

Art. 102. 1. Żołnierzowi zawodowemu wyznaczo-
nemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 
granicami państwa przysługuje uposażenie zasadni-
cze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia 
określonej dla stanowiska służbowego, na jakie został 
wyznaczony do pełnienia służby poza granicami pań-
stwa.

123)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, 
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, 
z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, 
Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz  
z 2010 r. Nr 27, poz. 141 i Nr 36, poz. 204.
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2. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do 
pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granica-
mi państwa przysługuje uposażenie zasadnicze usta-
lone z uwzględnieniem grupy uposażenia według sta-
nowiska służbowego zajmowanego przed skierowa-
niem.

3.124) Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa 
w ust. 1, w czasie zajmowania stanowiska służbowego 
poza granicami państwa przysługują, wypłacane 
w walucie polskiej lub obcej:

1)  należność zagraniczna — na pokrycie zwiększo-
nych kosztów związanych z pełnieniem obowiąz-
ków i funkcji poza granicami państwa, ustalona 
odpowiednio do zakresu ich pełnienia oraz kosz-
tów utrzymania poza granicami państwa;

2)  jednorazowy zasiłek adaptacyjny — w przypadku 
wyznaczenia na okres powodujący zmianę miejsca 
zamieszkania. 

4.124) Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa 
w ust. 2, w czasie wykonywania zadań służbowych 
poza granicami państwa przysługuje, wypłacana 
w walucie polskiej lub obcej, należność zagraniczna, 
ustalona odpowiednio do rangi pełnionej funkcji i za-
kresu wykonywanych obowiązków służbowych, wa-
runków zagrożenia utraty zdrowia lub życia występu-
jących w miejscu pełnienia służby poza granicami 
państwa, a także uciążliwości wynikających z trudnych 
warunków klimatycznych lub zakwaterowania. 

5.125) Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, przebywającemu w strefie działań wojen-
nych przysługuje dodatek wojenny.

6.125) Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, mogą być przyznane inne należności pie-
niężne, odpowiednio do warunków pełnienia zawodo-
wej służby wojskowej poza granicami państwa.

7.125) Kwotę należności zagranicznej wynikającą 
z ust. 3 pkt 1 — zmniejsza się o kwotę środków pie-
niężnych wypłacanych miesięcznie żołnierzowi zawo-
dowemu na podstawie przepisów obowiązujących 
w organizacji międzynarodowej, międzynarodowej 
strukturze wojskowej lub w siłach zbrojnych albo w in-
nych strukturach obronnych państw obcych. W przy-
padku, gdy wypłacane żołnierzowi zawodowemu 
środki pieniężne są wyższe od kwoty należności zagra-
nicznej, należność ta nie przysługuje.

8.125) Kwotę należności zagranicznej wynikającą 
z ust. 4 — zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych 
wypłacanych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu 
na podstawie przepisów obowiązujących w organiza-
cji międzynarodowej lub w siłach wielonarodowych. 
W przypadku, gdy wypłacane żołnierzowi zawodowe-
mu środki pieniężne są wyższe od kwoty należności 
zagranicznej, należność ta nie przysługuje. Przy usta-
laniu wysokości środków pieniężnych wypłacanych 
żołnierzowi zawodowemu nie uwzględnia się środków 
przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie.

9.125) Żołnierz zawodowy jest obowiązany poinfor-
mować na piśmie dowódcę jednostki wojskowej właś-
ciwego w sprawie wypłaty należności zagranicznej, 
o środkach pieniężnych wypłacanych mu miesięcznie 
przez organizację międzynarodową, międzynarodową 
strukturę wojskową, siły zbrojne albo inne struktury 
obronne państw obcych albo siły wielonarodowe.

10.125) Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, wysokość oraz tryb przyzna-
wania i wypłacania należności, o których mowa 
w ust. 3—5, rodzaje, wysokość, a także tryb przyzna-
wania i wypłacania innych należności pieniężnych, 
o których mowa w ust. 6, przysługujących żołnierzom 
zawodowym wyznaczonym albo skierowanym do peł-
nienia zawodowej służby wojskowej poza granicami 
państwa, z uwzględnieniem walut, w których te należ-
ności będą wypłacane. Rozporządzenie powinno 
uwzględniać w szczególności rodzaj i wysokość tych 
należności w zależności od charakteru i warunków 
pełnienia służby poza granicami państwa. 

Art. 103. 1. Z uposażenia żołnierza zawodowego 
mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na 
zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu 
za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, nale-
ży rozumieć uposażenie wymienione w art. 72 ust. 1, 
dodatkowe uposażenie roczne, o którym mowa 
w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa 
w art. 88, odprawę z tytułu zwolnienia z zawodowej 
służby wojskowej, o której mowa w art. 94, i należno-
ści pieniężne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.

2a. Z uposażenia, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orze-
czenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego 
w postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służ-
by wojskowej, o której mowa w art. 94, podlega egze-
kucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń 
alimentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wyni-
kających z ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek po-
branych przez żołnierza zawodowego do rozliczenia, 
które potrąca się z uposażenia, i innych należności, 
o których mowa w art. 73, w pełnej wysokości, nieza-
leżnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.

Art. 104. 1. Jeżeli przepisy szczególne nie stano-
wią inaczej, organami właściwymi w sprawach okreś-
lonych w przepisach niniejszego rozdziału są dowód-
cy jednostek wojskowych zajmujący stanowiska służ-
bowe dowódcy batalionu lub równorzędne, o których 
mowa w ust. 3, albo wyższe — w stosunku do wszyst-
kich żołnierzy zawodowych pełniących zawodową 
służbę wojskową w podległej jednostce wojskowej, 
z wyjątkiem tego dowódcy i jego zastępcy.

2. W stosunku do dowódców jednostek wojsko-
wych i ich zastępców oraz żołnierzy zawodowych peł-
niących zawodową służbę wojskową w jednostkach 
wojskowych, których dowódcy zajmują stanowisko 
niższe niż określone w ust. 1, właściwymi organami są 
bezpośredni przełożeni dowódców tych jednostek. 

124)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

125)  Dodany przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.
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3. Stanowiskami służbowymi równorzędnymi sta-
nowisku dowódcy batalionu są stanowiska:

1)  dowódcy dywizjonu lub eskadry;

2)  dowódcy okrętu II rangi;

3)  inne stanowiska dowódców jednostek wojsko-
wych, jeżeli stanowiska te zostały zaszeregowane 
do stopnia etatowego co najmniej majora (koman-
dora podporucznika).

Rozdział 6

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych

Art. 105. Żołnierzowi zawodowemu przysługują 
prawa obywatelskie do udziału w życiu publicznym, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w usta-
wach.

Art. 106. 1. W czasie pełnienia zawodowej służby 
wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno:

1)  być członkiem partii politycznej ani stowarzysze-
nia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawia-
jących sobie cele polityczne;

2)  brać udziału w zgromadzeniach o charakterze poli-
tycznym;

3)  prowadzić działalności politycznej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz 
państwowych i samorządowych. Żołnierzom zawodo-
wym uczestniczącym w takich zgromadzeniach nie 
wolno nosić umundurowania oraz odznak i oznak woj-
skowych.

3. Z dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej ustaje dotychczasowe członkostwo żoł-
nierza zawodowego w partii politycznej, stowarzysze-
niu, organizacji lub ruchu obywatelskim, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 107. 1. Żołnierz zawodowy pisemnie informu-
je dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje sta-
nowisko służbowe, o swojej przynależności do stowa-
rzyszenia i innej organizacji krajowej.

2. Przynależność żołnierza zawodowego do stowa-
rzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub między-
narodowej wymaga zezwolenia Ministra Obrony Na-
rodowej.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być 
przez Ministra Obrony Narodowej zawieszone lub cof-
nięte, jeżeli wymagają tego względy ochrony tajemni-
cy państwowej lub służbowej oraz potrzeby Sił Zbroj-
nych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania 
w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, z uwzględ-
nieniem danych, jakie powinien zawierać wniosek żoł-
nierza zawodowego.

Art. 108. 1. Żołnierzom zawodowym nie wolno 
tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych.

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej ustaje dotychczasowe członkostwo żoł-
nierza zawodowego w związku zawodowym.

3. W jednostkach wojskowych żołnierze zawodowi 
mogą tworzyć organy przedstawicielskie poszczegól-
nych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki organizacji, funkcjonowania 
i tryb wyboru oraz okresy kadencji, zadania i upraw-
nienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawo-
dowych, a także formy ich współpracy z dowódcami 
jednostek wojskowych, z uwzględnieniem doradczego 
charakteru tych organów.

Art. 108a.126) Zasady etyki oraz honoru i godności 
żołnierzy zawodowych określa Kodeks Honorowy Żoł-
nierza Zawodowego Wojska Polskiego, opracowany 
i przyjęty przez organy przedstawicielskie żołnierzy za-
wodowych. 

Art. 109. 1. Żołnierz zawodowy może kandydować 
do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, na 
kierownicze stanowiska w państwie obsadzane na 
podstawie wyboru oraz do organów samorządu tery-
torialnego.

2. Na czas trwania kampanii wyborczej udziela się 
żołnierzowi zawodowemu urlopu bezpłatnego.

Art. 110. Ograniczenia określone w niniejszym roz-
dziale nie naruszają prawa przynależności żołnierzy 
zawodowych do kościołów i innych związków wyzna-
niowych mających osobowość prawną.

Rozdział 7

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Art. 111. Żołnierza zawodowego zwalnia się z za-
wodowej służby wojskowej wskutek:

1)127) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

2)  wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europej-
skiego, senatora, na kierownicze stanowisko pań-
stwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do 
organów wykonawczych samorządu terytorialne-
go;

3)  ustalenia przez wojskową komisję lekarską nie-
zdolności do służby;

4)  odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komi-
sji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgło-
szenia się do tej komisji w określonym terminie 
i miejscu albo niepoddania się badaniom, do któ-
rych został zobowiązany przez komisję lekarską;

5)  osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat;

6)  otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opi-
nii służbowej;

126)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

127)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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6a) otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny nie-
dostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej 
lub nieprzystąpienia w dwóch kolejnych latach do 
tego sprawdzianu, chyba że został zwolniony z te-
go sprawdzianu na podstawie art. 50a ust. 3;

6b) niezłożenia w nakazanym terminie oświadczenia 
o stanie majątkowym, po jednorazowym pisem-
nym upomnieniu;

6c) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lu-
stracyjnego;

7)  odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub 
wyższym stanowisku służbowym;

8)  upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie 
nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu; 

9)  upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbo-
wego zawodowej służby wojskowej dokonanego 
przez:

a) żołnierza zawodowego,

b) właściwy organ;

10)  niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie 
pozostawania w rezerwie kadrowej;

11)  utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary 
dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby woj-
skowej;

13)  prawomocnego orzeczenia środków karnych po-
zbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodo-
wej służby wojskowej lub zakazu wykonywania 
zawodu żołnierza zawodowego;

14)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę 
pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15)  prawomocnego ukarania przez organ właściwego 
samorządu zawodowego karą zawieszenia lub po-
zbawienia prawa wykonywania zawodu (specjal-
ności zawodowej);

16)  nieobecności w służbie jednorazowo przez okres 
trzech dni roboczych, która nie została usprawied-
liwiona.

Art. 111a.128) Zwolnienie żołnierza zawodowego 
przebywającego na urlopie macierzyńskim z zawodo-
wej służby wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, na-
stępuje z ostatnim dniem urlopu macierzyńskiego. 

Art. 112. 1. Żołnierza zawodowego można zwolnić 
z zawodowej służby wojskowej wskutek:

1)  skazania prawomocnym wyrokiem na karę po- 
zbawienia wolności (aresztu wojskowego) z wa-
runkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

2)  odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wyma-
ganego poświadczenia bezpieczeństwa;

3)  niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolej-
ną kadencję;

4)  otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii 
służbowej;

5)  zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych — za pisemną 
zgodą żołnierza.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
zwolnienie z zawodowej służby wojskowej następuje 
po sześciu miesiącach od upływu kadencji, w ostat-
nim dniu miesiąca. Okres ten może być skrócony na 
pisemny wniosek żołnierza.

Art. 113. 1. Z dniem śmierci żołnierza zawodowe-
go stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej 
wygasa.

2. Stosunek służbowy zawodowej służby wojsko-
wej wygasa również w przypadku, gdy żołnierz zawo-
dowy:

1) został uznany za zmarłego;

2) zaginął.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, żoł-
nierza zawodowego skreśla się z ewidencji decyzją  
dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej właściwego do spraw kadr wydaną dla celów 
ewidencyjnych.

Art. 114. 1. Żołnierz zawodowy może w każdym 
czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej 
służby wojskowej bez podawania przyczyny.

2. Dokonanie wypowiedzenia stosunku służbowe-
go zawodowej służby wojskowej przez właściwy or-
gan może nastąpić, gdy jednostka wojskowa, w której 
żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, 
uległa rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etato-
wy w korpusie kadry zawodowej Sił Zbrojnych, w któ-
rym żołnierz pełni służbę, albo gdy uległo likwidacji 
stanowisko służbowe, które żołnierz zajmował, a brak 
jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko 
odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

3. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodo-
wej służby wojskowej przez właściwy organ jest decy-
zją.

4.129) Organem właściwym do wypowiedzenia sto-
sunku służbowego zawodowej służby wojskowej, 
o którym mowa w ust. 3, są:

1)  Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do 
żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 44 
ust. 1 pkt 1;

2)  dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej właściwego do spraw kadr — w odniesie-
niu do pozostałych żołnierzy zawodowych korpusu 
oficerów zawodowych;

3)  organy, o których mowa w art. 10 pkt 2—4 — w od-
niesieniu do żołnierzy zawodowych korpusów 
podoficerów zawodowych i szeregowych zawodo-
wych. 

128)  Dodany przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

129)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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5. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żoł-
nierza zawodowego wskutek dokonanego wypowie-
dzenia stosunku służbowego zawodowej służby woj-
skowej następuje po upływie sześciu miesięcy od dnia 
złożenia wypowiedzenia przez żołnierza lub doręcze-
nia wypowiedzenia dokonanego przez organ wojsko-
wy, w ostatnim dniu miesiąca.

6. Okres wypowiedzenia stosunku służbowego za-
wodowej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 5, 
może być skrócony za pisemną zgodą zwalnianego 
żołnierza zawodowego i właściwego organu, przy 
czym kończyć się musi ostatniego dnia miesiąca.

7.130) Żołnierzowi zawodowemu może być dorę-
czone wypowiedzenie stosunku służbowego zawodo-
wej służby wojskowej przed terminem rozformowania 
jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etato-
wego albo likwidacji stanowiska służbowego, które 
żołnierz zajmuje, z tym że bieg terminu wypowiedze-
nia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu roz-
formowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej 
stanu etatowego albo likwidacji stanowiska służbowe-
go, które żołnierz zajmował.

8.130) Żołnierzowi zawodowemu, któremu właści-
wy organ wypowiedział stosunek służbowy zawodo-
wej służby wojskowej, doręcza się wypowiedzenie 
wraz z decyzją o przeniesieniu tego żołnierza do dys-
pozycji. 

Art. 115. 1.131) Zwolnienie z zawodowej służby 
wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 111 
pkt 2, 4, 6—7, pkt 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112 ust. 1, 
następuje decyzją organu wymienionego w art. 114 
ust. 4. 

2.131) Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej 
w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 1, 3, 5, 
8, pkt 9 lit. b i pkt 11—15, następuje z mocy prawa 
z dniem uprawomocnienia się odpowiedniego orze-
czenia lub z dniem, w którym decyzja stała się osta-
teczna albo z dniem zaistnienia okoliczności stanowią-
cej podstawę zwolnienia żołnierza zawodowego ze 
służby. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, do-
wódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 
służbę, stwierdza fakt zwolnienia żołnierza z zawodo-
wej służby wojskowej rozkazem personalnym, wyda-
nym do celów ewidencyjnych.

4. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej 
w przypadkach niewymienionych w ust. 2 następuje 
z dniem określonym w decyzji organu, o którym mo-
wa w ust. 1.

Art. 116. 1. W razie uchylenia orzeczenia, o którym 
mowa w art. 111 pkt 11 i 13—15 lub art. 112 ust. 1 
pkt 1, albo uchylenia lub stwierdzenia nieważności decy-
zji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub 
wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej 
służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy, 
ulegają uchyleniu skutki tego orzeczenia lub decyzji, 
jakie wynikły dla żołnierza zawodowego z tego tytułu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, data 
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie ulega 
zmianie, przy czym uznaje się, że zwolnienie żołnierza 
zawodowego nastąpiło w drodze wypowiedzenia sto-
sunku służbowego zawodowej służby wojskowej do-
konanego przez właściwy organ.

3. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa 
w ust. 1, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowa-
nie w wysokości sześciokrotności kwoty uposażenia 
zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, 
należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służ-
bowym, z uwzględnieniem powstałych zmian mają-
cych wpływ na prawo do uposażenia lub jego wyso-
kość, a w przypadku gdy stanowisko służbowe, które 
żołnierz zawodowy zajmował przed zwolnieniem z za-
wodowej służby wojskowej, nie istnieje, według sta-
wek na porównywalnym pod względem stopnia eta-
towego i grupy uposażenia stanowisku służbowym, 
obowiązujących w dniu uprawomocnienia się orze-
czenia lub decyzji wymienionych w ust. 1.

Art. 117. W zakresie zwalniania z zawodowej służ-
by wojskowej żołnierzy zawodowych, których stosu-
nek służbowy lub wykonywanie zawodu jest unormo-
wane w odrębnych przepisach, stosuje się również te 
przepisy.

Art. 118. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 
zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby 
wojskowej. Rozporządzenie to powinno przewidywać, 
że postępowanie związane ze zwolnieniem żołnierza 
zawodowego z zawodowej służby wojskowej jest 
w stosunku do niego jawne.

Art. 119. 1.132) Żołnierz zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 
pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3—5, 
który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 
przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter 
wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy 
specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrud-
nieniu na stanowiskach związanych z obronnością 
kraju w administracji publicznej. 

1a. Organy administracji rządowej i organy samo-
rządu terytorialnego są obowiązane do współpracy 
z właściwymi organami wojskowymi w zakresie  
ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnoś-
cią kraju, w tym stanowisk dotyczących planowania 
i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w państwie.

1b. Właściwy organ wojskowy wydaje żołnierzowi, 
o którym mowa w ust. 1, na jego wniosek zaświadcze-
nie stwierdzające jego predyspozycje do zajmowania 
stanowiska pracy określonego w ust. 1.

1c.133) Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, 
w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom 
zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej 
służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową 
komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodo-

130)  Dodany przez art. 1 pkt 57 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

131)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

132)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

133)  Dodany przez art. 1 pkt 59 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.
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wej służby wojskowej wskutek wypadku pozostające-
go w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej 
albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby wojskowej peł-
nionej poza granicami państwa, związanej z realizacją 
celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, 
poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, 
poz. 1278). 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia, stanowiska pracy związane z obronnością 
kraju w administracji publicznej. Rozporządzenie po-
winno uwzględniać stanowiska pracy, na których są 
wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifi-
kacje żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby woj-
skowej są szczególnie przydatne.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, organy wojskowe właściwe do ewiden-
cjonowania stanowisk związanych z obronnością kra-
ju, wydawania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1b, 
tryb postępowania w tych sprawach oraz wzór za-
świadczenia, z uwzględnieniem sposobu prowadzenia 
ewidencji wojskowej i sprawności postępowania or-
ganów wojskowych.

Art. 120.134) 1. Były żołnierz zawodowy, z wyjąt-
kiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, 
o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12—15, w okresie 
dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby 
wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie do-
radztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednic-
twa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony 
z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia 
przez wojskową komisję lekarską niezdolności do peł-
nienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypad-
ku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej 
służby wojskowej albo choroby powstałej w związku 
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służ-
by wojskowej pełnionej poza granicami państwa, 
związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uży-
cia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której 
mowa w ust. 1, bezterminowo.

3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednost-
ki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

1)  doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową 
służbę wojskową co najmniej trzy lata,

2)  przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa 
pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej 
służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 
cztery lata,

3)  praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed 
zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile 
pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 
dziewięć lat

— udzielanej przez właściwe organy.

4. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 i 3, 
mogą być pokrywane koszty:

1)  przekwalifikowania zawodowego;

2)  przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka 
szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie 
zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;

3)  zakwaterowania w okresie przekwalifikowania za-
wodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

4)  nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej 
w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

5. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i po-
średnictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez 
właściwe organy wojskowe.

6. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzy-
stać bezterminowo również małżonek oraz dzieci po-
zostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który 
zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywa-
niem zadań służbowych.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb korzysta-
nia przez żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy 
zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozosta-
jących na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy 
zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywa-
niem zadań służbowych, z uprawnień, o których mo-
wa w ust. 1—6, oraz właściwość organów w tych spra-
wach. Rozporządzenie powinno zapewnić równy do-
stęp dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy 
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowa-
nia i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe 
organy. 

Art. 121. Okres pełnienia zawodowej służby woj-
skowej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnie-
nia w zakresie wszystkich uprawnień związanych z tym 
zatrudnieniem. Były żołnierz zawodowy, który podjął 
pracę w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło je-
go zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, naby-
wa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym 
roku kalendarzowym.

Art. 122. 1. Żołnierzy zwolnionych z zawodowej 
służby wojskowej przenosi się do rezerwy, jeżeli ze 
względu na wiek podlegają obowiązkowi służby woj-
skowej i zostali uznani za zdolnych do tej służby. Żoł-
nierze ci mogą posługiwać się posiadanym stopniem 
wojskowym z określeniem „w rezerwie”.

2. Żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby woj-
skowej, którzy ze względu na wiek albo stan zdrowia 
nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, przeno-
si się w stan spoczynku. Żołnierze ci mogą posługiwać 
się posiadanym stopniem wojskowym z określeniem 
„w stanie spoczynku”.

Art. 122a. 1. Żołnierz zawodowy, który w czasie za-
wodowej służby wojskowej był obowiązany do złoże-
nia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, o któ-
rym mowa w art. 58, nie może być, przed upływem 
trzech lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby woj-
skowej, zatrudniony albo podejmować pracy zarobko-
wej na podstawie innego tytułu u przedsiębiorców 

134)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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prowadzących działalność w zakresie produkcji lub 
obrotu wyrobami, o których mowa w przepisach 
w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz do-
staw, robót budowlanych i usług przeznaczonych na 
zamówienie jednostek wojskowych oraz podmiotach 
zależnych od tych przedsiębiorców, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, 
poz. 1439) — jeżeli w okresie trzech lat przed dniem 
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej brał udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczą-
cym tych wyrobów, dostaw, robót budowlanych 
i usług lub brał udział w wykonywaniu umowy.

2. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące 
czynności:

1)  podejmowanie decyzji o konieczności zakupu;

2)  formułowanie i zatwierdzanie wymagań dotyczą-
cych przedmiotu zamówienia;

3)  przygotowywanie i zatwierdzanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub innego doku-
mentu określających przedmiot, warunki i tryb 
udzielenia zamówienia;

4)  udział w pracach komisji przetargowej lub zespołu 
prowadzącego postępowanie o udzielenie zamó-
wienia, a także udział w czynnościach kontroli lub 
nadzoru nad tymi pracami;

5)  udział w negocjacjach, także w przedmiocie doko-
nywania zmian w umowie, oraz podpisywanie 
umowy.

3. Wykonywanie umowy, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje dokonywanie odbioru wyrobów, dostaw, 
robót budowlanych lub wykonanych usług protoko-
łem, w którym potwierdzono, że wyroby, dostawy, ro-
boty budowlane lub usługi spełniają wymagania okreś-
lone w umowie oraz, że zostały one wykonane zgod-
nie z przepisami i normami obowiązującymi w danej 
dziedzinie.

4. Kto zatrudnia byłego żołnierza zawodowego 
wbrew przepisom ust. 1, podlega karze aresztu albo 
karze grzywny.

Art. 123. 1. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej 
służby wojskowej wydaje się niezwłocznie świadec-
two służby.

2. Były żołnierz zawodowy może żądać sprostowa-
nia świadectwa służby w terminie siedmiu dni od dnia 
jego doręczenia.

3. W przypadku niewydania w terminie lub wyda-
nia niewłaściwego świadectwa służby byłemu żołnie-
rzowi zawodowemu przysługuje odszkodowanie z ty-
tułu poniesionej przez niego w związku z tym szkody 
w wysokości uposażenia zasadniczego, wraz z dodat-
kami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zaj-
mowanym stanowisku służbowym, za czas pozosta-
wania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 
sześć tygodni.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, dane, które należy podać w świadec-
twie służby, wzór świadectwa służby, a także tryb wy-
dawania i prostowania tych świadectw, uwzględniając 
w szczególności tryb przyznawania odszkodowania 
z tytułu szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie 
lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby, 
a także to, iż wzór powinien odpowiadać stosownym 
wzorom świadectw pracy i służby dla innych grup za-
wodowych.

Rozdział 8

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy 
zawodowych

Art. 124.135) 1. Kandydaci na żołnierzy zawodo-
wych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kan-
dydacką.

2. Do służby kandydackiej może być powołana 
osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatel-
stwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawo-
dowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemna-
ście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do 
uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka 
szkolenia.

3. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby 
kandydackiej kieruje się do:

1)  wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdol-
ności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby 
wojskowej;

2)  wojskowej pracowni psychologicznej w celu wy-
dania orzeczenia psychologicznego w zakresie 
braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej.

4. Stosunek służbowy służby kandydackiej powsta-
je w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego 
zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących wa-
runków:

1)  podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 6;

2)  wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do 
służby kandydackiej;

3)  stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służ-
by kandydackiej.

5. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kan-
dydackiej wydają, uwzględniając potrzeby Sił Zbroj-
nych, odpowiednio rektor-komendant uczelni wojsko-
wej, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant 
ośrodka szkolenia.

6. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kan-
dydackiej wydaje się po podpisaniu umowy z osobą 
ubiegającą się o przyjęcie do tej służby, określającej 
warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzyma-
nie i naukę w przypadku:

135)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 
12 czerwca 2009 r.
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1)  zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie 
art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4—9;

2)  niestawienia się do zawodowej służby wojskowej 
lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby 
kontraktowej;

3)  zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okre-
sie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na 
podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6—7, 9 lit. a i pkt 11—16 
oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjo-
nalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.

7. Stosunek służbowy służby kandydackiej wygasa 
z mocy prawa z dniem skreślenia z ewidencji uczelni 
wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkole-
nia, jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką nie 
ukończy nauki w uczelni wojskowej, szkole podoficer-
skiej lub ośrodku szkolenia.

Art. 124a.135) 1. Do służby kandydackiej może być 
powołana również osoba będąca:

1) cywilnym studentem uczelni wojskowej;

2) studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa.

2. Kandydat na żołnierza zawodowego będący stu-
dentem studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odby-
wa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe 
oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni woj-
skowej.

3. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kan-
dydackiej wydaje, uwzględniając potrzeby Sił Zbroj-
nych, w przypadku o którym mowa:

1)  w ust. 1 pkt 1 — rektor-komendant uczelni wojsko-
wej;

2)  w ust. 1 pkt 2 — dyrektor departamentu Minister-
stwa Obrony Narodowej właściwego do spraw 
kadr.

4. Umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6, z osobą 
wymienioną w ust. 1, podpisuje rektor-komendant 
uczelni wojskowej.

Art. 125.136) 1. Osoby powołane do służby kan- 
dydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie woj-
skowej z dniem stawienia się do tej służby. 

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandyda-
ckiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje 
bez szczególnego nadania tytuł:

1)  podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawo-
dowego;

2)  kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowe-
go;

3)  elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodo-
wego. 

Art. 126.136) 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do 
uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka 
szkolenia składają egzaminy wstępne.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich 
mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową 
służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posia-
dają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej. 

3. Szeregowych zawodowych pobierających  
naukę w szkołach podoficerskich oraz szeregowych 
zawodowych i podoficerów zawodowych odbywają-
cych szkolenie w uczelni wojskowej nie powołuje się 
do służby kandydackiej.

4. Osoby oraz żołnierze, o których mowa w ust. 1 
i 2, wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach 
wstępnych. 

Art. 127.136) Kandydatów na żołnierzy zawodo-
wych kształcą na potrzeby korpusu:

1)  oficerów zawodowych — uczelnie wojskowe;

2)  podoficerów zawodowych — szkoły podoficer-
skie;

3)  szeregowych zawodowych — ośrodki szkolenia. 

Art. 128. Minister Obrony Narodowej, w drodze 
rozporządzenia:

1)  tworzy i znosi szkoły podoficerskie;

2)  określi szczegółowe warunki i tryb składania egza-
minów końcowych w szkołach podoficerskich oraz 
odbywania praktyk, a także wzór świadectwa 
stwierdzającego jej ukończenie.

Rozporządzenie powinno w szczególności określać  
cele i szczegółowe zadania szkół podoficerskich oraz 
organizację i podstawowe założenia procesu kształce-
nia w szkołach podoficerskich.

Art. 129. 1. Stopniami wojskowymi żołnierzy peł-
niących służbę kandydacką są stopnie ustanowione 
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba powołana do służby kandydackiej otrzy-
muje bez szczególnego nadania stopień wojskowy 
szeregowego (marynarza) z dniem rozpoczęcia pełnie-
nia tej służby, o ile nie posiada wyższego stopnia woj-
skowego. Nadanie wyższych stopni wojskowych na-
stępuje w drodze mianowania.

Art. 130. 1. Żołnierzom pełniącym służbę kandyda-
cką przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do 
uposażenia zasadniczego i inne należności pieniężne.

2. W sprawach dotyczących uposażenia i innych 
należności pieniężnych przysługujących żołnierzom 
pełniącym służbę kandydacką stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3, art. 4, 
art. 6—10, art. 30 ust. 2, art. 33 i 36, art. 38 ust. 2, 
art. 39, art. 42 i 43, art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz 
art. 45a ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu 
żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 693, z późn. zm.137)).

136)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

137)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, 
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 
i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. 
Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. 
Nr 161, poz. 1278.
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3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 
w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadni-
czego dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. 
Rozporządzenie, określając stawki uposażenia, powin-
no ustalić je na poziomie nie niższym niż uposażenie 
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Art. 131. (uchylony).138)

Art. 132.139) Do żołnierzy pełniących służbę kan-
dydacką stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, 
art. 18, art. 26, art. 48—51, art. 54—57, art. 59, art. 60b, 
art. 66—67c, art. 70 i art. 105—110. 

Art. 133. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką 
oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne 
uprawnienia i ulgi przewidziane w ustawie z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej dla żołnierzy odbywają-
cych zasadniczą służbę wojskową i członków ich ro-
dzin, z wyjątkiem uprawnień do zasiłków przewidzia-
nych w art. 128 ust. 1 i art. 128a oraz należności i opłat 
przewidzianych w art. 131 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Art. 134. 1. Żołnierza pełniącego służbę kandydac-
ką zwalnia się ze służby kandydackiej wskutek:

1)140) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

2)  wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europej-
skiego, senatora, na kierownicze stanowisko pań-
stwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do 
organów wykonawczych samorządu terytorialne-
go;

3)  ustalenia przez wojskową komisję lekarską nie-
zdolności do zawodowej służby wojskowej; 

4)  niespełnienia wymogów określonych w regulami-
nie studiów lub nauki; 

5)  utraty stopnia wojskowego albo degradacji; 

6)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary 
dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojsko-
wej pełnionej w charakterze kandydata na żołnie-
rza zawodowego; 

7)  prawomocnego orzeczenia środków karnych po-
zbawienia praw publicznych lub zakazu wykony-
wania zawodu żołnierza; 

8)  skazania prawomocnym wyrokiem na karę po- 
zbawienia wolności lub aresztu wojskowego, 
w tym również z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania; 

8a) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ogra-
niczenia wolności;

9)  wniosku żołnierza.

2. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką — 
kobiecie, w razie zajścia w ciążę, na okres ciąży i poło-
gu udziela się urlopu bezpłatnego w wymiarze nie 
dłuższym niż dwanaście miesięcy.

3. W przypadku niepodjęcia służby kandydackiej 
po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, oraz 
w przypadku ponownego zajścia w ciążę żołnierza peł-
niącego służbę kandydacką — kobietę zwalnia się ze 
służby kandydackiej.

4.141) Zwolnienie ze służby kandydackiej następuje 
odpowiednio decyzją rektora-komendanta uczelni 
wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub  
komendanta ośrodka szkolenia. 

5. W razie zwolnienia ze służby kandydackiej okres 
tej służby zalicza się żołnierzowi do czasu trwania za-
sadniczej służby wojskowej, określonej w ustawie 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 134a.142) W przypadku zwolnienia żołnierza ze 
służby kandydackiej na postawie art. 134 ust. 1 pkt 4 
i 9 zwalnia się go z obowiązku zwrotu kosztów, o któ-
rych mowa w art. 124 ust. 6, w przypadku pełnienia 
czynnej służby wojskowej na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 135. (uchylony).143)

Art. 136. Okres pełnienia służby kandydackiej  
wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w za-
kresie wszystkich uprawnień związanych z tym zatrud-
nieniem.

Art. 137.144) 1. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia:

1)  szczegółowe warunki i tryb powoływania do służ-
by kandydackiej;

2)  szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do 
uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrod-
ków szkolenia;

3)  wysokość opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla 
osób ubiegających się o przyjęcie na studia do 
uczelni wojskowych i szkół podoficerskich oraz 
szczegółowy tryb ich pobierania;

4)  warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe 
żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

5)  przebieg służby kandydackiej, warunki i tryb opi-
niowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 
ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz 
tryb postępowania związany ze zwalnianiem ze 
służby kandydackiej.

138)  Przez art. 1 pkt 62 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1.

139)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

140)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

141)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

142)  Dodany przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 1.

143)  Przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 15.

144)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2. Rozporządzenie powinno w szczególności:

1)  zapewniać sprawność procesu powoływania do 
służby kandydackiej i ustalenie w jego toku przy-
datności do tej służby;

2)  określić tryb ubiegania się o przyjęcie do uczelni 
wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków 
szkolenia, dokumenty wymagane przy ubieganiu 
się o przyjęcie do tych uczelni, szkół i ośrodków 
oraz zakres i terminy składania egzaminów wstęp-
nych;

3)  określić, aby opłaty z tytułu egzaminów były po-
równywalne do opłat ponoszonych przy ubieganiu 
się do innych szkół publicznych;

4)  określić, aby warunki mianowania uwzględniały 
poszczególne okresy nauki, opinie oraz wyniki uzy-
skiwane w nauce przez żołnierzy pełniących służbę 
kandydacką;

5)  określić przebieg i czas trwania nauki, z uwzględ-
nieniem praktyk zawodowych i przerw wakacyj-
nych oraz urlopów z różnych tytułów. 

Rozdział 9

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych i żołnierzy 
pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia 

mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego  
i w czasie wojny

Art. 138. 1. Żołnierzom zawodowym, którzy w ra-
zie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojenne-
go i w czasie wojny będą pełnili zawodową służbę 
wojskową na stanowiskach służbowych innych niż te, 
które zajmują w czasie pokoju, nadaje się przydziały 
mobilizacyjne na stanowiska przewidziane do objęcia 
w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wo-
jennego i w czasie wojny.

2. W przydziale mobilizacyjnym określa się stano-
wisko służbowe żołnierza zawodowego w jednostce 
wojskowej na czas wojny.

3. Przydział mobilizacyjny żołnierzowi zawodowe-
mu nadaje się w formie rozkazu personalno-mobiliza-
cyjnego.

4. Rozkaz personalno-mobilizacyjny wydają w cza-
sie pokoju organy, o których mowa w art. 44 ust. 1 
i 2.

5. Doręczenie żołnierzowi zawodowemu rozkazu 
personalno-mobilizacyjnego jest równoznaczne z na-
daniem przydziału mobilizacyjnego.

6. Przydziały mobilizacyjne mogą być nadawane 
również żołnierzom pełniącym służbę kandydacką.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki i tryb nadawania oraz unie-
ważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom  
zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydac-
ką, z uwzględnieniem w szczególności postępowania 
przy nadawaniu oraz unieważnianiu przydziałów  
mobilizacyjnych.

Art. 139. Żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący 
służbę kandydacką, którzy w razie ogłoszenia mobiliza-
cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny peł-
nią odpowiednio zawodową służbę wojskową albo 
służbę kandydacką, stają się z mocy prawa żołnierzami 
pełniącymi czynną służbę wojskową w czasie wojny.

Art. 140. 1. Żołnierze zawodowi i żołnierze pełnią-
cy służbę kandydacką, którym nadano przydziały  
mobilizacyjne, w razie ogłoszenia mobilizacji, ogło-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny stawiają się 
niezwłocznie do pełnienia czynnej służby wojskowej 
w jednostkach wojskowych, do których nadano im 
przydziały mobilizacyjne.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz 
zawodowy lub żołnierz pełniący służbę kandydacką 
pełni służbę w czasie pokoju, niezwłocznie kieruje żoł-
nierza, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z posiada-
nym przez niego przydziałem mobilizacyjnym, a uby-
cie żołnierza stwierdza w rozkazie dziennym.

3. Objęcie przez żołnierza zawodowego lub żołnie-
rza pełniącego służbę kandydacką stanowiska służbo-
wego określonego w nadanym przydziale mobilizacyj-
nym stwierdza w rozkazie dziennym dowódca jed-
nostki wojskowej, w której żołnierz objął stanowisko 
służbowe. Stwierdzenie to jest równoznaczne ze zwol-
nieniem z dotychczas zajmowanego stanowiska służ-
bowego.

Art. 141.145) Do żołnierzy zawodowych i żołnierzy 
pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia  
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 
wojny stosuje się przepisy ustawy, z wyłączeniem 
art. 8—18, art. 26, art. 28, art. 29, art. 32, art. 34 ust. 1, 
art. 35—47, art. 50a, art. 54, art. 56, art. 58, art. 60—65, 
art. 67—74, art. 76, art. 78 ust. 4 i 5, art. 79, art. 80, 
art. 81 ust. 2, 4 i 5, art. 82—90, art. 94—101, art. 104, 
art. 111—123, art. 130 i art. 133—137.

Art. 142. 1. Żołnierze zawodowi pełniący zawodo-
wą służbę wojskową w czasie pokoju na stanowiskach 
służbowych w instytucjach cywilnych pełnią w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny nadal tę służbę na tych stanowiskach, 
jeżeli stanowiska te występują w strukturze organiza-
cyjnej tych jednostek na czas wojny.

2. Żołnierzy zawodowych pełniących zawodową 
służbę wojskową w czasie pokoju w instytucjach cywil-
nych na stanowiskach służbowych niewystępujących 
w strukturze organizacyjnej na czas wojny w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny kierownik instytucji cywilnej nie-
zwłocznie kieruje do dyrektora departamentu Mini-
sterstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw 
kadr w celu wyznaczenia do pełnienia służby w okreś-
lonej jednostce wojskowej.

3. Żołnierze zawodowi w razie ogłoszenia  
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 
wojny mogą być kierowani do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej na odpowiednich stanowiskach 
służbowych poza Siłami Zbrojnymi.

145)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 12.
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4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki i tryb wyznaczania żołnierzy 
zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny, w tym w szczególności jednostki or-
ganizacyjne i stanowiska służbowe poza Siłami Zbroj-
nymi, w których żołnierze mogą pełnić zawodową 
służbę wojskową, oraz uprawnienia żołnierzy pełnią-
cych służbę w tych jednostkach.

Art. 143. 1. Żołnierza zawodowego i żołnierza peł-
niącego służbę kandydacką wyznacza się w razie ogło-
szenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny na stanowisko służbowe stosownie 
do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od kwalifikacji, 
predyspozycji i opinii służbowej.

2. Organami właściwymi do wyznaczania żołnierzy 
zawodowych na stanowiska służbowe w razie ogło-
szenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny i zwalniania z tych stanowisk są:

1)  Minister Obrony Narodowej — na wszystkie sta-
nowiska służbowe do stopnia etatowego generała 
(admirała) włącznie oraz których wyznaczenie wy-
nika z postanowień odrębnych ustaw, z wyjątkiem 
stanowisk służbowych, na które wyznacza i z któ-
rych zwalnia Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych; 

2)  Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych — na wszystkie 
stanowiska służbowe do stopnia etatowego gene-
rała (admirała) włącznie w podległych mu jednost-
kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 3—7;

3)  Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do-
wódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyj-
ny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Komen-
dant Główny Żandarmerii Wojskowej — w odnie-
sieniu do stanowisk służbowych do stopnia etato-
wego pułkownika (komandora) włącznie w podleg-
łych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem 
pkt 4—7; 

4)  dowódca korpusu, dowódca okręgu wojskowego, 
Dowódca Garnizonu Warszawa i komendant woj-
skowej uczelni akademickiej — w odniesieniu do 
stanowisk służbowych do stopnia etatowego pod-
pułkownika (komandora porucznika) włącznie 
w podległych jednostkach wojskowych, z zastrze-
żeniem pkt 5—7;

5)  dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzącej 
w skład dywizji oraz komendant uczelni wojskowej 
— w odniesieniu do stanowisk służbowych do 
stopnia etatowego majora (komandora pod- 
porucznika) włącznie w podległych jednostkach 
wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6)  dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji 
i dowódca pułku — w odniesieniu do stanowisk 
służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapi-
tana marynarki) włącznie w podległych jednost-
kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 7;

7)  pozostali niewymienieni w pkt 2—6 dowódcy jed-
nostek wojskowych — w odniesieniu do stanowisk 
służbowych do stopnia etatowego starszego cho-
rążego sztabowego (starszego chorążego sztabo-
wego marynarki) włącznie w podległych jednost-
kach wojskowych;

8)  dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej właściwego do spraw kadr — w odniesie-
niu do stanowisk służbowych do stopnia etatowe-
go pułkownika (komandora) włącznie w pozosta-
łych niewymienionych w pkt 2—7 jednostkach or-
ganizacyjnych.

3. Do przenoszenia żołnierza zawodowego z jed-
nostki wojskowej, w której zajmował stanowisko służ-
bowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony 
organ, któremu podlegają obie te jednostki, przy za-
chowaniu posiadanych uprawnień do wyznaczania na 
stanowiska.

4. Jeżeli właściwy organ nie ma możliwości wyzna-
czenia żołnierza zawodowego lub żołnierza pełniącego 
służbę kandydacką na stanowisko służbowe, kieruje te-
go żołnierza do stanu zmiennego pododdziału uzupeł-
nienia kadrowego bezpośredniego przełożonego.

5. Dowódcy jednostek wojskowych wykonujący na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej poza granicami państwa zadania 
poza granicami państwa posiadają uprawnienia do 
wyznaczania żołnierzy zawodowych, o których mowa 
w ust. 2, na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia 
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 
wojny, przysługujące ich bezpośrednim przełożonym.

6. Warunkiem objęcia stanowiska służbowego jest 
posiadanie lub mianowanie na stopień wojskowy od-
powiadający stopniowi etatowemu stanowiska, na ja-
kie żołnierz zawodowy ma być wyznaczony. 

Art. 144. 1. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełnią-
cego służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobiliza- 
cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny 
zwalnia się z zajmowanego stanowiska służbowego:

1)  jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków służbowych, 
co potwierdzono w opinii służbowej;

2)  jeżeli wojskowa komisja lekarska orzekła jego nie-
zdolność do pełnienia służby na zajmowanym sta-
nowisku;

3)  gdy uległo likwidacji zajmowane przez niego sta-
nowisko.

2. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego 
służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, 
ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny można 
zwolnić z zajmowanego stanowiska służbowego:

1)  jeżeli złożył wniosek o zwolnienie z zajmowanego 
stanowiska;

2)  w przypadku uzasadnionym potrzebami Sił Zbroj-
nych.

Art. 145. Minister Obrony Narodowej określi, 
w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wyznaczania 
żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę 
kandydacką na stanowiska służbowe oraz zwalniania 
z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogło-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem struktury stanowisk, wymogów 
kwalifikacyjnych i zdrowotnych, opinii oraz wymaga-
nej wiedzy specjalistycznej i ogólnej.
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Art. 146. 1. Mianowanie żołnierza zawodowego 
i żołnierza pełniącego służbę kandydacką w razie ogło-
szenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny na wyższy stopień wojskowy, w ob-
rębie korpusu kadry zawodowej Sił Zbrojnych, odpo-
wiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbo-
wego, na jakie został wyznaczony, następuje z dniem 
objęcia stanowiska służbowego.

2. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy na-
stępuje:

1)  w przypadku stopnia wojskowego podporucznika 
(podporucznika marynarki) — w drodze postano-
wienia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;

2)  w przypadku stopni wojskowych generałów (ad-
mirałów) — w drodze postanowienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych lub Ministra Obrony Naro-
dowej;

3)  w pozostałych przypadkach — decyzjami organów, 
o których mowa w art. 143 ust. 2.

3. Dowódca jednostki wojskowej może czasowo 
powierzyć żołnierzowi zawodowemu lub żołnierzowi 
pełniącemu służbę kandydacką wykonywanie obo-
wiązków służbowych na stanowisku służbowym za-
szeregowanym do stopnia etatowego podporucznika 
(podporucznika marynarki), gdy posiada on niższy 
stopień wojskowy. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb mianowa-
nia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służ-
bę kandydacką na wyższe stopnie wojskowe w związ-
ku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko służbowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnego 
uproszczenia procedur dotyczących obiegu dokumen-
tów w tych sprawach.

Art. 147. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogło-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierze za-
wodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką pod-
legają opiniowaniu służbowemu.

2. Opinię służbową sporządza się:

1)  na zakończenie szkolenia trwającego co najmniej 
miesiąc;

2)  w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych na zajmowanym stanowisku służbo-
wym;

3)  na żądanie dowódcy jednostki wojskowej zajmują-
cego stanowisko służbowe nie niższe niż dowódca 
pułku (równorzędne);

4)  na zarządzenie szefa organu kadrowego szczebla 
co najmniej dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych;

5)  w przypadku zwolnienia żołnierza zawodowego 
z zawodowej służby wojskowej.

3. Opinię służbową, o której mowa w ust. 1, udo-
stępnia się w przypadku wystąpienia o nią przez sąd, 
prokuratora, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego 
lub Policję.

Art. 148. 1. Przełożony, który sporządził opinię, za-
poznaje niezwłocznie żołnierza zawodowego lub żoł-
nierza pełniącego służbę kandydacką z jej treścią.

2. Żołnierz zawodowy lub żołnierz pełniący służbę 
kandydacką potwierdza własnoręcznym podpisem za-
poznanie się z opinią; w razie odmowy złożenia pod-
pisu zapoznający czyni na opinii adnotację o tej od-
mowie.

3. Żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełnią-
cemu służbę kandydacką przysługuje prawo wniesie-
nia odwołania od wydanej o nim opinii do wyższego 
przełożonego, w terminie czternastu dni od dnia zapo-
znania się z treścią opinii.

4. Wyższy przełożony, do którego wniesiono od-
wołanie od opinii, rozstrzyga ostatecznie o treści tej 
opinii przez:

1)  utrzymanie jej w mocy;

2)  zmianę jej treści w całości lub części.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb opiniowa-
nia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służ-
bę kandydacką, zapoznawania ich z treścią opinii oraz 
wnoszenia i rozpatrywania od nich odwołań, 
z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i kwalifika-
cji zawodowych, w tym przydatności do służby na zaj-
mowanym stanowisku służbowym, cech osobowości 
żołnierza, w tym szczególnie odporności psychofizycz-
nej na trudy służby, poziomu wykonywania zadań 
służbowych oraz predyspozycji do zajmowania wyż-
szych stanowisk służbowych.

Art. 149. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogło-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzowi 
zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kan-
dydacką może być udzielony urlop:

1)  okolicznościowy — w wymiarze jednorazowo do 
piętnastu dni kalendarzowych;

2)  zdrowotny — w wymiarze określonym przez woj-
skową komisję lekarską;

3)  w drodze wyróżnienia — w wymiarze i na podsta-
wie przepisów o dyscyplinie wojskowej.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela do-
wódca jednostki wojskowej.

3. Żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełnią-
cemu służbę kandydacką udającemu się na urlop przy-
sługuje prawo do bezpłatnego przejazdu do wybranej 
miejscowości w kraju i z powrotem.

4. Odwołanie żołnierza zawodowego i żołnierza 
pełniącego służbę kandydacką z urlopu przez dowódcę 
jednostki wojskowej może nastąpić w każdym czasie, 
jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania 
oraz odwoływania z urlopów, o których mowa w ust. 1, 
z uwzględnieniem sposobu postępowania w przypad-
ku odwołania z urlopu żołnierza zawodowego lub żoł-
nierza pełniącego służbę kandydacką.
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Art. 150. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia 
stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzowi zawo-
dowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydac- 
ką przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne. 
Koszty tych świadczeń pokrywa się z budżetu pań-
stwa.

Art. 151. 1. Żołnierz zawodowy i żołnierz pełniący 
służbę kandydacką otrzymuje w razie ogłoszenia  
mobilizacji i ogłoszenia stanu wojennego uposażenie 
zasadnicze według zajmowanego stanowiska służbo-
wego i inne należności, a w czasie wojny również do-
datek wojenny.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawo-
dowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, in-
ne należności, ich wysokość i warunki przyznawania 
oraz stawki i warunki przyznawania dodatku wojenne-
go, z uwzględnieniem trybu i terminów ich wypłaca-
nia.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno określić stawki uposażenia zasadniczego i do-
datku wojennego, zróżnicowane w zależności od rangi 
stanowiska służbowego, zakresu wykonywanych za-
dań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wy-
maganych kwalifikacji, a w przypadku dodatku wojen-
nego uzależnione ponadto od warunków pełnienia 
służby w czasie wojny. W przypadku innych należno-
ści rozporządzenie powinno dostosować rodzaje tych 
należności i ich wysokość do szczególnych warunków 
pełnienia służby w razie ogłoszenia mobilizacji, ogło-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny. Rozporzą-
dzenie powinno ustalić uproszczony tryb przyznawa-
nia dodatku wojennego i innych należności.

Art. 152. Wymiar czasu służby żołnierzy zawodo-
wych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny jest określony ich zadaniami służbo-
wymi.

Art. 153. 1. Żołnierze zawodowi i żołnierze pełnią-
cy służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, 
ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny pozo-
stają w czynnej służbie wojskowej do dnia zwolnienia 
ich z tej służby.

2. Zwolnienie żołnierza zawodowego lub żołnierza 
pełniącego służbę kandydacką w razie ogłoszenia  
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 
wojny z czynnej służby wojskowej następuje w razie:

1)  uznania przez wojskową komisję lekarską za trwa-
le niezdolnego do tej służby; 

2)  osiągnięcia przez żołnierza wieku sześćdziesięciu 
lat.

3. Zwolnienie żołnierza zawodowego lub żołnierza 
pełniącego służbę kandydacką z czynnej służby woj-
skowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia sta-
nu wojennego i w czasie wojny może nastąpić:

1)  w razie uznania go przez wojskową komisję lekar-
ską za czasowo niezdolnego do czynnej służby 
wojskowej;

2)  w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 
szesnastu, gdy oboje rodzice są żołnierzami lub 
gdy żołnierz samotnie sprawuje tę opiekę, a nie 
ma innego członka rodziny, któremu można po-
wierzyć jej sprawowanie.

Art. 154. 1. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełnią-
cego służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobiliza- 
cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny moż-
na zwolnić z zawodowej służby wojskowej lub służby 
kandydackiej w przypadku:

1)  niewywiązywania się z obowiązków służbowych, 
potwierdzonego w opinii służbowej;

2)  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

3)  zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych;

4)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary 
dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby woj-
skowej;

5)  prawomocnego orzeczenia środków karnych w po-
staci pozbawienia praw publicznych lub degrada-
cji albo wydalenia z zawodowej służby wojskowej 
lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawo-
dowego;

6)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę 
pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania.

2. Żołnierz zawodowy i żołnierz pełniący służbę 
kandydacką zwolniony w razie ogłoszenia mobilizacji, 
ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny z zawo-
dowej służby wojskowej lub służby kandydackiej pełni 
nadal czynną służbę wojskową na zasadach określo-
nych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Art. 155. 1. Żołnierza zawodowego i żołnierza pełnią-
cego służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobiliza- 
cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny 
zwalnia się z zawodowej służby wojskowej lub ze służ-
by kandydackiej decyzją wydaną przez organ upraw-
niony do wyznaczenia na stanowisko służbowe.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się żoł-
nierzowi zawodowemu lub żołnierzowi pełniącemu 
służbę kandydacką wraz z opinią służbową.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb zwalnia-
nia żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby 
kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłosze-
nia stanu wojennego i w czasie wojny. Rozporządze-
nie powinno w szczególności uwzględnić dwuinstan-
cyjny tryb postępowania w tych sprawach, tryb zwal-
niania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej lub 
służby kandydackiej, a także tryb przenoszenia do dal-
szego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego 
i w czasie wojny na zasadach określonych w przepi-
sach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 156. 1. Żołnierza zawodowego i żołnierza peł-
niącego służbę kandydacką, który w razie ogłoszenia 
mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 
wojny poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego  
albo zaginął, skreśla z ewidencji, o której mowa 
w art. 48 ust. 2, dowódca jednostki wojskowej, w któ-
rej żołnierz zajmował stanowisko służbowe.

2. O skreśleniu z ewidencji, o której mowa w art. 48 
ust. 2, lub odnalezieniu się żołnierza zawodowego lub 
żołnierza pełniącego służbę kandydacką dowódca jed-
nostki wojskowej powiadamia właściwe organy.

3. Dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących 
służbę kandydacką, którzy w razie ogłoszenia mobiliza- 
cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny po-
legli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zagi-
nęli, prowadzi się odrębną ewidencję.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, organy prowadzące ewidencję, o któ-
rej mowa w ust. 3, a także zakres i sposób prowadze-
nia tej ewidencji, z uwzględnieniem miejsca zgonu lub 
zaginięcia i okoliczności, w których nastąpiło to zda-
rzenie.

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 157—168. (pominięte).146)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 169. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone 
ostateczną decyzją przed dniem 1 lipca 2004 r., prowa-
dzi się nadal według przepisów dotychczasowych.

Art. 170. 1. Żołnierze zawodowi pełniący w dniu 
30 czerwca 2004 r. zawodową służbę wojskową jako:

1)  stałą — stają się z mocy prawa żołnierzami zawo-
dowymi pełniącymi służbę na podstawie kon- 
traktu na pełnienie służby stałej;

2)  kontraktową — stają się z mocy prawa żołnierzami 
zawodowymi pełniącymi służbę na podstawie kon-
traktu na pełnienie służby terminowej, nie dłużej 
jednak niż na okres, na jaki został zawarty dotych-
czasowy kontrakt.

2. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, nie przy-
sługuje prawo do zasiłku, o którym mowa w art. 82, 
z wyjątkiem żołnierzy, którzy na podstawie dotych-
czasowych przepisów nie otrzymali zasiłku na zagos- 
podarowanie.

3. Żołnierzom zawodowym, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, organy uprawnione do wyznaczenia na 
stanowiska służbowe wymienione w art. 44 ust. 1 i 2 
doręczą decyzje o wyznaczeniu z dniem 1 lipca 2004 r. 
na stanowiska służbowe.

4. Żołnierzy zawodowych, w stosunku do których 
decyzje o wyznaczeniu na stanowiska służbowe stały 
się ostateczne, uznaje się za żołnierzy, którzy z dniem 
1 lipca 2004 r. objęli stanowiska służbowe, na które 
zostali wyznaczeni.

Art. 171. (pominięty).146)

Art. 172. 1. Żołnierza zawodowego, który w dniu 
30 czerwca 2004 r. spełniał określone w dotychczaso-
wych przepisach wymagania do zajmowania stanowi-
ska służbowego o określonym stopniu etatowym, 
uważa się za spełniającego warunki do wyznaczenia 
na to samo lub równorzędne stanowisko służbowe.

2. Żołnierza zawodowego posiadającego tytuł  
oficera dyplomowanego traktuje się jako żołnierza po-
siadającego tytuł równorzędny tytułowi zawodowemu 
magistra.

3. Absolwentów wyższych szkół wojskowych, któ-
rzy rozpoczęli studia przed dniem 1 lipca 2004 r., 
w przypadku gdy obowiązujący w tych szkołach pro-
gram nauczania nie przewidywał uzyskania przez nich 
tytułu zawodowego magistra (równorzędnego), mia-
nuje się na stopień wojskowy podporucznika (pod-
porucznika marynarki) i wyznacza na stanowiska służ-
bowe pomimo niespełniania wymogów w zakresie 
wykształcenia.

4. Absolwentów Wojskowego Liceum Muzyczne-
go, którzy ukończą to liceum po dniu 1 lipca 2004 r., 
mianuje się na stopień wojskowy kaprala (mata), z za-
strzeżeniem ust. 5.

5. Absolwenci, o których mowa w ust. 4, którzy po-
siadają wyższy stopień wojskowy od stopnia kaprala 
(mata), kończą Wojskowe Liceum Muzyczne w stop-
niu, jaki posiadają.

Art. 173. (pominięty).146) 

Art. 174. 1. Żołnierz zawodowy przeniesiony na 
podstawie ustawy, o której mowa w art. 189:

1)  do rezerwy kadrowej — pozostaje nadal w tej re-
zerwie, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na 
jaki został do niej przeniesiony;

2)  w stan nieczynny — pozostaje nadal w tym stanie, 
nie dłużej jednak niż do końca okresu, na jaki zo-
stał do niego przeniesiony;

3)  do dyspozycji — pozostaje nadal w dyspozycji, nie 
dłużej jednak niż do końca okresu, na jaki został do 
niej przeniesiony, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, 
jeżeli nie zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe 
po upływie odpowiedniego okresu, o którym mowa 
w ust. 1, zwalnia się z zawodowej służby wojskowej 
z dniem upływu tego okresu.

3. Jeżeli żołnierz zawodowy pozostaje w dyspozy-
cji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dłużej niż dwanaście 
miesięcy, jego zwolnienie z zawodowej służby woj-
skowej następuje z mocy prawa z dniem 31 lipca 
2004 r.146)  Zamieszczone w obwieszczeniu. 
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Art. 175. 1. Przepisu art. 31 nie stosuje się do żoł-
nierza zawodowego pełniącego w dniu 1 lipca 2004 r. 
zawodową służbę wojskową, posiadającego niższy 
stopień wojskowy od stopnia etatowego stanowiska 
służbowego, które zajmuje.

2. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w ust. 1, 
będący oficerem — w terminie do dnia 31 grudnia 
2007 r., a będący podoficerem — w terminie do dnia 
31 grudnia 2010 r. może być:

1)  mianowany do stopnia wojskowego odpowiadają-
cego stopniowi etatowemu zajmowanego stano-
wiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3;

2)  wyznaczony, za jego zgodą, na stanowisko o stop-
niu etatowym odpowiadającym posiadanemu 
przez żołnierza stopniowi wojskowemu.

3. W przypadku gdy różnica między posiadanym 
przez żołnierza zawodowego stopniem wojskowym 
a stopniem etatowym stanowiska służbowego, które 
zajmuje, jest większa niż jeden stopień, wówczas mia-
nowanie żołnierza zawodowego może następować nie 
częściej niż raz w roku, pod warunkiem posiadania 
przez niego pozytywnej opinii specjalnej wydanej na 
tę okoliczność.

4. (uchylony).147)

Art. 176. 1.148) Żołnierz zawodowy będący pod-
oficerem zawodowym albo szeregowym zawodowym 
posiadający wyższy stopień wojskowy od stopnia eta-
towego zajmowanego stanowiska służbowego w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2015 r. może być:

1)  wyznaczony na stanowisko służbowe o stopniu 
etatowym odpowiadającym posiadanemu przez 
niego stopniowi wojskowemu;

2)  wyznaczony na inne stanowisko służbowe o stop-
niu etatowym równym lub wyższym od zajmowa-
nego dotychczas stanowiska służbowego;

3)  z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych wyznaczony za 
jego pisemną zgodą, na stanowisko służbowe za-
szeregowane do niższego stopnia etatowego niż 
posiadany przez niego stopień wojskowy. 

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 żoł-
nierz zawodowy może nadal pełnić zawodową służbę 
wojskową na dotychczas zajmowanym stanowisku 
służbowym, po wyrażeniu na piśmie zgody na pełnie-
nie służby na stanowisku służbowym zaszeregowa-
nym do niższego niż posiadany przez tego żołnierza 
stopień wojskowy.

3.149) Do żołnierzy zawodowych, o których mowa 
w ust. 1, nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 2. 

Art. 177. 1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodo-
wą służbę wojskową w dniu 1 lipca 2004 r., którego 
stanowisko służbowe zostało zaszeregowane do sta-
nowiska służbowego w korpusie szeregowych zawo-
dowych, może pełnić służbę, po złożeniu pisemnej 
zgody, na zmienionym stanowisku, nie dłużej jednak 
niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, przepisy 
art. 176 stosuje się odpowiednio.

Art. 178. 1. Żołnierze zawodowi, którzy nie zostali 
wyznaczeni z dniem 1 lipca 2004 r. na stanowiska służ-
bowe, do czasu objęcia stanowiska służbowego, oraz 
żołnierze pozostający w tym dniu w dyspozycji właści-
wego organu, w rezerwie kadrowej i w stanie nieczyn-
nym z prawem do uposażenia, otrzymują od tego dnia 
uposażenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakte-
rze stałym, należne za miesiąc czerwiec 2004 r., zwalo-
ryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalo-
nym w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Żołnierzom zawodowym, którzy od dnia 1 lipca 
2004 r. po raz pierwszy objęli stanowiska służbowe na 
zasadach określonych w niniejszej ustawie, których 
uposażenie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakte-
rze stałym, za miesiąc lipiec 2004 r., ustalone według 
zasad określonych w niniejszej ustawie, będzie niższe 
od uposażenia otrzymanego za miesiąc czerwiec 
2004 r., zwaloryzowanego wskaźnikiem wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalo-
nym w ustawie budżetowej na 2004 r., do czasu uzy-
skania wyższego uposażenia na tym stanowisku wy-
płaca się dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy 
między porównywanymi uposażeniami.

Art. 179. 1. Żołnierzom zawodowym posiadającym 
stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego 
bosmanmata), sierżanta sztabowego (bosmana szta-
bowego), starszego sierżanta sztabowego (starszego 
bosmana sztabowego), młodszego chorążego sztabo-
wego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) 
i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego  
marynarki), jeżeli nie zostali mianowani na wyższy 
stopień wojskowy, zachowuje się posiadane stopnie 
dożywotnio.

2. Przepisy art. 176 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

Art. 180. 1. Żołnierze rezerwy wchodzący w skład 
korpusu chorążych z mocy prawa wchodzą w skład 
korpusu podoficerów. Z dniem 1 lipca 2004 r. chorą-
żych rezerwy można wyznaczać na stanowiska służbo-
we przewidziane w etatach jednostek wojskowych dla 
podoficerów, a w przypadkach uzasadnionych potrze-
bami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na sta-
nowiska przewidziane dla oficerów młodszych.

2. Żołnierzom rezerwy posiadającym stopnie woj-
skowe starszego plutonowego (starszego bosman- 
mata), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego), 
starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana 
sztabowego), młodszego chorążego sztabowego 
(młodszego chorążego sztabowego marynarki) i cho-
rążego sztabowego (chorążego sztabowego marynar-
ki), jeżeli nie zostali mianowani na wyższy stopień woj-
skowy, zachowuje się posiadane stopnie dożywotnio.

147)  Przez art. 1 pkt 70 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 15; wszedł w życie z dniem 10 października 2007 r.

148)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

149)  Dodany przez art. 1 pkt 67 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.
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3. W przypadku powołania żołnierzy rezerwy, 
o których mowa w ust. 2, do czynnej służby wojsko-
wej występują oni w oznaczeniu następującego stop-
nia wojskowego i są traktowani jak żołnierze posiada-
jący taki stopień w zakresie wszelkich uprawnień 
i obowiązków:

1)  starszy plutonowy (starszy bosmanmat) — pluto-
nowego (bosmanmata);

2)  sierżant sztabowy (bosman sztabowy) i starszy 
sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy) — 
starszego sierżanta (starszego bosmana);

3)  młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży szta-
bowy marynarki) i chorąży sztabowy (chorąży 
sztabowy marynarki) — starszego chorążego (star-
szego chorążego marynarki).

Art. 181. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu 
30 czerwca 2004 r. korzystali z uprawnień do dodatko-
wej powierzchni mieszkalnej osobnej kwatery stałej 
z tytułu zajmowanego stanowiska służbowego lub po-
siadanego stopnia wojskowego, zachowują prawo do 
tej powierzchni i innych świadczeń przysługujących 
z tego tytułu bezterminowo.

Art. 182. 1. Żołnierza odbywającego na podstawie 
ustawy, o której mowa w art. 158, zasadniczą służbę 
wojskową lub nadterminową zasadniczą służbę woj-
skową można wyznaczyć na stanowisko przewidziane 
dla szeregowych zawodowych. 

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, nie wią-
że się z mianowaniem na stopień wojskowy starszego 
szeregowego (starszego marynarza) oraz z nabyciem 
prawa do uposażenia żołnierza zawodowego.

Art. 183. (pominięty).146)

Art. 184. Do zawodowej służby wojskowej w okre-
sie do dnia 31 grudnia 2010 r. może być powołany 
w korpusie:

1)  oficerów zawodowych — żołnierz rezerwy posia-
dający tytuł zawodowy magistra (równorzędny), 
który odbył szkolenie wojskowe i zdał egzamin na 
oficera, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne 
w korpusie oficerów zawodowych, po mianowa-
niu na stopień wojskowy podporucznika (pod- 
porucznika marynarki); 

2)  podoficerów zawodowych — podoficer nadtermi-
nowej zasadniczej służby wojskowej posiadający 
świadectwo dojrzałości, jeżeli posiada kwalifikacje 
przydatne w korpusie podoficerów zawodowych;

3)  szeregowych zawodowych — osoba, która ukoń-
czyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową, 
jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie 
szeregowych zawodowych.

Art. 185. (pominięty).146)

Art. 186. Dla celów ustalania przeciętnego uposa-
żenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, przyjmuje się 
również uposażenie żołnierzy odbywających nad- 
terminową zasadniczą służbę wojskową.

Art. 187. W razie uchylenia prawomocnego orze-
czenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe sta-
nowisko służbowe, wymierzonej przed dniem 1 lipca 
2004 r., ukaranemu żołnierzowi wypłaca się utraconą 
wskutek kary dyscyplinarnej część uposażenia należ-
nego na wyższym stanowisku, według stawek obo-
wiązujących w dniu uprawomocnienia się orzeczenia, 
wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 188. (pominięty).146)

Art. 189. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy 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, 
z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, 
poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 
i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

Art. 190. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2004 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 4—6, art. 78 ust. 4, 
art. 170 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia150).

150)  Ustawa została ogłoszona w dniu 20 października 
2003 r.


