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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie trybu wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
———————
1)

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska s∏u˝bowe;

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122,
poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1242.
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2) szczegó∏owy tryb wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych, zwanych dalej „˝o∏nierzami”, na stanowiska
s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk, w tym tryb
organizacji oraz kierowania ˝o∏nierzy na kursy specjalistyczne i szkolenie oraz sta˝ przed wyznaczeniem na stanowiska;
3) szczegó∏owe warunki i tryb zaliczania i przenoszenia ˝o∏nierzy do innego korpusu osobowego lub
grupy osobowej;
4) tryb przenoszenia ˝o∏nierzy do rezerwy kadrowej,
warunki i sposób pe∏nienia przez nich zawodowej
s∏u˝by wojskowej w tym okresie, a tak˝e sposób
nak∏adania na nich zadaƒ s∏u˝bowych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit ˝o∏nierzy pozostajàcych w rezerwie kadrowej dla poszczególnych
organów wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy
z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawà”, w ramach ogólnej liczby stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonej na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dowódcy jednostki wojskowej, nale˝y przez to rozumieç dowódc´ jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy, w której ˝o∏nierz zajmuje stanowisko s∏u˝bowe lub do której zosta∏ skierowany w ramach pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji.
§ 3. ˚o∏nierza wyznacza si´ tylko na jedno stanowisko s∏u˝bowe w ramach korpusu kadry, w którym pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.
§ 4. 1. Absolwenta wojskowej uczelni akademickiej
i uczelni wojskowej, kszta∏càcej kandydatów na oficerów, a tak˝e absolwenta, który ukoƒczy∏ szkolenie wojskowe, o którym mowa w art. 10 pkt 1 lit. a ustawy,
wyznacza si´ na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane
do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika
marynarki).
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1) zaszeregowane do stopnia etatowego odpowiadajàcego stopniowi wojskowemu posiadanemu
przez tego ˝o∏nierza przed powo∏aniem albo
2) zaszeregowane do stopnia etatowego bezpoÊrednio wy˝szego od stopnia wojskowego posiadanego przez tego ˝o∏nierza przed powo∏aniem do s∏u˝by, po mianowaniu na stopieƒ wojskowy odpowiadajàcy stopniowi etatowemu.
5. ˚o∏nierza, o którym mowa w art. 10 pkt 3 ustawy, i osob´, o której mowa w art. 11 ustawy, powo∏anych do zawodowej s∏u˝by wojskowej wyznacza si´
na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do stopnia
etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza).
§ 5. Organ w∏aÊciwy do wyznaczenia ˝o∏nierza na
pierwsze stanowisko s∏u˝bowe w korpusie kadry zawodowej sporzàdza dla celów ewidencyjnych rozkaz
personalny o wyznaczeniu na to stanowisko, a nast´pnie w kontrakcie zamieszcza nazw´ tego stanowiska.
§ 6. Wymagania kwalifikacyjne do wyznaczenia na
poszczególne stanowiska s∏u˝bowe sà nast´pujàce:
1) dla szeregowych zawodowych zaszeregowane do
stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) — ukoƒczenie gimnazjum oraz
kursu (kursów) okreÊlonych w karcie opisu stanowiska s∏u˝bowego;
2) dla podoficerów zawodowych zaszeregowane do
stopni etatowych:
a) kaprala (mata) — posiadanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci oraz ukoƒczenie szkolenia wojskowego,
b) od starszego kaprala (starszego mata) do starszego chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego sztabowego marynarki) — ukoƒczenie
kursu (kursów) okreÊlonego w karcie opisu stanowiska s∏u˝bowego;

2. Oficera rezerwy, o którym mowa w art. 10 pkt 1
lit. b ustawy, powo∏anego do zawodowej s∏u˝by wojskowej wyznacza si´ na stanowisko s∏u˝bowe:

3) dla oficerów zawodowych zaszeregowane do
stopni etatowych:

1) zaszeregowane do stopnia etatowego odpowiadajàcego stopniowi wojskowemu posiadanemu
przez tego ˝o∏nierza przed powo∏aniem albo

a) podporucznika (podporucznika marynarki) —
posiadanie tytu∏u zawodowego magistra (równorz´dnego),

2) zaszeregowane do stopnia etatowego bezpoÊrednio wy˝szego od stopnia wojskowego posiadanego przez tego ˝o∏nierza przed powo∏aniem do s∏u˝by, po mianowaniu na stopieƒ wojskowy odpowiadajàcy stopniowi etatowemu.

b) porucznika (porucznika marynarki) i kapitana
(kapitana marynarki) — ukoƒczenie kursu (kursów), sta˝u lub specjalizacji okreÊlonych w karcie opisu stanowiska s∏u˝bowego,

3. Absolwenta szko∏y podoficerskiej, kszta∏càcej
kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych, wyznacza si´
na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do stopnia
etatowego kaprala (mata).
4. Podoficera rezerwy, o którym mowa w art. 10
pkt 2 lit. b ustawy, powo∏anego do zawodowej s∏u˝by
wojskowej wyznacza si´ na stanowisko s∏u˝bowe:

c) majora (komandora podporucznika) — ukoƒczenie studiów podyplomowych na uczelni
wojskowej lub niewojskowej, krajowej albo zagranicznej na kierunkach okreÊlonych w karcie
opisu stanowiska s∏u˝bowego,
d) podpu∏kownika (komandora porucznika) i pu∏kownika (komandora) — ukoƒczenie kursu
(kursów), sta˝u lub specjalizacji okreÊlonych
w karcie opisu stanowiska s∏u˝bowego,
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e) od genera∏a brygady (kontradmira∏a) do genera∏a (admira∏a) — ukoƒczenie podyplomowych
studiów polityki obronnej lub innych równorz´dnych studiów lub kursów specjalistycznych
oraz sta˝u albo specjalizacji okreÊlonych w karcie opisu stanowiska s∏u˝bowego.
§ 7. ˚o∏nierza zwolnionego ze stanowiska s∏u˝bowego oraz ˝o∏nierza pozostajàcego w rezerwie kadrowej wyznacza si´ na stanowisko s∏u˝bowe okreÊlone
w indywidualnej prognozie przebiegu s∏u˝by.
§ 8. Na kurs specjalistyczny lub sta˝, jeÊli jest wymagany przed obj´ciem stanowiska s∏u˝bowego,
okreÊlonego w prognozie bli˝szej, kieruje ˝o∏nierza organ w∏aÊciwy do wyznaczania na stanowisko s∏u˝bowe.
§ 9. 1. Kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem
˝o∏nierzy na stanowiska s∏u˝bowe o stopniu etatowym
porucznika (porucznika marynarki), kapitana (kapitana
marynarki), podpu∏kownika (komandora porucznika)
i pu∏kownika (komandora) organizowane sà na wojskowych uczelniach akademickich i uczelniach wojskowych.
2. Kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem podoficerów na stanowiska s∏u˝bowe organizowane sà
w szko∏ach podoficerskich.
3. Kursy specjalistyczne na stanowiska s∏u˝bowe
w korpusie osobowym medycznym i S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego mogà byç prowadzone odpowiednio w Centrum
Szkolenia Wojskowych S∏u˝b Medycznych i w oÊrodkach szkolenia podleg∏ych szefom S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.
§ 10. 1. Oficera zawodowego skierowanego na studia podyplomowe, w tym studia polityki obronnej, organ, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, na wniosek organu w∏aÊciwego do wyznaczania na kolejne
stanowisko s∏u˝bowe, je˝eli sam nie jest tym organem, przenosi do rezerwy kadrowej.
2. ˚o∏nierza skierowanego na kurs specjalistyczny
lub sta˝, wymagany przed obj´ciem wy˝szego lub innego równorz´dnego stanowiska s∏u˝bowego, trwajàcy d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce, organ, o którym mowa
w art. 20 ust. 3 ustawy, na wniosek organu w∏aÊciwego do wyznaczania na kolejne stanowisko s∏u˝bowe,
je˝eli sam nie jest tym organem, przenosi do rezerwy
kadrowej.
3. Kursy specjalistyczne, szkolenia i sta˝e wymagane przed obj´ciem stanowisk s∏u˝bowych, trwajàce do
trzech miesi´cy, ˝o∏nierze odbywajà w trakcie s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym przed zakoƒczeniem kadencji.
4. W przypadku odbywania kursu specjalistycznego, szkolenia, sta˝u dla potrzeb aktualnie zajmowanego przez ˝o∏nierza stanowiska s∏u˝bowego, nie przenosi si´ go do rezerwy kadrowej, bez wzgl´du na czas
trwania kursu, szkolenia lub sta˝u.
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§ 11. 1. Wyznaczenie ˝o∏nierza na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe uwa˝a si´ za dokonane po spe∏nieniu
∏àcznie nast´pujàcych warunków:
1) wydaniu decyzji o mianowaniu ˝o∏nierza na stopieƒ wojskowy odpowiadajàcy stopniowi etatowemu stanowiska s∏u˝bowego, na jakie ˝o∏nierz ten
ma byç wyznaczony;
2) wydaniu decyzji o wyznaczeniu ˝o∏nierza na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe;
3) stwierdzeniu przez dowódc´ jednostki wojskowej
w rozkazie dziennym daty obj´cia przez ˝o∏nierza
obowiàzków na stanowisku s∏u˝bowym.
2. Warunek zawarty w ust. 1 pkt 1 nie jest wymagany w przypadku ˝o∏nierza, o którym mowa w art. 31
ust. 3 ustawy.
§ 12. 1. ˚o∏nierzowi mo˝na powierzyç czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na jednym równorz´dnym lub wy˝szym stanowisku s∏u˝bowym.
2. Dowódca jednostki wojskowej, który dodatkowo
powierzy∏ ˝o∏nierzowi czasowe pe∏nienie obowiàzków,
oraz dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr w przypadku,
o którym mowa w art. 25 ust. 1a ustawy, stwierdzajà
w swoich rozkazach dziennych dat´ obj´cia przez ˝o∏nierza czasowego pe∏nienienia obowiàzków na powierzonym stanowisku s∏u˝bowym i dat´ ich zakoƒczenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 majà zastosowanie do powierzania ˝o∏nierzowi obowiàzków pracownika wojska.
§ 13. ˚o∏nierzy pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim wyznacza si´ na stanowiska s∏u˝bowe — w miar´ mo˝liwoÊci — w tym samym garnizonie lub w miejscowoÊciach pobliskich, w rozumieniu przepisów o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 14. 1. Okres kadencji na stanowiskach s∏u˝bowych wynosi od osiemnastu miesi´cy do trzech lat.
2. W decyzji personalnej o wyznaczeniu ˝o∏nierza
na stanowisko s∏u˝bowe okreÊla si´ dat´ rozpocz´cia
i zakoƒczenia kadencji na tym stanowisku. Okresy kadencji powinny si´ koƒczyç z ostatnim dniem kwarta∏u kalendarzowego.
3. Przed∏u˝enia ˝o∏nierzowi okresu kadencji na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym dokonuje organ
w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe,
wydajàc w tym celu decyzj´ personalnà, w której
okreÊla nowy termin zakoƒczenia kadencji.
§ 15. 1. W przypadku ˝o∏nierza, o którym mowa
w art. 28 ust. 2 lub art. 29 ust. 2 ustawy, decyzj´ o zakwalifikowaniu zainteresowanego ˝o∏nierza na egzamin odpowiednio na oficera lub podoficera podejmuje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, przes∏any drogà s∏u˝bowà.
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2. Egzamin na oficera lub podoficera ˝o∏nierz zdaje po ukoƒczeniu stosownego szkolenia odpowiednio
na wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej albo w szkole podoficerskiej.
§ 16. 1. ˚o∏nierza, który orzeczeniem wojskowej
komisji lekarskiej zosta∏ uznany za niezdolnego do pe∏nienia s∏u˝by w okreÊlonych jednostkach wojskowych
albo na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, zwalnia
si´ z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej wyst´puje do w∏aÊciwego organu z wnioskiem o wyznaczenie ˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe odpowiadajàce jego stanowi zdrowia
i kwalifikacjom.
§ 17. 1. W razie wyznaczenia ˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe poza dotychczasowà jednostkà wojskowà, dowódca jednostki wojskowej rozlicza ˝o∏nierza
i og∏asza w rozkazie dziennym dat´ jego odejÊcia
z jednostki.
2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje ˝o∏nierza do jednostki wojskowej, w której zosta∏ wyznaczony na nowe stanowisko s∏u˝bowe, okreÊlajàc termin tak, aby móg∏ on stawiç si´ w niej w dniu okreÊlonym w decyzji personalnej o wyznaczeniu na stanowisko.
3. W razie gdy z wa˝nych powodów dowódca jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e wykonaç decyzji o wyznaczeniu na stanowisko s∏u˝bowe w terminie okreÊlonym w decyzji personalnej, o której mowa
w ust. 2, informuje niezw∏ocznie o tym organ, który
wyda∏ t´ decyzj´, podajàc faktyczne przyczyny zw∏oki,
oraz informuje o tym fakcie dowódc´ jednostki wojskowej, do której ˝o∏nierz zosta∏ wyznaczony na stanowisko.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ,
który wyda∏ decyzj´ o wyznaczeniu na stanowisko
s∏u˝bowe, okreÊla ostateczny termin skierowania ˝o∏nierza na nowe stanowisko.
§ 18. W przypadku wprowadzenia nowego etatu
jednostki wojskowej lub zmian do etatu jednostki wojskowej, powodujàcych zmian´ nazwy stanowiska
s∏u˝bowego, oznaczenia korpusu osobowego, grupy
osobowej albo grupy uposa˝enia, organ w∏aÊciwy do
wyznaczenia na stanowisko mo˝e wyznaczyç ˝o∏nierza
na zmienione stanowisko. ˚o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´ na
zmienionym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem up∏ywu cz´Êci kadencji na stanowisku zajmowanym przed tym wyznaczeniem.
§ 19. ˚o∏nierza mo˝na przenieÊç do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej, w szczególnoÊci
w razie:
1) zniesienia korpusu osobowego lub grupy osobowej w tym korpusie, do których ˝o∏nierz by∏ zaliczony, bàdê zmniejszenia stanu etatowego w obr´bie korpusu osobowego, w którym pe∏ni s∏u˝b´;
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2) utworzenia nowego korpusu osobowego lub grupy osobowej w istniejàcym korpusie osobowym
bàdê z uwagi na koniecznoÊç dokonania uzupe∏nienia stanu etatowego w istniejàcych korpusach
osobowych lub grupach osobowych.
§ 20. 1. ˚o∏nierza przenoszonego w czasie pe∏nienia s∏u˝by wojskowej do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej mo˝na skierowaç uprzednio
do odbycia kursu specjalistycznego, szkolenia lub
sta˝u.
2. Wyznaczenie ˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe
w trybie, o którym mowa w ust. 1, nast´puje
z uwzgl´dnieniem wymogów w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji i stanu zdrowia okreÊlonych w karcie
opisu stanowiska s∏u˝bowego, na które ˝o∏nierz ten
ma byç wyznaczony.
§ 21. 1. Liczba stanowisk przeznaczonych na potrzeby tworzenia rezerwy kadrowej wynosi 2 % ogólnej liczby stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonej na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy.
2. Limit ˝o∏nierzy, którzy mogà pozostawaç w rezerwie kadrowej, wynosi dla:
1) Ministra Obrony Narodowej — 30 % ogólnej liczby stanowisk s∏u˝bowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej;
2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego w sprawach kadr — 70 %
ogólnej liczby stanowisk s∏u˝bowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej.
§ 22. 1. Organ wojskowy okreÊlony w art. 20 ust. 3
ustawy przenosi ˝o∏nierza do rezerwy kadrowej w celu odbycia studiów, kursu, sta˝u lub specjalizacji na
wniosek organu wojskowego w∏aÊciwego do wyznaczania na stanowisko s∏u˝bowe po odbyciu studiów,
kursu, sta˝u lub specjalizacji.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje
si´ dat´ zwolnienia ˝o∏nierza ze stanowiska s∏u˝bowego, w celu okreÊlenia terminu rozpocz´cia okresu
przebywania w rezerwie kadrowej.
3. Organ wojskowy w∏aÊciwy do przeniesienia ˝o∏nierza do rezerwy kadrowej, w przypadkach, o których
mowa w ust. 1, z chwilà up∏ywu okresu przebywania
w rezerwie kadrowej i ukoƒczenia z wynikiem pozytywnym studiów, kursu, sta˝u lub specjalizacji wyznacza tego ˝o∏nierza na kolejne stanowisko s∏u˝bowe lub
kieruje do organu w∏aÊciwego do jego wyznaczenia na
stanowisko.
§ 23. 1. Przepisy § 22 ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do
˝o∏nierzy, których przewiduje si´ wyznaczyç na inne
stanowisko s∏u˝bowe, a którzy nie mogà z innych
przyczyn objàç go bezpoÊrednio po zakoƒczeniu kadencji, oraz do ˝o∏nierzy, o których mowa w art. 20
ust. 1a ustawy.
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2. W przypadku skierowania ˝o∏nierza pozostajàcego w rezerwie kadrowej do wykonywania obowiàzków w okreÊlonej jednostce wojskowej zakres wykonywania przez ˝o∏nierza zadaƒ s∏u˝bowych oraz sposób rozliczania z ich wykonania okreÊla dowódca tej
jednostki.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do ˝o∏nierzy,
o których mowa w art. 20 ust. 1a ustawy.
4. Organ wojskowy w∏aÊciwy do przeniesienia ˝o∏nierza do rezerwy kadrowej, w przypadku, o którym
mowa w ust. 1, z chwilà up∏ywu okresu przebywania
w rezerwie kadrowej wyznacza go na stanowisko s∏u˝bowe lub kieruje do organu w∏aÊciwego do wyznaczenia na stanowisko albo zwalnia go z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
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2. Ewidencj´ ˝o∏nierzy przeniesionych do rezerwy
kadrowej prowadzi dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
§ 25. Do limitu stanowisk ˝o∏nierzy pozostajàcych
w rezerwie kadrowej, o którym mowa w § 21, nie wlicza si´ ˝o∏nierzy pe∏niàcych do dnia 30 wrzeÊnia
2006 r. zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w Wojskowych
S∏u˝bach Informacyjnych.
§ 26. ˚o∏nierza, który w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia spe∏nia∏ okreÊlone w dotychczasowych przepisach wymagania do zajmowania stanowiska s∏u˝bowego o okreÊlonym stopniu etatowym,
uwa˝a si´ za spe∏niajàcego warunki do wyznaczenia
na to samo lub równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

1) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia okresu przebywania w rezerwie kadrowej;

§ 27. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu
wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska
s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. Nr 108,
poz. 1144, z 2005 r. Nr 266, poz. 2241, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1220 oraz z 2007 r. Nr 170, poz. 1198).

2) miejsce wykonywania przez tego ˝o∏nierza obowiàzków s∏u˝bowych;

§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

3) miejsce zaopatrzenia logistycznego i finansowego.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

§ 24. 1. W decyzji personalnej o przeniesieniu ˝o∏nierza do rezerwy kadrowej ustala si´:

