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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 447) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalenia przedłożonej Senatowi rozległej nowelizacji ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych jest dostosowanie jej przepisów do aktualnych potrzeb 

służby. Przyjęte w ustawie zmiany są efektem dotychczasowych doświadczeń związanych 

z wykonywaniem ustawy, wynikających głównie z pełnego uzawodowienia Sił Zbrojnych. 

Zmiany ustawy obejmują w szczególności: 

1) przebudowę systemu opiniowania żołnierzy zawodowych polegającą przede wszystkim 

na zwiększeniu częstotliwości opiniowania (wprowadzenie corocznych opinii 

służbowych), wprowadzeniu oceny wzorowej, ustanowieniu możliwości zaskarżenia 

opinii ostatecznej zawierającej ogólną ocenę niedostateczną do dowódcy jednostki 

wojskowej oraz wyłączeniu z systemu opiniowania sędziów sądów wojskowych, 

asesorów oraz prokuratorów wojskowych; 

2) umożliwienie zaszeregowywania stanowisk służbowych oficerów młodszych do dwóch 

stopni wojskowych, a podoficerów do trzech stopni wojskowych; 

3) wprowadzenie przepisów, które warunkują powołanie oficera do zawodowej służby 

wojskowej posiadaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego; 

4) umożliwienie wyznaczania na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych – za 

ich zgodą – w przypadku likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych przez nich 

stanowisk służbowych oraz możliwość wyznaczania żołnierzy służby kontraktowej na 

inne niż określone w kontrakcie stanowisko bez konieczności uzyskiwania zgody 

żołnierza na zmianę stanowiska w przypadku gdy wyznaczenie takie następowało będzie 
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w związku z uznaniem żołnierza, za niezdolnego do pełnienia służby na dotychczas 

zajmowanym stanowisku lub likwidacją zajmowanego przez żołnierza stanowiska albo 

wymierzenia żołnierzowi kary dyscyplinarnej zwolnienia z zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

5) umożliwienie przenoszenia żołnierzy służby kontraktowej do rezerwy kadrowej nie 

tylko w przypadkach korzystania przez nich z urlopu wychowawczego. Żołnierze służby 

stałej, tak jak obecnie, będą mogli być przenoszeni do rezerwy kadrowej na okres do 

dwóch lat. Natomiast żołnierze służby kontraktowej będą mogli być przenoszeni do 

rezerwy kadrowej na okres do sześciu miesięcy. Wyjątek dotyczy żołnierzy służby stałej 

i kontraktowej kierowanych na studia, kursy lub szkolenia w kraju lub za granicę, oni 

będą pozostawać w rezerwie kadrowej na czas pobierania nauki; 

6) usunięcie z katalogu przesłanek zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej 

dwóch z nich, tj. uzyskania dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności 

fizycznej oraz niezłożenia w określonym terminie oświadczenia o stanie majątkowym; 

7) przyznanie żołnierzom zawodowym prawa do korzystania z urlopu ojcowskiego; 

8) rezygnację z kierowania na komisje lekarskie żołnierzy – kobiet ciężarnych, gdy 

zwolnienie lekarskie jest dłuższe niż 3 miesiące; 

9) doprecyzowanie przepisów pozwalających na powoływanie do zawodowej służby 

wojskowej, z zachowaniem posiadanego stopnia, funkcjonariusza innej służby 

mundurowej, przy czym zasadą będzie powołanie do służby kontraktowej, zaś do służby 

stałej w wypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Ministra Obrony Narodowej; 

10) uzależnienie podpisania kolejnego kontraktu oraz przejścia do służby stałej od 

posiadania co najmniej dobrej oceny w ostatniej opinii służbowej; 

11) doprecyzowanie przepisów odnoszących się do wnoszenia opłaty z tytułu udziału 

w egzaminach wstępnych do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich oraz przesłanek 

zwalniania z obowiązku zwrotu kosztów nauki przez kandydatów na żołnierzy 

zawodowych; 

12) wprowadzenie przepisu, który ogranicza uprawnienia żołnierzy odchodzących ze służby 

bezpośrednio po objęciu wyższego stanowiska służbowego. W przypadku 

wypowiedzenia stosunku służbowego w okresie do 12 miesięcy od dnia objęcia przez 

tego żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska 

służbowego o tym samym stopniu etatowym lecz wyższą grupą uposażenia, podstawę 

ustalania wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zwolnienia ze służby stanowić 
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będzie uposażenie należne żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku 

służbowym; 

13) przyznanie żołnierzowi, który ubiega się o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu 

zawodowym w związku ze zwolnieniem go ze służby wojskowej prawa do podwójnego 

limitu po 9, a nie jak dotychczas po 12 latach służby (200% liczone od 75% najniższego 

uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku 

kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem). 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez 

Sejm projektu rządowego (druk nr 1278). 

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Obrony Narodowej. 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie, wnioskując o przyjęcie 

załączonego projektu ustawy (wraz z wniesionymi do projektu poprawkami). 

Najistotniejsze ze zmian dotyczyły: rezygnacji Sejmu z dodania w ustawie przepisu, 

który przyznawał żołnierzom zawodowym prawo wchodzenia do składu organów spółek 

kapitałowych wykonujących działalność leczniczą oraz wyłączenia z systemu opiniowania 

sędziów sądów wojskowych, asesorów oraz prokuratorów wojskowych. 

II czytanie projektu ustawy miało miejsce na 48. posiedzeniu Sejmu.  

Ustawa została uchwalona na 49 posiedzeniu Sejmu w dniu 13 września 2013 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzie zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 

 


