
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 30 stycznia 2016 r. 

o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

 

(druk nr  77) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) 

 

Art. 13. 

[1. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający 

dwunastu lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania 

lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w 

formacjach, o których mowa w art. 17a.] 

2. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 

dwóch do sześciu lat. 

3. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat. 

 

Art. 31. 

1. Żołnierza zawodowego mianuje się na stopień wojskowy, który odpowiada stopniowi 

etatowemu stanowiska służbowego, na jakie żołnierz ma być wyznaczony, z dniem objęcia 

stanowiska służbowego albo na stopień wojskowy, do którego ma być zaszeregowany w 

ramach zajmowanego przez niego stanowiska służbowego, z dniem określonym w 

rozkazie o mianowaniu. 

2. Warunkiem wydania decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na bezpośrednio 

wyższe stanowisko służbowe oraz objęcia obowiązków na tym stanowisku lub 

zaszeregowaniu do bezpośrednio wyższego stopnia wojskowego w ramach 

dotychczasowego stanowiska służbowego jest uprzednie wydanie decyzji o mianowaniu 

tego żołnierza, przez uprawniony organ, na wyższy stopień wojskowy. 

[3. Mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do żołnierzy zawodowych 

wyznaczanych na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopni generałów (admirałów) 

oraz żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 42b i art. 42c.] 

<3. Mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do żołnierzy zawodowych 

wyznaczanych na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopni generałów 

(admirałów) oraz żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 42b–42d.> 
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Art. 42b. 

1. Wyznaczenie żołnierza zawodowego na niższe stanowisko służbowe może nastąpić, za 

pisemną zgodą żołnierza, w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających 

wypowiedzenie żołnierzowi zawodowemu stosunku służbowego przez właściwy organ, o 

których mowa w art. 114 ust. 2, lub w odniesieniu do żołnierza pełniącego służbę w 

rezerwie kadrowej. 

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na stanowisko służbowe 

zaszeregowane do bezpośrednio niższego stopnia etatowego od zajmowanego przez 

żołnierza zawodowego stanowiska. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisu art. 31 ust. 1 nie stosuje się. 

 

Art. 42c. 

1. Żołnierza zawodowego, który dokonał czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w 

szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem 

życia lub zdrowia w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia, mienia i 

bezpieczeństwa obywateli, Minister Obrony Narodowej może mianować na wyższy 

stopień wojskowy. 

2. Żołnierza zawodowego mianowanego w trybie określonym w ust. 1: 

1)   zaszeregowuje się w ramach zajmowanego stanowiska służbowego do stopnia 

wojskowego, na który został mianowany albo 

2)   wyznacza się na stanowisko służbowe odpowiadające stopniowi wojskowemu, na 

który został mianowany. 

3. W przypadku braku możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego w sposób, o którym 

mowa w ust. 2, tworzy się dla niego stanowisko służbowe o stopniu etatowym 

odpowiadającym stopniowi wojskowemu, na który został mianowany. 

 

<Art. 42d. 

1. Minister Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może 

wyznaczyć żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie 

wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. 

2. Mianowanie na kolejne stopnie wojskowe odbywa się na zasadach określonych 

w art. 40 ust. 2 .> 

 

Art. 78. 

1. Wysokość uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego jest uzależniona od grupy 

uposażenia, do której zostało zaszeregowane zajmowane przez niego stanowisko 

służbowe. 

1a. W przypadku gdy w jednostce wojskowej nie występuje stanowisko służbowe głównego 

specjalisty, stanowisko radcy prawnego, uwzględniając przepis art. 22
4
 ust. 1 ustawy z dnia 

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993), zaszeregowuje się do 

stanowiska służbowego o stopniu etatowym o jeden stopień niższy od stanowiska zastępcy 

dowódcy tej jednostki w najwyższej grupie uposażenia przewidzianej dla tego stopnia, nie 
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wyżej jednak niż do stanowiska o stopniu etatowym i grupy uposażenia przewidzianej dla 

stanowiska służbowego głównego specjalisty w urzędzie Ministra Obrony Narodowej. 

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do stanowisk służbowych zajmowanych przez żołnierzy 

zawodowych posiadających uprawnienia radcy prawnego, na których nie jest wymagane 

posiadanie takiego uprawnienia. 

2. Żołnierz powołany do zawodowej służby wojskowej otrzymuje do czasu objęcia 

pierwszego stanowiska służbowego uposażenie zasadnicze najniższe w danym korpusie 

kadry zawodowej Sił Zbrojnych. 

3. Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe uposażenie zasadnicze 

w wysokości wynikającej z ust. 1 przysługuje od dnia objęcia tego stanowiska. 

<3a.  Uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wyznaczonego w trybie art. 42d, 

ustala się w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie uposażenia przewidzianej 

dla posiadanego stopnia wojskowego.> 

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

określi, w drodze rozporządzenia, grupy uposażenia dla poszczególnych stopni etatowych. 

Rozporządzenie powinno umożliwić zróżnicowanie grup uposażenia w zależności od rangi 

stanowiska, zakresu wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i 

wymaganych kwalifikacji. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, rozporządzenie 

może określać jedną grupę lub kilka grup uposażenia na stanowiskach służbowych o 

określonym stopniu etatowym. 

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych 

grup uposażenia, z uwzględnieniem, że stawka uposażenia zasadniczego dla najniższej 

grupy uposażenia nie będzie niższa niż wysokość kwoty bazowej, o której mowa w art. 71 

ust. 2. 

 

Art. 80. 

1. Żołnierze zawodowi otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego: 

1)   dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej 

służby wojskowej; 

2)   dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych 

stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych 

jednostkach wojskowych; 

3)   dodatek za długoletnią służbę wojskową; 

4)   dodatek motywacyjny - dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w korpusach 

podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii 

służbowej oceny co najmniej dobrej oraz posiadanie klasy kwalifikacyjnej, o której 

mowa w art. 46a, w specjalności zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym; 

5)   dodatek funkcyjny - za pełnienie funkcji powierzonych w trybie określonym w art. 

25a[.] <,> 

<6) dodatek kompensacyjny.> 

1a. (uchylony). 
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2. 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 miesięcznego 

wynagrodzenia przysługującego na równorzędnym stanowisku sędziego sądu 

powszechnego albo asesora lub prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, żołnierzowi przysługuje dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między 

tym wynagrodzeniem a uposażeniem należnym 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 decyzji, 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. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Decyzję w sprawie przyznania dodatku o charakterze stałym wydaje się na czas określony 

lub nieokreślony, nie dłuższy jednak niż na czas pełnienia przez żołnierza zawodowego 

służby na stanowisku służbowym. 

5d. Ponowne wyznaczenie żołnierza zawodowego na zajmowane dotychczas stanowisko 

służbowe albo podwyższenie dodatku za długoletnią służbę wojskową wynikające z 

dokonanej odrębnymi przepisami zmiany stawek uposażenia zasadniczego nie wymaga 

wydawania nowej decyzji. 

5e. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania 

dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów przysługuje jeden dodatek 

specjalny w wyższej stawce miesięcznej. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku 

zbiegu uprawnień do dodatku służbowego. 

5f. Żołnierzowi zawodowemu, który otrzymywał dodatek specjalny z różnych tytułów, w 

ostatnim miesiącu pełnienia służby przyznaje się dodatek specjalny z jednego tytułu w 

najwyższej wysokości. Wysokość dodatku specjalnego z jednego tytułu uzależnia się od 

wysokości dodatku i okresu jego otrzymywania. Przepis stosuje się odpowiednio do 

dodatku służbowego. 

<5g. Dodatek kompensacyjny przysługuje żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu 

w trybie art. 42d w wysokości różnicy pomiędzy uposażeniem zasadniczym 

dotychczas otrzymywanym, a uposażeniem zasadniczym należnym na zajmowanym 

stanowisku służbowym. Dodatek kompensacyjny przysługuje na czas zajmowania 

tego stanowiska służbowego. 

5h. W przypadku mianowania żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy 

i pozostawania tego żołnierza na stanowisku służbowym, na które został wyznaczony 

w trybie art. 42d, dodatek kompensacyjny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy 

uposażeniem zasadniczym określonym w art. 78 ust. 3a, a uposażeniem zasadniczym 

należnym na zajmowanym stanowisku służbowym.> 
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[6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb otrzymywania, przyznawania, zawieszania, obniżania i 

wstrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokość, 

2)   sposób ustalania wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ostatnim 

miesiącu pełnienia służby wojskowej, 

3)   szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej 

uprawniające żołnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, 

4)   stanowiska służbowe, których zajmowanie, i jednostki wojskowe, w których pełnienie 

służby uprawnia do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

-      uwzględniając charakter wykonywanych czynności, zakres obowiązków służbowych i 

ich specyfikę, kwalifikacje niezbędne przy wykonywaniu obowiązków służbowych i 

miejsce pełnienia służby oraz zapewniając sprawność postępowania w tych 

sprawach.] 

<6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

pracy, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i podwyższania dodatków 

specjalnego, służbowego i motywacyjnego, a także, w zależności od 

występujących okoliczności i tytułu ich wypłaty, możliwość obniżania i 

wstrzymywania tych dodatków; 

2) wysokość, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, podwyższania i obniżania 

dodatków funkcyjnego oraz kompensacyjnego; 

3) wysokość i tryb przyznawania i podwyższania dodatku za długoletnią służbę 

wojskową; 

4) sposób ustalania wysokości dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim 

miesiącu pełnienia służby wojskowej oraz okresy służby lub pobierania dodatku 

uznawane za równorzędne z okresem pobierania dodatków specjalnego lub 

służbowego; 

5) szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej, z tytułu których są 

wypłacane dodatki specjalne; 

6) stanowiska służbowe, których zajmowanie i jednostki wojskowe, w których 

pełnienie służby uprawniają do dodatku służbowego.> 

<6a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, powinno uwzględniać w szczególności: 

1) w odniesieniu do dodatku specjalnego: 

a) przy ustalaniu tytułów, za które dodatek przysługuje: 

–  charakter wykonywanych czynności,  

– zakres wykonywanych czynności służbowych i ich specyfikę, 

– obciążenia psychofizyczne na stanowiskach służbowych, 

– wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych, 

b) przy ustalaniu wysokości dodatku – możliwość ustalenia wysokości dodatku 

z niektórych tytułów w zależności od: 
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– liczby wykonanych czynności, 

– wprowadzenia rocznych norm wykonywania tych czynności, 

– stopnia szkodliwości lub uciążliwości pełnienia służby wojskowej, 

– stażu służby żołnierza na stanowiskach służbowych; 

2) w odniesieniu do dodatku służbowego - kwalifikacje i wymagania 

psychofizyczne niezbędne do zajmowania określonych stanowisk służbowych 

oraz pełnienia służby w określonych jednostkach wojskowych; 

3) w odniesieniu do dodatku za długoletnią służbę wojskową - wzrost dodatku 

uzależniony od stażu służby wojskowej oraz uposażenia zasadniczego żołnierza 

zawodowego, wskazując sytuacje, w których wydaje się decyzje przyznające 

dodatek; 

4) w odniesieniu do dodatku motywacyjnego - zależność wysokości dodatku od 

rodzaju posiadanej przez żołnierza klasy kwalifikacyjnej, a także zależność 

podwyższenia, obniżenia albo wstrzymania wypłaty dodatku od terminów i 

trybu uzyskania, potwierdzenia albo utraty klasy kwalifikacyjnej oraz 

terminów i trybu przeprowadzania opiniowania służbowego; 

5) w odniesieniu do dodatku funkcyjnego: 

a) zasadę, że dodatek ten nie może być większy od uposażenia zasadniczego na 

porównywalnych stanowiskach służbowych względem pełnionych funkcji, 

b) możliwość podwyższenia albo obniżenia dodatku w zależności do wysokości 

uposażenia na porównywalnych stanowiskach;  

6) w odniesieniu do dodatku kompensacyjnego: 

a) zależność jego wysokości od uposażeń zasadniczych uwzględnianych przy 

ustalaniu tej wysokości, 

b) możliwość podwyższenia albo obniżenia dodatku w zależności od wysokości 

tych uposażeń; 

7) w przypadku dodatków specjalnego i służbowego przysługujących w ostatnim 

miesiącu pełnienia służby wojskowej – zależność wysokości dodatku od okresu 

jego otrzymywania oraz kwoty dodatku.> 

7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ust. 2, z 

uwzględnieniem określenia składników uposażenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy 

obliczaniu dodatku wyrównawczego, oraz sposób ustalania porównywanego 

wynagrodzenia asesorów wynikający z obowiązujących żołnierzy zawodowych zasad 

opłacania składek na powszechne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

wypadkowe i chorobowe, a także terminy wypłacania tego dodatku. 

 

 

 

 

 

 


