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Dotyczy: oświadczenia Panów Senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza, złożonego na 32. 

posiedzeniu Senatu RP, w dniu 29 października 2021 r., w sprawie braku przepisów związanych 

z wykorzystaniem przez żołnierzy czasu wolnego wynikającego z przekroczenia norm czasu służby - 

BSP/043-32-1308/21 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

 

odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie Panów 

Senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza, złożone na 32. posiedzeniu 

Senatu RP, w dniu 29 października 2021 r., w sprawie braku przepisów związanych 

z wykorzystaniem przez żołnierzy czasu wolnego wynikającego z przekroczenia norm czasu 

służby (BSP/043-32-1308/21), na wstępie należy podnieść, że żołnierze zawodowi pełnią 

zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a służba ta wymaga 

zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Kandydat na żołnierza, podejmując świadomą 

decyzję o wstąpieniu do Sił Zbrojnych RP, od momentu powołania, musi się poddać regułom 

pełnienia służby, nacechowanej istnieniem specjalnych uprawnień, ale też szczególnych 

obowiązków. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych pozostają w ścisłej korelacji 

z wymaganiami stawianymi wobec Sił Zbrojnych RP, wynikającymi z art. 26 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., poz. 483 z późn.zm.). 

Kwestię czasu służby żołnierzy zawodowych reguluje ustawa z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1131 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu 

służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1044). Zgodnie z art. 60 ust. 1 

wspomnianej ustawy, wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych jest określany ich 

zadaniami służbowymi. Zadania służbowe żołnierzy zawodowych – w myśl ust. 2 

wspomnianego przepisu – powinny być ustalane przez przełożonych w sposób pozwalający 

na ich wykonanie w ramach czterdziestu godzin służby w tygodniu. Wykonywanie zadań 

służbowych nie może przekroczyć przeciętnie czterdziestu ośmiu godzin w tygodniu, w 

czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W zamian za czas służby przekraczający 

czterdzieści godzin służby w tygodniu, żołnierzowi zawodowemu przysługuje czas wolny od 

służby w takim samym wymiarze. 

                       Warszawa,              .2021 r. 
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Natomiast, zgodnie z § 8 przywołanego wyżej rozporządzenia, udzielenie czasu 

wolnego wynikającego z przekroczenia norm czasu służby powinno nastąpić w najbliższym 

tygodniu, nie później jednak niż w ciągu czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego. 

Żołnierzowi, który w wyżej wymienionym okresie z uzasadnionych względów służbowych 

lub osobistych nie wykorzystał przysługującego mu czasu wolnego w tym samym wymiarze, 

co czas przesłużony ponad normę, udziela się czasu wolnego w tym samym wymiarze, nie 

później niż w następnym okresie rozliczeniowym. W świetle tego rozporządzenia brak jest 

możliwości udzielenia czasu wolnego w późniejszym okresie dla żołnierza. Dowódca jest 

zobligowany do rozliczenia się z żołnierzem pod względem czasu służby w ww. terminach. 

Pragnę dodać, że przepisy dotyczące czasu służby żołnierzy zawodowych obowiązują 

bez zastrzeżeń od wielu lat w całych Siłach Zbrojnych RP i są skutecznie stosowane przez 

organy kadrowe. Incydentalne przypadki podnoszenia przedmiotowej kwestii przez „grupę 

żołnierzy” nie mogą uzasadniać potrzeby ich zmiany.  

 
   

Z poważaniem 

 

/-/ podpisano elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM 

MON.BMON-WdsP.053  
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