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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe
i zwalniania z tych stanowisk
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania
żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. Nr 218, poz. 1699 oraz
z 2010 r. Nr 191, poz. 1281) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla podoficerów zawodowych, zaszeregowane
do stopni etatowych:
a) kaprala (mata) — ukończenie szkoły dającej
wykształcenie średnie oraz szkolenia w szkole podoficerskiej albo pełnienie przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej czynnej służby wojskowej,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113,
poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238,
poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654
i Nr 122, poz. 696.

b) plutonowego (bosmana mata), młodszego
chorążego (młodszego chorążego marynarki)
i starszego chorążego sztabowego (starszego
chorążego sztabowego marynarki) — ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
c) niewymienionych w lit. a i b — ukończenie
kursu doskonalącego zgodnie z kartą opisu
stanowiska służbowego;”;
2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na
stanowisko, o którym mowa w ust. 1, można
wyznaczyć żołnierza, który uzyskał zgodę na
udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli
wymienionej w karcie opisu stanowiska służbowego, odpowiednio w trybie art. 34 ust. 5 pkt 2
lub ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1228).”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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