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1554
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich genera∏ów i admira∏ów
oraz stopnia wojskowego Marsza∏ka Polski
Na podstawie art. 76 ust. 13a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb nadawania:
1) pierwszego stopnia oficerskiego (podporucznika);

§ 4. W przypadku przedstawienia wniosku o mianowanie zawierajàcego niekompletne lub b∏´dne dane albo powzi´cia informacji o fakcie podwa˝ajàcym
zasadnoÊç mianowania Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej mo˝e zwróciç si´ do organu, który wystàpi∏
z wnioskiem o mianowanie, o uzupe∏nienie lub poprawienie wniosku albo o przedstawienie informacji
o tym fakcie.

2) stopni oficerskich genera∏ów i admira∏ów;
3) stopnia wojskowego Marsza∏ka Polski.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wniosku o mianowanie — nale˝y przez to rozumieç wniosek o mianowanie odpowiednio na
pierwszy stopieƒ oficerski (podporucznika), stopnie oficerskie genera∏ów lub admira∏ów oraz stopieƒ wojskowy Marsza∏ka Polski.
§ 3. 1. Wniosek o mianowanie Minister Obrony
Narodowej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝ czterdzieÊci pi´ç dni przed
przewidywanym terminem mianowania.
2. W przypadku okreÊlonym w art. 76 ust. 7 pkt 2
ustawy wniosek o mianowanie Naczelny Dowódca Si∏
Zbrojnych przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝ dwadzieÊcia jeden dni
przed przewidywanym terminem mianowania.
3. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopieƒ oficerski ˝o∏nierza, który ukoƒczy∏ nauk´ w uczelni wojskowej lub szkolenie wojskowe, Minister Obrony Narodowej przedstawia nie póêniej ni˝ trzydzieÊci dni
przed przewidywanym terminem mianowania.
4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie mo˝e byç przedstawiony bez zachowania terminów okreÊlonych w ust. 1—3.
5. Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
6. Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa
w ust. 3, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.

§ 5. Je˝eli po przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie zostanà
ujawnione fakty podwa˝ajàce zasadnoÊç mianowania,
organ, który wystàpi∏ z wnioskiem, niezw∏ocznie zawiadamia o tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e
przekazaç wniosek o mianowanie Szefowi Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego lub w∏aÊciwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w celu zaopiniowania.
§ 7. Mianowanie na stopieƒ wojskowy nast´puje
z dniem okreÊlonym w postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8. 1. Mianowanemu ˝o∏nierzowi wystawia si´:
1) w przypadku mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski (podporucznika) — akt mianowania w formie patentu oficerskiego;
2) w przypadku mianowania na stopnie oficerskie
genera∏ów i admira∏ów oraz stopieƒ wojskowy
Marsza∏ka Polski — akt mianowania.
2. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach
420 mm x 300 mm. U góry znajduje si´ wizerunek god∏a Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych, podobnie szrafowanych polach po bokach, stylizowany ornament z ga∏àzek wawrzynu. Pod wizerunkiem god∏a znajduje si´
majusku∏owy napis PATENT OFICERSKI i poni˝ej odpowiednio tekst: „Stwierdzam, ˝e Pan/Pani ... ...,
syn/córka ..., wykazawszy zalety w∏aÊciwe powo∏aniu
oficera oraz zdolnoÊci do spe∏niania obowiàzków
nadanego stopnia oficerskiego i gotowoÊç poÊwi´cenia wszystkiego ku dobru i chwale Ojczyzny, z dniem ...
uzyska∏/a stopieƒ ...” lub „Stwierdzam, ˝e Pan/Pani ... ..., syn/córka ..., za zas∏ugi na rzecz obronnoÊci
paƒstwa poÊmiertnie z dniem ... zosta∏/a mianowany/a na stopieƒ ...”. Tekst patentu oficerskiego jest uj´ty po bokach i do∏em wydzielonymi polami tworzàcymi szrafowanà pionowo ram´, w której sà cztery historyczne wizerunki herbu Orze∏ Bia∏y; z lewej strony
u góry znajduje si´ wizerunek Or∏a Piastów, z prawej
strony u góry wizerunek Or∏a Jagiellonów, z lewej
strony u do∏u wizerunek Or∏a królów elekcyjnych,
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z prawej strony u do∏u wizerunek Or∏a wzór 1919 odrodzonej Rzeczypospolitej; pola tarcz herbowych sà szrafowane pionowo. Pomi´dzy herbami z lewej strony
znajduje si´ panoplium z pó∏zbroi husarskiej, szabli
i kopii z proporcem, pomi´dzy herbami z prawej strony jest panoplium z kurtki u∏aƒskiej z czapkà, szablà
i lancà z proporcem. W dolnym polu ramy wype∏nionym stylizowanym ornamentem z ga∏àzek d´biny jest
pisany majusku∏à napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.
3. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach
500 mm x 350 mm. U góry znajduje si´ wizerunek god∏a Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych polach po bokach
ornament wyobra˝ajàcy w´˝yk generalski, nad którym sà stylizowane liÊcie wawrzynu. Pod wizerunkiem
god∏a znajduje si´ majusku∏owy napis AKT MIANOWANIA i poni˝ej odpowiednio tekst: „Na wniosek
Ministra Obrony Narodowej ku dobru i chwale Ojczyzny mianuj´ z dniem ... Pana/Panià .... .... na stopieƒ
...” lub „Na wniosek Ministra Obrony Narodowej za
zas∏ugi na rzecz obronnoÊci paƒstwa poÊmiertnie
mianuj´ z dniem ... Pana/Panià .... .... na stopieƒ ...”.
Tekst aktu mianowania jest uj´ty po bokach i do∏em
wydzielonymi polami tworzàcymi szrafowanà pionowo ram´ wype∏nionà stylizowanym ornamentem
z ga∏àzek wawrzynu, wÊród których sà po lewej stronie, od góry: wizerunek or∏a genera∏ów (admira∏ów),
odznaka Krzy˝a Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti
Militari i u do∏u rok ustanowienia Orderu — 1792. Po
prawej stronie jest wizerunek or∏a genera∏ów (admira∏ów), odznaka Krzy˝a Kawalerskiego Orderu Krzy˝a
Wojskowego i u do∏u rok ustanowienia Orderu —
2006. W dolnym polu ramy, pomi´dzy stylizowanymi
ga∏àzkami wawrzynu, jest pisany majusku∏à napis:
BÓG HONOR OJCZYZNA.
4. Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 9. 1. Akt mianowania na stopnie oficerskie genera∏ów i admira∏ów lub na stopieƒ wojskowy Marsza∏ka Polski oraz w przypadku okreÊlonym w art. 76
ust. 13 ustawy podpisuje i wr´cza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akt mianowania w przypadkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 podpisuje i wr´cza Minister Obrony Narodowej lub upowa˝niona przez niego osoba, o ile
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czynnoÊci tych nie podjà∏ Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. O zamiarze podpisania i wr´czenia aktu mianowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
powiadamia si´ Ministra Obrony Narodowej.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e upowa˝niç inne osoby do wr´czania aktów mianowania
na stopnie oficerskie genera∏ów i admira∏ów lub na
stopieƒ wojskowy Marsza∏ka Polski oraz w przypadku
okreÊlonym w art. 76 ust. 13, w szczególnoÊci w przypadku przebywania mianowanych ˝o∏nierzy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. 1. Mianowanemu ˝o∏nierzowi wr´cza si´ akt
mianowania w sposób uroczysty, zgodnie z ceremonia∏em wojskowym.
2. ˚o∏nierza mianowanego na stopieƒ wojskowy,
o którym mowa w § 1 pkt 2 lub 3, oraz organ wyst´pujàcy z wnioskiem o mianowanie powiadamia si´
o wr´czeniu aktu mianowania co najmniej na siedem
dni przed planowanà datà jego wr´czenia.
3. Wr´czenie aktu mianowania mo˝e byç w szczególnoÊci po∏àczone z obchodami Êwiàt narodowych
lub wojskowych.
§ 11. 1. ˚o∏nierza, który nie móg∏ przybyç na uroczystoÊç wr´czenia aktu mianowania, oraz organ wyst´pujàcy z wnioskiem o mianowanie powiadamia si´
o innym wyznaczonym terminie wr´czenia aktu mianowania.
2. W wyjàtkowych przypadkach, w których mianowany ˝o∏nierz nie mo˝e przybyç na uroczystoÊç wr´czenia aktu mianowania, w szczególnoÊci z powodu
d∏ugotrwa∏ej choroby, akt mianowania mo˝na wr´czyç w miejscu jego pobytu.
3. W przypadku Êmierci mianowanego ˝o∏nierza
przed wr´czeniem aktu mianowania oraz w przypadku okreÊlonym w art. 76 ust. 13 ustawy, akt mianowania wr´cza si´ najbli˝szemu cz∏onkowi rodziny po
zmar∏ym ˝o∏nierzu. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 10 stosuje si´ odpowiednio.
§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
L. Kaczyƒski
Prezes Rady Ministrów:
D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. (poz. 1554)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Dziennik Ustaw Nr 202

— 14909 —

Poz. 1554
Za∏àcznik nr 2

WZÓR

WZÓR

Za∏àcznik nr 3
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WZÓR

Za∏àcznik nr 4

Dziennik Ustaw Nr 202

— 14911 —

Poz. 1554

