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1680
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy zawodowych z zawodowej s∏u˝by wojskowej
Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania
˝o∏nierzy zawodowych z zawodowej s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 23, poz. 137) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. W przypadku przebywania ˝o∏nierza
w rezerwie kadrowej i niewyznaczenia go
do koƒca okresu pozostawania w rezerwie kadrowej na stanowisko s∏u˝bowe
organ, o którym mowa w art. 20 ust. 3
ustawy, wyst´puje do organu zwalniajàcego, je˝eli sam nie jest tym organem,
z wnioskiem o zwolnienie ˝o∏nierza z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
organ zwalniajàcy ustalajàc w decyzji
dat´ zwolnienia, okreÊla jà na pierwszy
dzieƒ po up∏ywie okresu pozostawania
w rezerwie kadrowej.
3. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego przebywajàcego na urlopie macierzyƒskim
z zawodowej s∏u˝by wojskowej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nast´puje z dniem nast´pujàcym po ostatnim
dniu urlopu macierzyƒskiego.”;
2) uchyla si´ § 14;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. W przypadkach:
1) skazania prawomocnym wyrokiem na
kar´ pozbawienia wolnoÊci (aresztu
wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary,
2) odmowy wydania lub cofni´cia ˝o∏nierzowi wymaganego poÊwiadczenia
bezpieczeƒstwa,
3) otrzymania ogólnej oceny dostatecznej w opinii s∏u˝bowej
— dowódca jednostki mo˝e wystàpiç
z wnioskiem do organu zwalniajàcego, za
poÊrednictwem organu w∏aÊciwego do
wyznaczania na stanowisko s∏u˝bowe,
o zwolnienie ˝o∏nierza z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´ ostatecznà opini´ s∏u˝bowà ˝o∏nierza.
3. W przypadku gdy organ zwalniajàcy nie
uwzgl´dni wniosku, o którym mowa
w ust. 1, wyznacza ˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe lub kieruje do organu w∏aÊciwego do wyznaczenia na stanowisko
s∏u˝bowe.”;
4) w § 18 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego przebywajàcego na urlopie macierzyƒskim z zawodowej s∏u˝by wojskowej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, nast´puje z dniem nast´pujàcym po ostatnim dniu urlopu macierzyƒskiego.”;
5) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. ˚o∏nierza, który zrzek∏ si´ obywatelstwa
polskiego, zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by
wojskowej z dniem uprawomocnienia si´
orzeczenia o zrzeczeniu si´ obywatelstwa
polskiego wydanego przez organ w∏aÊciwy
do orzekania w sprawach obywatelstwa.”;
6) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ˚o∏nierza, który zosta∏ uznany przez wojskowà
komisj´ lekarskà za niezdolnego do zawodowej s∏u˝by wojskowej, zwalnia si´ z tej s∏u˝by
z dniem, w którym decyzja komisji sta∏a si´
ostateczna.”;
7) § 26 i 27 otrzymujà brzmienie:
„§ 26. Zwolnienie ˝o∏nierza s∏u˝by kontraktowej
z zawodowej s∏u˝by wojskowej, je˝eli nie
nastàpi zawarcie kolejnego kontraktu, nast´puje z dniem up∏ywu okresu pe∏nienia
s∏u˝by okreÊlonym w kontrakcie, z zastrze˝eniem art. 111a ustawy.
§ 27. 1. Dokonanie wypowiedzenia stosunku
s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej przez organ wojskowy, w przypadkach okreÊlonych w art. 114 ust. 2 ustawy, mo˝e nastàpiç na wniosek organu
w∏aÊciwego do wyznaczania na stanowisko s∏u˝bowe, skierowany do organu wymienionego w art. 114 ust. 4 ustawy.
2. Je˝eli organ w∏aÊciwy do wypowiedzenia
stosunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by
wojskowej uzna zasadnoÊç wniosku oraz
brak mo˝liwoÊci wyznaczenia ˝o∏nierza
na inne stanowisko s∏u˝bowe odpowiadajàce jego kwalifikacjom zawodowym,
dokonuje wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego.
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3. Brak mo˝liwoÊci wyznaczenia ˝o∏nierza
na inne stanowisko odpowiadajàce jego
kwalifikacjom stwierdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
4. Dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw
kadr w przypadku stwierdzenia mo˝liwoÊci wyznaczenia ˝o∏nierza na stanowisko
s∏u˝bowe odpowiadajàce jego kwalifikacjom:
1) wyznacza ˝o∏nierza na stanowisko
s∏u˝bowe, je˝eli jest organem, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy, w∏aÊciwym do wyznaczenia na to
stanowisko;
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2) wskazuje stanowisko s∏u˝bowe organowi, o którym mowa w art. 44 ust. 1
pkt 1—4 ustawy, w celu wyznaczenia
na nie ˝o∏nierza.
5. Wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç na pisemny
wniosek organu, który dokona∏ wypowiedzenia, za zgodà ˝o∏nierza, do którego
skierowane by∏o wypowiedzenie.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

