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USTAWA
z dnia 9 paêdziernika 2009 r.
o dyscyplinie wojskowej1)
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wyró˝niania ˝o∏nierzy i by∏ych ˝o∏nierzy oraz pododdzia∏ów, oddzia∏ów
i instytucji wojskowych, a tak˝e zasady i sposoby reagowania na naruszenia dyscypliny wojskowej oraz
ponoszenia przez ˝o∏nierzy odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, jak równie˝ tryb post´powania w tych sprawach.
Art. 2. 1. ˚o∏nierz obowiàzany jest do przestrzegania dyscypliny wojskowej.
2. Prze∏o˝ony jest obowiàzany:
1) kszta∏towaç dyscyplin´ wojskowà podporzàdkowanych mu ˝o∏nierzy, w szczególnoÊci przez dzia∏ania profilaktyczno-wychowawcze oraz tworzenie
warunków do wyró˝niania i przestrzegania dyscypliny wojskowej;
2) niezw∏ocznie reagowaç na zachowania ˝o∏nierzy
naruszajàce dyscyplin´ wojskowà.
3. ˚o∏nierz starszy stopniem wojskowym, nieb´dàcy prze∏o˝onym ˝o∏nierza m∏odszego stopniem
wojskowym, naruszajàcego dyscyplin´ wojskowà
podczas nieobecnoÊci prze∏o˝onego, jest:
1) uprawniony do wydania temu ˝o∏nierzowi rozkazu
zaprzestania naruszania dyscypliny wojskowej;
2) obowiàzany do powiadomienia o tym fakcie prze∏o˝onego tego ˝o∏nierza.
4. ˚o∏nierz jest obowiàzany, na ˝àdanie uprawnionej osoby, do udzielenia pomocy w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, podejmowanych w stosunku do ˝o∏nierza naruszajàcego dyscyplin´ wojskowà.
Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) dyscyplina wojskowa — przestrzeganie przez ˝o∏nierza przepisów prawa dotyczàcych s∏u˝by wojskowej i innych przepisów prawa przewidujàcych
odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach s∏u˝bowych;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustaw´
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych.

2) wyró˝nienie — materialnà lub niematerialnà form´ wyra˝enia uznania ˝o∏nierzom oraz by∏ym ˝o∏nierzom niepozostajàcym w czynnej s∏u˝bie wojskowej, a tak˝e pododdzia∏om, oddzia∏om i instytucjom wojskowym;
3) reagowanie dyscyplinarne — zastosowanie dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego, zwrócenie
˝o∏nierzowi uwagi albo przeprowadzenie z nim
rozmowy ostrzegawczej oraz post´powanie dyscyplinarne;
4) przewinienie dyscyplinarne — naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku dzia∏ania lub zaniechania dzia∏ania, które nie jest przest´pstwem lub wykroczeniem albo przest´pstwem skarbowym lub
wykroczeniem skarbowym;
5) post´powanie dyscyplinarne — ogó∏ czynnoÊci
majàcych na celu rozpoznanie i rozstrzygni´cie
sprawy przewinienia dyscyplinarnego, o którego
pope∏nienie ˝o∏nierz jest obwiniony, prowadzonej
w trybie uproszczonym lub zwyk∏ym, a tak˝e post´powanie w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;
6) raport dyscyplinarny — rozpatrzenie sprawy przewinienia dyscyplinarnego i wydanie orzeczenia
w toku post´powania dyscyplinarnego przez
uprawniony do tego organ, z udzia∏em okreÊlonych w ustawie osób;
7) ukaranie — prawomocne wymierzenie kary dyscyplinarnej oraz prawomocne zastosowanie Êrodka
dyscyplinarnego, w tym z warunkowym zawieszeniem ich wykonania;
8) ˝o∏nierz — ˝o∏nierza pe∏niàcego, w tym odbywajàcego, czynnà s∏u˝b´ wojskowà, o którym mowa
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.2))
oraz w ustawie 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.3));
9) obwiniony — ˝o∏nierza obj´tego post´powaniem
dyscyplinarnym;
———————
2)

3)

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 i Nr 161,
poz. 1278.
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.
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10) prze∏o˝ony — ˝o∏nierza albo innà osob´ nieb´dàcà ˝o∏nierzem, którym na mocy przepisu prawa,
rozkazu, polecenia lub decyzji podporzàdkowano
˝o∏nierza lub ˝o∏nierzy;
11) prze∏o˝ony dyscyplinarny — prze∏o˝onego uprawnionego do wyró˝niania, wszczynania post´powaƒ dyscyplinarnych, wydawania orzeczeƒ zwiàzanych
z
post´powaniem
dyscyplinarnym
w pierwszej instancji, a ponadto do podejmowania innych czynnoÊci w sprawach dyscyplinarnych;
12) wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny — prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, którego przepisy ustawy upowa˝niajà do rozpoznawania odpowiednio odwo∏ania lub za˝alenia wniesionego w przypadkach
okreÊlonych ustawà, a tak˝e do podejmowania innych czynnoÊci w sprawach dyscyplinarnych;
13) organ orzekajàcy — prze∏o˝onego dyscyplinarnego, organ wojskowy uprawniony do orzekania
o ukaraniu lub sàd wojskowy;
14) organ odwo∏awczy — wy˝szego prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, organ wojskowy lub sàd wojskowy, w∏aÊciwych do rozpatrzenia odpowiednio
odwo∏ania od orzeczenia lub za˝alenia na postanowienie, a tak˝e polecenia poddania si´ badaniom przed zastosowaniem dyscyplinarnego
Êrodka zapobiegawczego;
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21) narkotyk — Êrodek odurzajàcy, substancj´
psychotropowà i Êrodek zast´pczy, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z póên.
zm.4)).
Art. 4. 1. Prze∏o˝onymi dyscyplinarnymi sà:
1) Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca
Si∏ Zbrojnych — w stosunku do wszystkich ˝o∏nierzy;
2) sekretarz stanu, podsekretarz stanu oraz dyrektor
generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej —
w stosunku do podporzàdkowanych im ˝o∏nierzy;
3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego —
w stosunku do podporzàdkowanych mu ˝o∏nierzy;
4) prze∏o˝ony zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do stopnia etatowego kaprala (mata)
lub wy˝sze — w stosunku do podporzàdkowanych
mu ˝o∏nierzy;
5) kierownik instytucji cywilnej — w stosunku do
podporzàdkowanych mu ˝o∏nierzy;
6) inni uprawnieni prze∏o˝eni, zajmujàcy stanowiska
s∏u˝bowe okreÊlone w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w art. 56 — w stosunku do podporzàdkowanych im ˝o∏nierzy.

15) rzecznik dyscyplinarny — ˝o∏nierza, którego przepisy ustawy upowa˝niajà do przeprowadzenia
czynnoÊci wyjaÊniajàcych i innych czynnoÊci
w post´powaniu dyscyplinarnym;

2. Osoba, której czasowo powierzono pe∏nienie
obowiàzków na stanowisku s∏u˝bowym albo pe∏ni je
w zast´pstwie, posiada uprawnienia przys∏ugujàce
prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu wyznaczonemu na to
stanowisko.

16) dowódca jednostki wojskowej — dowódc´ (dyrektora, szefa, komendanta, prezesa lub innà osob´
na równorz´dnym stanowisku s∏u˝bowym) jednostki wojskowej;

Art. 5. 1. W post´powaniu dyscyplinarnym uczestniczy rzecznik dyscyplinarny, który jest w∏aÊciwy do
prowadzenia czynnoÊci wobec:

17) kierownik instytucji cywilnej — ministra, kierownika urz´du lub innego szefa instytucji cywilnej;

1) ˝o∏nierzy posiadajàcych stopieƒ wojskowy szeregowych lub podoficerów — b´dàcy podoficerem
w stopniu wojskowym plutonowego (bosmanmata) lub wy˝szym;

18) jednostka wojskowa — jednostk´ wojskowà,
o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278), a tak˝e komórk´ organizacyjnà Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostk´
organizacyjnà podleg∏à Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanà oraz przedsi´biorstwo paƒstwowe, dla którego jest on
organem za∏o˝ycielskim;
19) instytucja wojskowa — jednostk´ organizacyjnà
nieb´dàcà oddzia∏em ani pododdzia∏em wojskowym, podleg∏à Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanà;

2) oficerów m∏odszych lub ˝o∏nierzy, o których mowa w pkt 1 — b´dàcy oficerem m∏odszym;
3) oficerów starszych lub ˝o∏nierzy, o których mowa
w pkt 1 i 2 — b´dàcy oficerem starszym;
4) oficerów posiadajàcych stopieƒ genera∏a brygady
(kontradmira∏a) lub wy˝szy — oficer posiadajàcy
stopieƒ wojskowy genera∏a brygady (kontradmira∏a) lub wy˝szy.
2. Rzeczników dyscyplinarnych wyznacza spoÊród
˝o∏nierzy zawodowych prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy
jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej, okreÊlony w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 56.
———————
4)

20) instytucja cywilna — instytucj´ cywilnà, o której
mowa w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych;

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7,
poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.
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3. W toku post´powania dyscyplinarnego rzecznik
dyscyplinarny jest niezale˝ny, w granicach okreÊlonych ustawà.
4. Rzecznikowi dyscyplinarnemu za uczestniczenie
oraz wykonywanie czynnoÊci w post´powaniu dyscyplinarnym przys∏uguje dodatkowe wynagrodzenie,
okreÊlone w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 56.
5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wyznaczy∏
rzecznika dyscyplinarnego, odwo∏uje go wskutek:
1) zaistnienia okolicznoÊci, które stanowià podstaw´
zwolnienia ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojskowej;
2) prawomocnego skazania ˝o∏nierza przez sàd za
przest´pstwo lub wykroczenie albo przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
3) prawomocnego ukarania ˝o∏nierza;
4) rozformowania jednostki wojskowej albo likwidacji instytucji cywilnej lub przeniesienia ˝o∏nierza
do innej jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, z zastrze˝eniem ust. 7.
6. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wyznaczy∏
rzecznika dyscyplinarnego, mo˝e odwo∏aç go wskutek:
1) wyznaczenia ˝o∏nierza na inne stanowisko s∏u˝bowe wymagajàce wykonywania zadaƒ poza dotychczasowym miejscem s∏u˝by lub w znacznym
stopniu utrudniajàcych pe∏nienie funkcji rzecznika
dyscyplinarnego;
2) niewykonywania przez ˝o∏nierza obowiàzków
s∏u˝bowych na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym nieprzerwanie przez okres d∏u˝szy ni˝ trzy
miesiàce;
3) zrzeczenia si´ przez ˝o∏nierza pe∏nienia funkcji
rzecznika dyscyplinarnego.
7. Rzecznika dyscyplinarnego, który po przeniesieniu do innej jednostki wojskowej nadal pozostaje
w podporzàdkowaniu s∏u˝bowym prze∏o˝onego dyscyplinarnego, który go wyznaczy∏, mo˝na nie odwo∏ywaç z tej funkcji.
Art. 6. 1. Sàdem wojskowym w∏aÊciwym do orzekania lub rozpatrzenia odwo∏ania i za˝alenia albo
wniosku o wzruszenie prawomocnego orzeczenia
dyscyplinarnego jest wojskowy sàd garnizonowy lub
wojskowy sàd okr´gowy obejmujàcy swojà w∏aÊciwoÊcià jednostk´ wojskowà albo instytucj´ cywilnà,
w której ˝o∏nierz pe∏ni∏ s∏u˝b´ w chwili:
1) z∏o˝enia wniosku o wydanie orzeczenia dyscyplinarnego w sprawie jego dotyczàcej;
2) z∏o˝enia odwo∏ania od orzeczenia lub za˝alenia na
postanowienie;
3) z∏o˝enia wniosku o wzruszenie prawomocnego
orzeczenia dyscyplinarnego;
4) zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojskowej, je˝eli jego
sprawa jest rozpoznawana po tym zwolnieniu.
2. W sprawach dyscyplinarnych sàdy wojskowe
orzekajà jednoosobowo.
Art. 7. 1. CzynnoÊci zwiàzane z reagowaniem dyscyplinarnym i informacje ich dotyczàce, zawarte
w rozkazie lub decyzji oraz dokumentacji i ewidencji
dyscyplinarnej, sà jawne wy∏àcznie dla uczestników
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tych czynnoÊci oraz innych uprawnionych na podstawie ustawy osób, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
2. W trakcie reagowania dyscyplinarnego nie stosuje si´ drogi s∏u˝bowej, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.
Art. 8. 1. Do biegu terminu okreÊlonego w ustawie
nie wlicza si´ dnia, od którego liczy si´ dany termin.
2. Je˝eli termin jest oznaczony w miesiàcach, koniec terminu przypada na dzieƒ miesiàca, który odpowiada poczàtkowemu dniowi terminu; je˝eli w miesiàcu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada
w ostatnim dniu tego miesiàca.
3. Je˝eli termin up∏ywa w dniu ustawowo wolnym
od pracy, koniec terminu przypada na najbli˝szy dzieƒ
roboczy.
4. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem pismo zosta∏o:
1) z∏o˝one przez ˝o∏nierza w dowództwie jednostki
wojskowej lub w kierownictwie instytucji cywilnej,
w której pe∏ni s∏u˝b´;
2) z∏o˝one przez osob´ pozbawionà wolnoÊci w administracji odpowiedniego zak∏adu;
3) z∏o˝one przez cz∏onka za∏ogi polskiego okr´tu wojennego dowódcy okr´tu;
4) z∏o˝one w polskim urz´dzie konsularnym;
5) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego.
5. Pismo omy∏kowo wniesione przed up∏ywem
terminu do niew∏aÊciwego organu w post´powaniu
dyscyplinarnym uwa˝a si´ za wniesione z zachowaniem terminu.
6. Organ orzekajàcy lub odwo∏awczy odmawia
przyj´cia pisma wniesionego po terminie lub przez
osob´ nieuprawnionà, a tak˝e wspólnie przez obwinionych.
Art. 9. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie
w sprawach dyscyplinarnych w post´powaniu przed
sàdem wojskowym stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.5)).
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20,
poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323
i Nr 178, poz. 1375.
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DZIA¸ II
Wyró˝nianie
Art. 10. 1. ˚o∏nierzowi mo˝e byç udzielone wyró˝nienie za czyny Êwiadczàce o ofiarnoÊci i odwadze lub
za szczególne osiàgni´cia w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych.
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5. Nagrod´ rzeczowà mo˝e stanowiç przedmiot
o wartoÊci nie wy˝szej od dwukrotnoÊci najni˝szego
uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego,
obowiàzujàcego w dniu udzielenia tej nagrody.
6. WysokoÊç nagrody pieni´˝nej nie mo˝e byç
wy˝sza od dwukrotnoÊci uposa˝enia zasadniczego
ostatnio otrzymanego przez wyró˝nionego ˝o∏nierza.

2. By∏emu ˝o∏nierzowi za zas∏ugi okreÊlone w ust. 1
mo˝e byç udzielone wyró˝nienie, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 3 i 8—12, przy czym poÊmiertnie wy∏àcznie w formie, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 8,
10 i 12.

Art. 12. Pododdzia∏y, oddzia∏y i instytucje wojskowe mo˝na wyró˝niç za:

3. Udzielenie wyró˝nienia stwierdza si´ w rozkazie
lub decyzji.

2) szczególne osiàgni´cia w wykonywaniu zadaƒ
s∏u˝bowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, w razie og∏oszenia mobilizacji lub stanów nadzwyczajnych, u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i poza granicami paƒstwa
w dzia∏aniach antyterrorystycznych, akcjach
humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a tak˝e w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych
oraz likwidacji ich skutków.

4. Jednorazowo nie mo˝na wyró˝niç wi´cej ni˝
dwoma wyró˝nieniami.
Art. 11. 1. Wyró˝nieniami sà:
1) zatarcie ukarania przed up∏ywem terminu okreÊlonego w ustawie;
2) pochwa∏a;
3) list gratulacyjny;
4) pismo pochwalne ze zdj´ciem wyró˝nionego ˝o∏nierza na tle:
a) flagi paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub
wojskowej,
b) sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej;

1) czyny Êwiadczàce o ofiarnoÊci i odwadze ˝o∏nierzy
tych pododdzia∏ów i oddzia∏ów, dokonane w czasie wojny lub w strefie dzia∏aƒ wojennych;

Art. 13. Wyró˝nieniami dla pododdzia∏ów, oddzia∏ów i instytucji wojskowych sà:
1) dyplom uznania;
2) wpisanie nazwy i osiàgni´ç pododdzia∏u do kroniki jednostki wojskowej;
3) tytu∏ honorowy;
4) wpisanie nazwy i osiàgni´ç oddzia∏u lub instytucji
wojskowej do Ksi´gi Honorowej Wojska Polskiego.

5) urlop nagrodowy;
6) nagroda rzeczowa;
7) nagroda pieni´˝na;
8) wpisanie zas∏ug ˝o∏nierza do kroniki jednostki
wojskowej;
9) odznaka honorowa;
10) tytu∏ honorowy;
11) honorowa broƒ bia∏a;
12) wpisanie zas∏ug ˝o∏nierza do Ksi´gi Honorowej
Wojska Polskiego.
2. Ukaranego ˝o∏nierza nie mo˝na wyró˝niç, je˝eli
jednoczeÊnie nie jest mu udzielane wyró˝nienie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Urlopu nagrodowego jednorazowo udziela si´
na czas od trzech do szeÊciu dni roboczych.
4. ¸àczny wymiar urlopów nagrodowych w ciàgu
roku kalendarzowego nie mo˝e przekroczyç dwunastu
dni, przy czym w przypadku pe∏nienia czynnej s∏u˝by
wojskowej przez okres krótszy ni˝ rok, wymiar ten nie
mo˝e przekroczyç liczby dni równej liczbie rozpocz´tych miesi´cy tej s∏u˝by.

Art. 14. 1. Wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 11,
mogà udzielaç:
1) wymienionych w pkt 1—3 i 5 — ka˝dy prze∏o˝ony
dyscyplinarny;
2) wymienionego w pkt 4 — prze∏o˝eni dyscyplinarni okreÊleni w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 15;
3) wymienionych w pkt 6 i 7 — prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe dowódcy
jednostki wojskowej albo wy˝sze, je˝eli stanowiska te zosta∏y zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej majora (komandora podporucznika), lub kierownik instytucji cywilnej;
4) wymienionego w pkt 8 — prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe dowódcy jednostki wojskowej albo wy˝sze, je˝eli stanowiska te
zosta∏y zaszeregowane do stopnia etatowego co
najmniej majora (komandora podporucznika);
5) wymienionych w pkt 9—11 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz prze∏o˝eni dyscyplinarni
okreÊleni w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 15;
6) wymienionego w pkt 12 — Minister Obrony Narodowej lub Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych.
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2. Wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 13, mogà
udzielaç:
1) wymienionego w pkt 1 — prze∏o˝ony dyscyplinarny dowódcy pododdzia∏u, oddzia∏u lub instytucji
wojskowej;
2) wymienionego w pkt 2 — dowódca jednostki wojskowej;
3) wymienionego w pkt 3 — prze∏o˝eni dyscyplinarni okreÊleni w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 15;
4) wymienionego w pkt 4 — Minister Obrony Narodowej lub Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych.
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3) wysokoÊç i sposób ustalania Êrodków finansowych przeznaczonych na wyró˝nienia, a tak˝e sposób ustalania wielkoÊci Êrodków pozostajàcych
w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych
oraz Ministra Obrony Narodowej, jednostki wojskowe, w których tworzy si´ fundusz przeznaczony na wyró˝nienia, organy uprawnione do tworzenia tego funduszu, sposób ustalania jego Êrodków
oraz organy uprawnione do dysponowania tym
funduszem;
4) uroczysty charakter udzielania wyró˝nieƒ oraz
sposób wr´czania niektórych z nich, zgodnie z ceremonia∏em wojskowym.
DZIA¸ III

3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e wystàpiç do
wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego o udzielenie
wyró˝nienia, je˝eli sam nie jest uprawniony do jego
udzielenia.

Reagowanie dyscyplinarne

Art. 15. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

Zasady ogólne odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej

1) szczegó∏owe warunki i tryb wyró˝niania;
2) prze∏o˝onych dyscyplinarnych uprawnionych do
udzielania wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 14
ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 3;
3) rodzaje odznak honorowych, tytu∏ów honorowych
oraz honorowej broni bia∏ej;
4) wzory odznak honorowych, odznak i znaków tytu∏ów honorowych oraz honorowej broni bia∏ej;

Rozdzia∏ 1

Art. 16. 1. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà ponosi ˝o∏nierz, który pope∏nia przewinienie dyscyplinarne.
2. Przewinienie dyscyplinarne mo˝e byç pope∏nione zarówno umyÊlnie, jak i nieumyÊlnie.
3. Nie pope∏nia przewinienia dyscyplinarnego ˝o∏nierz, je˝eli nie mo˝na przypisaç mu winy w czasie pope∏niania czynu.

5) sposób noszenia odznak honorowych, odznak tytu∏ów honorowych oraz honorowej broni bia∏ej,
a tak˝e eksponowania, przekazywania i przechowywania niektórych wyró˝nieƒ;

4. Obwinionego uwa˝a si´ za niewinnego, dopóki
jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem organu orzekajàcego.

6) pododdzia∏y, oddzia∏y i instytucje wojskowe, które
mogà byç wyró˝nione poszczególnymi rodzajami
wyró˝nieƒ;

5. Niedajàce si´ usunàç wàtpliwoÊci rozstrzyga si´
na korzyÊç obwinionego.

7) szczegó∏owe warunki tworzenia funduszu przeznaczonego na wyró˝nienia oraz dysponowania
tym funduszem.
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci uwzgl´dniç:
1) rodzaje osiàgni´ç b´dàcych kryterium wyró˝nienia, a zw∏aszcza majàcych znaczenie dla obronnoÊci paƒstwa i Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynów Êwiadczàcych o ofiarnoÊci i odwadze w warunkach pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych, w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ
wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych;
2) charakter wykonywanych zadaƒ i odpowiednioÊç
struktur organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych, a tak˝e instytucji cywilnych, w których ˝o∏nierze pe∏nià s∏u˝b´;

6. W stosunku do sprawcy przewinienia dyscyplinarnego mo˝na poprzestaç na zwróceniu mu uwagi
albo przeprowadzeniu z nim rozmowy ostrzegawczej,
je˝eli okolicznoÊci sprawy nie budzà wàtpliwoÊci
i uznaje si´ te dzia∏ania za wystarczajàce.
Art. 17. 1. ˚o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadajàcego jednoczeÊnie znamiona innego
czynu zabronionego, je˝eli to naruszenie prawa mia∏o
zwiàzek ze s∏u˝bà wojskowà, niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci ponoszonej na podstawie innych przepisów.
2. ˚o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà równie˝ za:
1) czyny, za które w∏aÊciwe organy sà uprawnione
do nak∏adania kar porzàdkowych lub wymierzania
kar pieni´˝nych, je˝eli w∏aÊciwy organ wystàpi∏
z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji
cywilnej;
2) czyny o znamionach przest´pstwa Êciganego na
wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo wykroczenia Êciganego na ˝àdanie dowódcy jednost-
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ki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej,
je˝eli uprawniony dowódca lub kierownik instytucji cywilnej odstàpi∏ od z∏o˝enia wniosku albo ˝àdania;

cach przewidzianych ustawà, uwzgl´dniajàc stopieƒ
winy, stopieƒ szkodliwoÊci przewinienia dyscyplinarnego oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które
przez ukaranie ma si´ osiàgnàç.

3) czyny o znamionach przest´pstwa lub wykroczenia albo przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, je˝eli sàd lub prokurator albo inny organ uprawniony do orzekania w tych sprawach wystàpi∏ do dowódcy jednostki wojskowej
lub kierownika instytucji cywilnej z wnioskiem
o ukaranie dyscyplinarne.

2. Orzekajàc o ukaraniu, organ orzekajàcy uwzgl´dnia w szczególnoÊci sposób pope∏nienia przewinienia
dyscyplinarnego, rodzaj i stopieƒ naruszenia cià˝àcych na obwinionym obowiàzków, rodzaj i rozmiar nast´pstw przewinienia dyscyplinarnego oraz w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste ˝o∏nierza, przebieg jego s∏u˝by
przed pope∏nieniem przewinienia dyscyplinarnego
i zachowanie si´ ˝o∏nierza po jego pope∏nieniu.

3. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o przewinieniu dyscyplinarnym, przepisy te stosuje si´ równie˝ do czynów, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. ˚o∏nierz za pope∏nienie czynu b´dàcego naruszeniem wy∏àcznie zasad etyki oraz godnoÊci i honoru ˝o∏nierza nie ponosi odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
Art. 18. 1. S´dziowie sàdów wojskowych, b´dàcy
˝o∏nierzami, ponoszà odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za przewinienia dyscyplinarne na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1676, z póên. zm.6)).
2. Prokuratorzy i asesorzy wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, b´dàcy ˝o∏nierzami, ponoszà odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za przewinienia dyscyplinarne na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póên. zm.7)).
Art. 19. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna na podstawie ustawy nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za:
1) przewinienia dyscyplinarne polegajàce na naruszeniu przepisów o wykonywaniu specjalnoÊci zawodowej — ˝o∏nierzy, których przynale˝noÊç do
samorzàdów zawodowych jest obowiàzkowa;
2) naruszenie przepisów obowiàzujàcych w uczelni
oraz za czyny uchybiajàce godnoÊci studenta lub
doktoranta — ˝o∏nierzy, którzy odbywajà studia
lub studia doktoranckie w uczelni wojskowej;
3) post´powanie uchybiajàce obowiàzkom nauczyciela akademickiego lub godnoÊci zawodu nauczycielskiego — ˝o∏nierzy b´dàcych nauczycielami
akademickimi.
Rozdzia∏ 2
Wymierzanie kar dyscyplinarnych i stosowanie
Êrodków dyscyplinarnych
Art. 20. 1. Organ orzekajàcy wymierza obwinionemu kar´ dyscyplinarnà lub stosuje wobec niego Êrodek dyscyplinarny wed∏ug swojego uznania, w grani———————
6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157,
poz. 1241.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375.

3. Wymierzenie surowszej kary dyscyplinarnej
albo zaostrzenie jej wymiaru lub zastosowanie surowszego rodzaju Êrodka dyscyplinarnego albo zaostrzenie jego wymiaru lub zastosowanie wi´kszej liczby
Êrodków dyscyplinarnych mo˝e nastàpiç, je˝eli:
1) obwiniony dzia∏a∏ wspólnie z innymi ˝o∏nierzami
lub w obecnoÊci innych ˝o∏nierzy, a tak˝e w obecnoÊci podw∏adnego, wspólnie z nim lub na jego
szkod´;
2) obwiniony znajdowa∏ si´ pod wp∏ywem alkoholu,
narkotyku lub innych podobnie dzia∏ajàcych substancji i Êrodków;
3) dzia∏anie obwinionego nastàpi∏o z niskich pobudek lub jego czyn zas∏uguje na szczególne pot´pienie;
4) w nast´pstwie przewinienia dyscyplinarnego zaistnia∏y powa˝ne skutki dla gotowoÊci i zdolnoÊci
bojowej oraz interesu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
5) przewinienie dyscyplinarne zosta∏o pope∏nione
przed zatarciem ukarania za inne przewinienie
dyscyplinarne.
4. Wymierzenie ∏agodniejszej kary dyscyplinarnej
albo zmniejszenie jej wymiaru lub zastosowanie l˝ejszego Êrodka dyscyplinarnego albo zmniejszenie jego
wymiaru lub zastosowanie mniejszej liczby Êrodków
dyscyplinarnych mo˝e nastàpiç, je˝eli obwiniony:
1) dzia∏a∏ nieumyÊlnie;
2) podjà∏ starania o zmniejszenie skutków pope∏nionego czynu;
3) nie mia∏ nale˝ytego doÊwiadczenia zawodowego
w zakresie wykonywanej czynnoÊci s∏u˝bowej;
4) ujawni∏ istotne i nieznane wczeÊniej okolicznoÊci
pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego;
5) z∏o˝y∏ wniosek o dobrowolne poddanie si´ ukaraniu.
Art. 21. 1. Za pope∏nione przewinienie dyscyplinarne wymierza si´ tylko jednà kar´ dyscyplinarnà.
2. Za pope∏nienie kilku przewinieƒ dyscyplinarnych wymierza si´ jednà kar´ dyscyplinarnà odpowiednio surowszà.
3. Niezale˝nie od liczby przewinieƒ dyscyplinarnych mo˝na zastosowaç jeden lub wi´cej Êrodków
dyscyplinarnych.
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Art. 22. 1. Nie mo˝na ukaraç dyscyplinarnie po
up∏ywie roku od dnia pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. Nie mo˝na ukaraç dyscyplinarnie po zwolnieniu
˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojskowej.
3. Je˝eli przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2, przedawnienie
ukarania dyscyplinarnego nast´puje z up∏ywem, okreÊlonego w odr´bnych przepisach, terminu przedawnienia karalnoÊci tego czynu.
4. Je˝eli pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego zale˝y od wystàpienia skutku dokonanego czynu,
bieg przedawnienia ukarania rozpoczyna si´ od czasu,
gdy skutek ten wystàpi∏.
5. Terminy okreÊlone w ust. 1 i 4 nie biegnà
w okresie zawieszenia post´powania dyscyplinarnego.
Art. 23. 1. Organ orzekajàcy mo˝e orzec o odstàpieniu od ukarania albo warunkowo zawiesiç wykonanie orzeczonej kary pieni´˝nej oraz Êrodka dyscyplinarnego polegajàcego na zobowiàzaniu do wykonania dodatkowych zadaƒ s∏u˝bowych, je˝eli stopieƒ winy lub stopieƒ szkodliwoÊci przewinienia dyscyplinarnego nie jest znaczny, a w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste ˝o∏nierza oraz dotychczasowy przebieg jego s∏u˝by uzasadniajà przypuszczenie, ˝e mimo odstàpienia
od ukarania albo zawieszenia wykonania ukarania b´dzie on przestrzega∏ dyscypliny wojskowej.
2. Warunkowe zawieszenie wykonania ukarania
nast´puje na okres próby, który wynosi od miesiàca
do trzech miesi´cy i biegnie od dnia, w którym orzeczenie sta∏o si´ prawomocne.
3. Organ orzekajàcy mo˝e zarzàdziç wykonanie
ukarania, które zosta∏o zawieszone, je˝eli ˝o∏nierz
w okresie próby pope∏nia przewinienie dyscyplinarne
lub uchyla si´ od spe∏nienia obowiàzku wynikajàcego
z zastosowanego Êrodka dyscyplinarnego.
Art. 24. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieni´˝na;
4) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym;
5) odwo∏anie z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego;
6) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by
kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, okresowej
s∏u˝by wojskowej albo do zawodowej s∏u˝by wojskowej;
7) usuni´cie ze s∏u˝by kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, z okresowej s∏u˝by wojskowej albo zawodowej s∏u˝by wojskowej.
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Art. 25. Kary dyscyplinarne, o których mowa
w art. 24, mogà wymierzaç:
1) wymienione w pkt 1 i 2 — ka˝dy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
2) wymienionà w pkt 3 — prze∏o˝ony dyscyplinarny
zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane
do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) albo wy˝sze lub kierownik instytucji cywilnej;
3) wymienione w pkt 4 i 6 — prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝
dowódcy jednostki wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej;
4) wymienionà w pkt 5 — prze∏o˝ony dyscyplinarny
zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝ dowódcy jednostki wojskowej zaszeregowane do
stopnia etatowego co najmniej podpu∏kownika
(komandora porucznika) lub kierownik instytucji
cywilnej;
5) wymienionà w pkt 7 — odpowiednio wobec:
a) ˝o∏nierza s∏u˝by kandydackiej lub s∏u˝by przygotowawczej — rektor uczelni wojskowej lub
komendant szko∏y podoficerskiej, centrum lub
oÊrodka szkolenia,
b) ˝o∏nierza okresowej s∏u˝by wojskowej — prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko
s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝ dowódcy jednostki wojskowej,
c) ˝o∏nierza zawodowego — organ wojskowy, który by∏by uprawniony do powo∏ania tego ˝o∏nierza do zawodowej s∏u˝by wojskowej w chwili
wymierzania kary, albo nadrz´dne nad nim organy wojskowe.
Art. 26. Kar´ upomnienia wymierza si´ przez wytkni´cie ˝o∏nierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego si´ dopuÊci∏.
Art. 27. Kar´ nagany wymierza si´ przez wytkni´cie ˝o∏nierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego
si´ dopuÊci∏, oraz ostrze˝enie, ˝e kolejne naruszenie
dyscypliny wojskowej przed zatarciem ukarania mo˝e
skutkowaç ukaraniem surowszà karà dyscyplinarnà.
Art. 28. 1. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w stawkach dziennych, okreÊlajàc liczb´ stawek.
2. Stawka dzienna stanowi jednà trzydziestà miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego otrzymanego
przez ˝o∏nierza w miesiàcu, w którym pope∏ni∏ on
przewinienie dyscyplinarne.
3. Liczba stawek wynosi od jednej do dziesi´ciu,
przy czym kar´ przekraczajàcà pi´ç stawek dziennych
mo˝na potràcaç w miesi´cznych ratach, a kar´ wykonywanà w ostatnim miesiàcu czynnej s∏u˝by wojskowej potràca si´ w ca∏oÊci, niezale˝nie od jej wysokoÊci.
Art. 29. Kar´ ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym wymierza
si´ przez wytkni´cie ˝o∏nierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego si´ dopuÊci∏, oraz ostrze˝enie, ˝e
kolejne ra˝àce naruszenie dyscypliny wojskowej mo-
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˝e skutkowaç wymierzeniem surowszej kary dyscyplinarnej, w szczególnoÊci kary odwo∏ania z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
Art. 30. 1. Wymierzenie kary odwo∏ania z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego oznacza zwolnienie
z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
2. ˚o∏nierza, któremu wymierzono kar´, o której
mowa w ust. 1, zwalnia si´ z dotychczas zajmowanego stanowiska i wyznacza na inne stanowisko s∏u˝bowe albo przenosi do rezerwy kadrowej, na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
3. Kar´, o której mowa w ust. 1, mo˝na wymierzyç,
je˝eli ˝o∏nierz pope∏ni∏ przewinienie dyscyplinarne:
1) o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lub 3;
2) polegajàce na ra˝àcym niedope∏nieniu obowiàzków lub przekroczeniu uprawnieƒ wynikajàcych
z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego;
3) przed zatarciem uprzednio orzeczonej kary ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym.
Art. 31. Kar´ ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci
do s∏u˝by kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej,
okresowej s∏u˝by wojskowej albo do zawodowej s∏u˝by wojskowej wymierza si´ przez wytkni´cie ˝o∏nierzowi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego si´ dopuÊci∏, oraz ostrze˝enie, ˝e kolejne naruszenie dyscypliny wojskowej przed zatarciem ukarania mo˝e skutkowaç ukaraniem karà usuni´cia ze s∏u˝by kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, z okresowej s∏u˝by wojskowej albo zawodowej s∏u˝by wojskowej.
Art. 32. 1. Wymierzenie kary usuni´cia ze s∏u˝by
kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, z okresowej
s∏u˝by wojskowej albo zawodowej s∏u˝by wojskowej
oznacza zwolnienie z tej s∏u˝by.
2. Kar´, o której mowa w ust. 1, mo˝na wymierzyç,
je˝eli ˝o∏nierz pope∏ni∏ ra˝àce przewinienie dyscyplinarne:
1) o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 lub 3;
2) przed zatarciem uprzednio orzeczonej kary ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, okresowej s∏u˝by wojskowej albo do zawodowej s∏u˝by wojskowej;
3) które Êwiadczy, ˝e post´powanie tego ˝o∏nierza
nie daje r´kojmi dalszego rzetelnego pe∏nienia
s∏u˝by wojskowej.
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4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytu∏u honorowego oraz udzia∏u
w uroczystoÊciach wojskowych i paƒstwowych
z udzia∏em wojska;
5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomoÊci innych osób.
2. Ârodek dyscyplinarny mo˝na zastosowaç samoistnie albo obok kary dyscyplinarnej.
Art. 34. Ârodki dyscyplinarne, o których mowa
w art. 33 ust. 1, mogà stosowaç:
1) wymienione w pkt 1, 2 i 5 — ka˝dy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
2) wymienione w pkt 3 i 4 — prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do stopnia etatowego m∏odszego chorà˝ego
(m∏odszego chorà˝ego marynarki) albo wy˝sze
lub kierownik instytucji cywilnej.
Art. 35. 1. Ârodek dyscyplinarny zobowiàzania do
wykonania dodatkowych zadaƒ s∏u˝bowych:
1) oznacza obowiàzek wykonywania przez ukaranego w czasie wolnym od zaj´ç s∏u˝bowych zadaƒ
s∏u˝bowych na rzecz jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej, okreÊlonych przez prze∏o˝onego
dyscyplinarnego w wymiarze do trzech godzin
dziennie;
2) stosuje si´ na okres od trzech do czternastu dni;
3) mo˝na zastosowaç obok kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 24 pkt 1—4 i 6.
2. Ârodek dyscyplinarny pozbawienia prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytu∏u honorowego oraz udzia∏u w uroczystoÊciach wojskowych
i paƒstwowych z udzia∏em wojska obejmuje utrat´ prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytu∏u
honorowego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9 i 10
oraz art. 13 pkt 3, a tak˝e wy∏àczenie ˝o∏nierza z uczestnictwa w uroczystoÊciach wojskowych i paƒstwowych
z udzia∏em wojska, w okresie od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu do dnia zatarcia ukarania.
3. Ârodek dyscyplinarny podania informacji o ukaraniu do wiadomoÊci innych osób polega na zamieszczeniu tej informacji w rozkazie lub decyzji, a nast´pnie jej odczytaniu w czasie odprawy lub na zbiórce
oraz wykorzystaniu informacji o ukaraniu w analizach
lub ocenach dyscypliny wojskowej.
Rozdzia∏ 3
Dyscyplinarne Êrodki zapobiegawcze

1) zobowiàzanie do przeproszenia pokrzywdzonego;

Art. 36. 1. W przypadkach okreÊlonych ustawà
prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e stosowaç wobec podporzàdkowanych sobie ˝o∏nierzy nast´pujàce dyscyplinarne Êrodki zapobiegawcze:

2) zobowiàzanie do wykonania dodatkowych zadaƒ
s∏u˝bowych;

1) niedopuszczenie do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych;

Art. 33. 1. Ârodkami dyscyplinarnymi sà:

3) zobowiàzanie do naprawienia wyrzàdzonej szkody;

2) osadzenie w izbie zatrzymaƒ;
3) zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych.
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2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
przys∏ugujà równie˝ wojskowym organom porzàdkowym i ˚andarmerii Wojskowej wobec ˝o∏nierzy, do
których ze wzgl´du na okolicznoÊci, miejsce i czas sà
w∏aÊciwymi organami do zastosowania dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych.
Art. 37. 1. Niedopuszczenie do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych stosuje si´, je˝eli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e ˝o∏nierz znajduje si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub odurzenia, po u˝yciu alkoholu,
narkotyku lub pod wp∏ywem podobnie dzia∏ajàcego
Êrodka.
2. Ârodka, o którym mowa w ust. 1, mo˝na nie stosowaç w przypadku zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia ˝o∏nierza lub innej osoby albo zagro˝enia zniszczeniem
lub uszkodzeniem mienia.
Art. 38. 1. Osadzenie w izbie zatrzymaƒ mo˝na zastosowaç wobec ˝o∏nierza b´dàcego w stanie nietrzeêwoÊci lub odurzenia w obiekcie zajmowanym
przez organ wojskowy, a tak˝e w rejonie obiektów koszarowych lub zakwaterowania przejÊciowego jednostki wojskowej albo w innym miejscu wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych lub w miejscu publicznym, który swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia,
znajduje si´ w okolicznoÊciach zagra˝ajàcych jego
zdrowiu lub ˝yciu albo zagra˝a zdrowiu lub ˝yciu innej
osoby lub mieniu.
2. Je˝eli brak jest mo˝liwoÊci osadzenia ˝o∏nierza
w izbie zatrzymaƒ albo jego warunki zdrowotne to
uzasadniajà, prze∏o˝ony dyscyplinarny, wojskowy organ porzàdkowy lub ˚andarmeria Wojskowa mo˝e
poleciç doprowadzenie tego ˝o∏nierza do miejsca zamieszkania lub zakwaterowania albo, zgodnie z diagnozà lekarza, skierowaç go do izby chorych lub zak∏adu opieki zdrowotnej.
3. ˚o∏nierza osadzonego w izbie zatrzymaƒ zwalnia si´ niezw∏ocznie po wytrzeêwieniu lub ustaniu stanu odurzenia, nie póêniej ni˝ z up∏ywem dwudziestu
czterech godzin od chwili osadzenia.
Art. 39. 1. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na zastosowaç wobec ˝o∏nierza obj´tego
post´powaniem dyscyplinarnym, je˝eli ra˝àco naruszy∏ dyscyplin´ wojskowà, a charakter zarzucanego
przewinienia dyscyplinarnego lub okolicznoÊci jego
pope∏nienia wskazujà na potrzeb´ niezw∏ocznego odsuni´cia tego ˝o∏nierza od wykonywania czynnoÊci na
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym lub zwiàzanych
z pe∏nionà funkcjà.
2. ˚o∏nierz zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych zostaje odsuni´ty od wykonywania dotychczasowych obowiàzków s∏u˝bowych oraz wykonuje zadania okreÊlone przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
3. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych powinno zostaç zakoƒczone niezw∏ocznie, gdy ustanà
przyczyny je uzasadniajàce, nie póêniej jednak ni˝
z up∏ywem jednego miesiàca, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Prze∏o˝ony dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e przed∏u˝yç okres zawieszenia ˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych do
trzech miesi´cy.
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5. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych ustaje, przed up∏ywem terminów, o których mowa w ust. 3
i 4, z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia wydanego wobec obwinionego za przewinienie dyscyplinarne, które by∏o przyczynà zawieszenia.
Art. 40. 1. Przed zastosowaniem dyscyplinarnego
Êrodka zapobiegawczego niedopuszczenia do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych lub osadzenia w izbie
zatrzymaƒ prze∏o˝ony dyscyplinarny, wojskowy organ
porzàdkowy lub ˚andarmeria Wojskowa poleca poddanie ˝o∏nierza badaniom koniecznym do ustalenia
zawartoÊci alkoholu lub narkotyku w organizmie tego
˝o∏nierza, w tym zabiegowi pobrania krwi, zwanymi
dalej „badaniami”.
2. ˚o∏nierz jest obowiàzany poddaç si´ badaniom
oraz zabiegom niezb´dnym do wykonania podstawowych badaƒ laboratoryjnych, pod warunkiem ˝e dokonywane sà z zachowaniem wskazaƒ wiedzy medycznej i nie zagra˝ajà jego zdrowiu.
3. Badania laboratoryjne i zabiegi niezb´dne do
ich wykonania przeprowadzane w ramach badaƒ mogà byç dokonywane wy∏àcznie przez uprawnionych
do tego pracowników ochrony zdrowia.
4. Polecenie poddania si´ badaniom przekazuje
si´ ˝o∏nierzowi ustnie, a nast´pnie stwierdza si´
w rozkazie lub decyzji, z których wyciàg niezw∏ocznie
dor´cza si´ ˝o∏nierzowi, oraz poucza si´ go o prawie,
terminie i trybie wniesienia za˝alenia, o którym mowa
w ust. 7.
5. Z badaƒ lub w przypadku braku mo˝liwoÊci ich
przeprowadzenia sporzàdza si´ protokó∏.
6. Odmowa ˝o∏nierza poddania si´ badaniom lub
uniemo˝liwienie ich przeprowadzenia nie wy∏àcza zastosowania Êrodków zapobiegawczych.
7. ˚o∏nierzowi przys∏uguje prawo z∏o˝enia za˝alenia do wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego lub
prze∏o˝onego wojskowego organu porzàdkowego
albo komendanta jednostki organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej, której ˝o∏nierz zastosowa∏ ten Êrodek,
w terminie trzech dni od dnia dor´czenia wyciàgu,
o którym mowa w ust. 4, na:
1) polecenie poddania badaniom;
2) warunki i sposób przeprowadzenia tych badaƒ.
8. Koszty badaƒ ponoszone sà z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
9. Do zamówieƒ na przeprowadzanie badaƒ nie
stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên. zm.8)).
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,
Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241.
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Art. 41. 1. ˚o∏nierzowi przys∏uguje za˝alenie na
postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego niedopuszczenia do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych, zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub przed∏u˝enia okresu tego zawieszenia oraz osadzenia w izbie zatrzymaƒ.
2. W za˝aleniu ˝o∏nierz mo˝e si´ domagaç uchylenia, zmiany oraz zbadania zasadnoÊci i legalnoÊci zastosowania lub przed∏u˝enia stosowania, a tak˝e prawid∏owoÊci wykonania dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego.
3. ˚o∏nierz mo˝e wnieÊç za˝alenie w terminie
trzech dni od dnia dor´czenia mu postanowienia o zastosowaniu lub przed∏u˝eniu stosowania wzgl´dem
niego dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego.
4. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia o zastosowaniu lub przed∏u˝eniu stosowania dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego.
5. Na postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego:
1) niedopuszczenia ˝o∏nierza do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych — za˝alenie rozpatruje odpowiednio wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny lub
prze∏o˝ony wojskowego organu porzàdkowego
albo komendant jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej, której ˝o∏nierz zastosowa∏ ten
Êrodek;
2) zawieszenia ˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych
oraz o przed∏u˝eniu okresu tego zawieszenia — za˝alenie rozpatruje wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
3) osadzenia w izbie zatrzymaƒ — za˝alenie rozpatruje wojskowy sàd garnizonowy.
6. Na postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego wydane przez Ministra
Obrony Narodowej lub kierownika instytucji cywilnej
za˝alenie rozpatruje wojskowy sàd garnizonowy.
7. W sprawach za˝alenia na zastosowanie dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych stosuje si´ odpowiednio art. 52 ust. 1, 3 i 5.
Art. 42. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia i Ministrem SprawiedliwoÊci, odpowiednio do ich w∏aÊciwoÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach stosowania dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych, z uwzgl´dnieniem:
a) post´powania, odpowiednio, prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, wojskowego organu porzàdkowego i ˚andarmerii Wojskowej przed zastosowaniem tych Êrodków,
b) uchylenia, wygaÊni´cia lub zmiany postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego,
c) treÊci postanowieƒ w tych sprawach,
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d) sposobu i terminu zawiadamiania w∏aÊciwych
prze∏o˝onych, organów wojskowych i zainteresowanych osób o zastosowaniu dyscyplinarnego Êrodka zapobiegawczego,
e) czynnoÊci i terminów rozpatrywania za˝aleƒ na
zastosowanie dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych;
2) warunki osadzania ˝o∏nierza w izbie zatrzymaƒ
oraz organizacj´ osadzania ˝o∏nierzy w izbach zatrzymaƒ, z uwzgl´dnieniem:
a) trybu doprowadzania do izby zatrzymaƒ ˝o∏nierza, w stosunku do którego zosta∏o wydane postanowienie o osadzeniu w izbie zatrzymaƒ,
b) warunków przyj´cia ˝o∏nierza doprowadzonego
do izby zatrzymaƒ i post´powania w razie jego
nieprzyj´cia do izby zatrzymaƒ,
c) czynnoÊci dokonywanych przez obs∏ug´ izby zatrzymaƒ wobec osadzonych ˝o∏nierzy,
3) rodzaje, zakres, przypadki, warunki i sposób dokonywania badaƒ, o których mowa w art. 40, w celu
zapewnienia prawid∏owoÊci ich przeprowadzania,
sposób post´powania w przypadku odmowy poddania si´ badaniu przez ˝o∏nierza, procedur´ sk∏adania i rozpatrywania za˝aleƒ w tych sprawach
— dostosowujàc przepisy okreÊlone w pkt 1—3 do
warunków pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po
og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych,
w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.
Rozdzia∏ 4
Zasady i przebieg post´powania dyscyplinarnego
Art. 43. 1. Post´powanie dyscyplinarne w trybie
zwyk∏ym obejmuje post´powanie przed organem
orzekajàcym w pierwszej instancji oraz przed organem odwo∏awczym.
2. Post´powanie dyscyplinarne w trybie uproszczonym obejmuje post´powanie przed organem orzekajàcym w pierwszej instancji.
Art. 44. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny niezw∏ocznie
wszczyna post´powanie dyscyplinarne, je˝eli istnieje
uzasadnione przypuszczenie, ˝e ˝o∏nierz pope∏ni∏
przewinienie dyscyplinarne, z zastrze˝eniem art. 47.
2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wszczyna post´powanie dyscyplinarne równie˝ na polecenie prze∏o˝onego
albo na wniosek:
1) organu kontroli;
2) wojskowego organu porzàdkowego;
3) ˚andarmerii Wojskowej;
4) sàdu, prokuratora albo innego organu uprawnionego do rozpatrywania sprawy o czyn, o którym
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 lub 3.
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3. Prze∏o˝ony dyscyplinarny wszczyna post´powanie dyscyplinarne tak˝e na uzasadniony wniosek:
1) podw∏adnego;
2) pokrzywdzonego.
Art. 45. 1. W toku post´powania dyscyplinarnego
w trybie zwyk∏ym prowadzi si´ czynnoÊci wyjaÊniajàce, z zastrze˝eniem ust. 3 i art. 51 ust. 4.
2. Przeprowadzenie czynnoÊci wyjaÊniajàcych,
o których mowa w ust. 1, prze∏o˝ony dyscyplinarny
poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu, który zobowiàzany jest zakoƒczyç je w ciàgu trzydziestu dni od dnia
wydania polecenia.
3. CzynnoÊci wyjaÊniajàcych nie przeprowadza
si´, je˝eli post´powanie dyscyplinarne wszcz´to na jeden z wniosków, o których mowa w art. 44 ust. 2
pkt 3 i 4.
4. Ka˝dy organ oraz rzecznik dyscyplinarny bioràcy udzia∏ w post´powaniu dyscyplinarnym, obowiàzany jest badaç oraz uwzgl´dniaç okolicznoÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak i na niekorzyÊç obwinionego.
5. Post´powanie dyscyplinarne w trybie zwyk∏ym
wszczyna si´, wydajàc pisemne postanowienie, w którym przedstawia si´ obwinionemu zarzut pope∏nienia
przewinienia dyscyplinarnego.
6. Na postanowienie o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego za˝alenie nie przys∏uguje.
Art. 46. 1. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna
prze∏o˝ony dyscyplinarny, któremu bezpoÊrednio
podporzàdkowany jest ˝o∏nierz, który pope∏ni∏ przewinienie dyscyplinarne, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Post´powanie dyscyplinarne w zwiàzku z czynem okreÊlonym w art. 17 ust. 1 lub 2 wszczyna dowódca jednostki wojskowej lub kierownik instytucji
cywilnej bàdê na ich polecenie albo wniosek inny
prze∏o˝ony dyscyplinarny.
3. W przypadku przeniesienia ˝o∏nierza do innej
jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej, innego
pododdzia∏u albo komórki wewn´trznej, wszcz´te wobec niego post´powanie dyscyplinarne przejmuje
i orzeka w pierwszej instancji nowy prze∏o˝ony dyscyplinarny, chyba ˝e dotychczasowy prze∏o˝ony dyscyplinarny zachowuje w∏aÊciwoÊç.
4. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o prze∏o˝onym dyscyplinarnym, który wszczà∏ post´powanie dyscyplinarne, przepisy te stosuje si´ równie˝ do
nowego prze∏o˝onego dyscyplinarnego, o którym
mowa w ust. 3.
5. Prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe ni˝sze ni˝ dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej, w przypadku
powzi´cia uzasadnionego przypuszczenia, ˝e podporzàdkowany mu ˝o∏nierz pope∏ni∏ czyn o znamionach
przest´pstwa lub wykroczenia albo przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym odpowiednio dowódc´ jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej.
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Art. 47. 1. Post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´, je˝eli:
1) czynu nie pope∏niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajàcych przypuszczenie jego pope∏nienia;
2) czyn nie nosi cech przewinienia dyscyplinarnego;
3) ˝o∏nierzowi nie mo˝na przypisaç winy albo zachodzà inne okolicznoÊci wy∏àczajàce ukaranie dyscyplinarne;
4) okolicznoÊci sprawy nie budzà wàtpliwoÊci i prze∏o˝ony dyscyplinarny uznaje za wystarczajàce
zwrócenie ˝o∏nierzowi uwagi albo przeprowadzenie z nim rozmowy ostrzegawczej;
5) mo˝liwoÊç przeprowadzenia post´powania dyscyplinarnego jest wy∏àczona, je˝eli:
a) ˝o∏nierz, który mia∏by byç nim obj´ty, zmar∏,
b) post´powanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tego samego ˝o∏nierza zosta∏o prawomocnie zakoƒczone albo wczeÊniej wszcz´te toczy si´,
c) w sprawie o czyn, o którym mowa w art. 17
ust. 2 pkt 1 lub 3, brak jest wniosku uprawnionego organu o ukaranie dyscyplinarne,
d) zachodzi inna okolicznoÊç powodujàca bezprzedmiotowoÊç post´powania dyscyplinarnego.
2. Z rozmowy ostrzegawczej, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, mo˝na sporzàdziç notatk´ s∏u˝bowà.
3. Po wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego,
w razie stwierdzenia okolicznoÊci, o której mowa
w ust. 1:
1) pkt 1—3 — wydaje si´ orzeczenie o uniewinnieniu;
2) pkt 4 i 5 — wydaje si´ orzeczenie o umorzeniu post´powania.
Art. 48. 1. Je˝eli zachodzi d∏ugotrwa∏a przeszkoda
uniemo˝liwiajàca prowadzenie post´powania dyscyplinarnego, w szczególnoÊci d∏ugotrwa∏a nieobecnoÊç obwinionego, w sytuacji kiedy jego udzia∏
w czynnoÊciach post´powania dyscyplinarnego jest
wymagany, post´powanie zawiesza si´ na czas trwania przeszkody, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Post´powanie dyscyplinarne wznawia si´ niezw∏ocznie, gdy ustanà przyczyny uzasadniajàce jego
zawieszenie.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç obwinionego w s∏u˝bie oraz nieusprawiedliwione niestawiennictwo prawid∏owo powiadomionego obwinionego lub
jego obroƒcy do udzia∏u w czynnoÊci post´powania
dyscyplinarnego nie wstrzymujà biegu post´powania
dyscyplinarnego.
4. Zawieszenie post´powania dyscyplinarnego nie
wy∏àcza mo˝liwoÊci zawieszenia ˝o∏nierza w czynnoÊciach s∏u˝bowych.
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Art. 49. 1. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, organ wojskowy uprawniony do orzekania o ukaraniu, wy˝szy
prze∏o˝ony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny
podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym, je˝eli:
1) sprawa dotyczy go bezpoÊrednio albo zosta∏ pokrzywdzony czynem, którego dotyczy post´powanie dyscyplinarne;
2) jest ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej obwinionego, osoby przez niego pokrzywdzonej albo obroƒcy obwinionego, albo pozostaje we wspólnym po˝yciu z jednà z tych osób;
3) mi´dzy nim a obwinionym lub osobà pokrzywdzonà przez obwinionego zachodzi stosunek osobisty
lub s∏u˝bowy mogàcy wywo∏aç wàtpliwoÊci co do
jego bezstronnoÊci;
4) bra∏ udzia∏ w post´powaniu dyscyplinarnym jako
rzecznik dyscyplinarny albo prze∏o˝ony dyscyplinarny lub by∏ Êwiadkiem przewinienia dyscyplinarnego, którego post´powanie to dotyczy;
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Art. 50. 1. W razie wy∏àczenia:
1) prze∏o˝onego dyscyplinarnego — post´powanie
dyscyplinarne wszczyna, a wszcz´te przejmuje,
wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
2) wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego — post´powanie dyscyplinarne wszczyna, a wszcz´te
przejmuje, kolejny wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
3) Ministra Obrony Narodowej lub kierownika instytucji cywilnej — post´powanie dyscyplinarne
wszczyna, a wszcz´te przejmuje, prokurator wojskowy.
2. Prokurator wojskowy, który wszczà∏ lub przejà∏
post´powanie dyscyplinarne na podstawie ust. 1
pkt 3, wyst´puje do wojskowego sàdu garnizonowego z wnioskiem o wydanie orzeczenia. Wojskowy sàd
garnizonowy, rozpoznajàc wniosek prokuratora wojskowego, mo˝e wydaç orzeczenie, o którym mowa
w art. 61.

5) istnieje okolicznoÊç tego rodzaju, ˝e mog∏aby wywo∏aç uzasadnionà wàtpliwoÊç co do jego bezstronnoÊci, niewymieniona w pkt 1—4.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
w∏aÊciwy jest prokurator wojskowej prokuratury garnizonowej obejmujàcej swojà w∏aÊciwoÊcià jednostk´
wojskowà lub instytucj´ cywilnà, w której ˝o∏nierz pe∏ni∏ s∏u˝b´ w sytuacji, o której mowa w art. 6 ust. 1.

2. Rzecznik dyscyplinarny podlega wy∏àczeniu
z urz´du tak˝e wtedy, gdy jest podw∏adnym obwinionego.

4. W razie wy∏àczenia rzecznika dyscyplinarnego
czynnoÊci w post´powaniu dyscyplinarnym przejmuje inny rzecznik dyscyplinarny.

3. Powody wy∏àczenia trwajà mimo ustania uzasadniajàcych je przyczyn.
4. Wy∏àczenie z powodu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1—4, nast´puje z urz´du, a z powodu wymienionego w ust. 1 pkt 5, na ˝àdanie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, organu wojskowego uprawnionego do
orzekania o ukaraniu, wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego, jak równie˝
na wniosek pokrzywdzonego, obwinionego lub jego
obroƒcy.
5. W przedmiocie wy∏àczenia postanawia, odnoÊnie do:
1) rzecznika dyscyplinarnego — prze∏o˝ony dyscyplinarny;
2) prze∏o˝onego dyscyplinarnego — organ odwo∏awczy;
3) organu wojskowego uprawnionego do orzekania
o ukaraniu — kolejny nadrz´dny nad nim organ
wojskowy;
4) wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego — kolejny wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny;
5) Ministra Obrony Narodowej lub kierownika instytucji cywilnej — wojskowy sàd garnizonowy.
6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, za˝alenie nie przys∏uguje.

Art. 51. 1. Obwinionemu przys∏uguje prawo do
obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy jednego obroƒcy, o czym nale˝y go pouczyç.
2. Obwiniony mo˝e wybraç obroƒc´ spoÊród ˝o∏nierzy lub ustanowiç swoim obroƒcà radc´ prawnego
lub adwokata.
3. Obroƒcà nie mo˝e byç rzecznik dyscyplinarny,
który uczestniczy w post´powaniu dyscyplinarnym,
a tak˝e prze∏o˝ony rzecznika dyscyplinarnego lub
prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
4. Obwinionemu przys∏uguje prawo do z∏o˝enia
wniosku o dobrowolne poddanie si´ ukaraniu.
W przypadku z∏o˝enia wniosku, je˝eli okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego nie budzà
wàtpliwoÊci, dalszych czynnoÊci wyjaÊniajàcych mo˝na nie przeprowadzaç.
5. W ramach prawa do obrony obwiniony lub jego
obroƒca mo˝e w szczególnoÊci sk∏adaç wyjaÊnienia
oraz wnioski o przeprowadzenie dowodów, wnosiç
odwo∏ania lub za˝alenia, a tak˝e za zgodà rzecznika
dyscyplinarnego zapoznawaç si´ z materia∏ami zebranymi w post´powaniu dyscyplinarnym oraz sporzàdzaç z nich notatki lub kopie, z zastrze˝eniem art. 54.
Art. 52. 1. Za˝alenie na postanowienie rzecznika
dyscyplinarnego lub prze∏o˝onego dyscyplinarnego
obwiniony mo˝e wnieÊç w terminie trzech dni od dnia
dor´czenia postanowienia. Wnoszàcy za˝alenie mo˝e
je cofnàç.
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2. Za˝alenie na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego wnosi si´ do prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
a na postanowienie prze∏o˝onego dyscyplinarnego do
wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
3. Po rozpatrzeniu za˝alenia organ odwo∏awczy
postanawia o utrzymaniu w mocy postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, albo o jego zmianie lub
uchyleniu.
4. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje biegu post´powania dyscyplinarnego.
5. Na postanowienie organu odwo∏awczego za˝alenie nie przys∏uguje.
Art. 53. 1. Rzecznik dyscyplinarny, wykonujàc
czynnoÊci wyjaÊniajàce, zbiera materia∏ dowodowy
i podejmuje czynnoÊci niezb´dne do wyjaÊnienia
sprawy; w szczególnoÊci przes∏uchuje Êwiadków i bieg∏ych oraz przyjmuje od obwinionego wyjaÊnienia,
a tak˝e dokonuje ogl´dzin. Rzecznik dyscyplinarny
mo˝e tak˝e wystàpiç do w∏aÊciwego organu o przeprowadzenie odpowiednich badaƒ lub eksperymentu,
a tak˝e przygotowanie opinii lub ekspertyzy.
2. Rzecznik dyscyplinarny w toku post´powania
wydaje postanowienia, je˝eli ich wydanie nie jest zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci organu orzekajàcego.
Art. 54. Je˝eli rzecznik dyscyplinarny uzna, ˝e zosta∏y wyjaÊnione wszystkie istotne okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego, zawiadamia
obwinionego i jego obroƒc´, o terminie i miejscu zapoznania si´ z ca∏oÊcià materia∏ów zebranych w post´powaniu dyscyplinarnym oraz poucza o prawie
z∏o˝enia w terminie trzech dni, od dnia tego zapoznania, wniosku o ich uzupe∏nienie.
Art. 55. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci wyjaÊniajàcych rzecznik dyscyplinarny sporzàdza wniosek zawierajàcy propozycj´ orzeczenia z uzasadnieniem,
który wraz z ca∏oÊcià materia∏ów zebranych w post´powaniu dyscyplinarnym niezw∏ocznie przedstawia
prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo organowi wojskowemu uprawnionemu do orzekania o ukaraniu.
2. W przypadku wyra˝enia przez rzecznika dyscyplinarnego zgody na dobrowolne poddanie si´ ukaraniu przez obwinionego, we wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ uzgodnionà propozycj´ ukarania.
Art. 56. Minister Obrony Narodowej wyda, w drodze rozporzàdzenia, regulamin post´powania dyscyplinarnego, w którym okreÊli:
1) stanowiska s∏u˝bowe, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 6, oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych dyscyplinarnych zajmujàcych te stanowiska, z uwzgl´dnieniem stopnia etatowego zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, wewn´trznej organizacji jednostek wojskowych, a tak˝e instytucji cywilnych,
w których pe∏nià s∏u˝b´ ˝o∏nierze,
2) w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych dyscyplinarnych i wy˝szych prze∏o˝onych dyscyplinarnych wobec ˝o∏nierzy skierowanych do wykonywania zadaƒ w innej jednostce wojskowej oraz b´dàcych w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji,
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3) prze∏o˝onych dyscyplinarnych uprawnionych do
wyznaczania oraz odwo∏ywania rzeczników dyscyplinarnych, sposób i tryb wyznaczania oraz odwo∏ywania rzeczników dyscyplinarnych, w∏aÊciwoÊç
tych rzeczników dyscyplinarnych wobec podporzàdkowanych tym prze∏o˝onym ˝o∏nierzy, wymagania, jakie powinien spe∏niaç rzecznik dyscyplinarny, rodzaje i wzory dokumentów zwiàzanych
z wyznaczaniem, odwo∏ywaniem i wynagradzaniem rzeczników dyscyplinarnych, a tak˝e warunki i tryb przyznawania i wyp∏acania dodatkowego
wynagrodzenia rzecznikom dyscyplinarnym, organy uprawnione do wyp∏acania tego wynagrodzenia oraz wysokoÊç i termin p∏atnoÊci tego wynagrodzenia, z uwzgl´dnieniem zwi´kszenia zadaƒ s∏u˝bowych zwiàzanych z pe∏nionà funkcjà
rzecznika dyscyplinarnego oraz liczby prowadzonych spraw i stopnia ich z∏o˝onoÊci,
4) szczegó∏owy tryb post´powania dyscyplinarnego,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci sposobu wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z tym post´powaniem przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego i organ wojskowy uprawniony do orzekania o ukaraniu oraz wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
a tak˝e przez rzeczników dyscyplinarnych, zmiany
lub uzupe∏nienia zarzutów, sposobu dor´czania
wezwaƒ i pism, przes∏uchiwania Êwiadków, bieg∏ych oraz obwinionych, a tak˝e zapoznawania
z materia∏ami post´powania dyscyplinarnego,
5) obowiàzki obroƒcy obwinionego lub ukaranego
oraz zasady jego udzia∏u w post´powaniu dyscyplinarnym
— dostosowujàc przepisy okreÊlone w pkt 1—5 do
warunków pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po
og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych,
w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.
Rozdzia∏ 5
Post´powanie dyscyplinarne w trybie uproszczonym
Art. 57. 1. W post´powaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym stosuje si´ przepisy o trybie zwyk∏ym, je˝eli przepisy niniejszego artyku∏u nie stanowià
inaczej.
2. Post´powanie dyscyplinarne w trybie uproszczonym wszczyna si´, je˝eli okolicznoÊci pope∏nienia
przewinienia dyscyplinarnego oraz wina ˝o∏nierza nie
budzà wàtpliwoÊci.
3. Wszczynajàc post´powanie dyscyplinarne
w trybie uproszczonym, obwinionego wzywa si´ do
raportu dyscyplinarnego, podajàc termin i miejsce jego przeprowadzenia oraz przedstawiajàc mu zarzut
pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego.
4. Podczas raportu dyscyplinarnego prowadzonego w post´powaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym:
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1) zapoznaje si´ obwinionego z ca∏oÊcià materia∏ów
sprawy. W tym trybie obwinionemu nie przys∏uguje prawo do z∏o˝enia wniosku o uzupe∏nienie
tych materia∏ów;
2) organ orzekajàcy rozpatruje spraw´ i wydaje orzeczenie o ukaraniu w obecnoÊci obwinionego,
rzecznika dyscyplinarnego oraz obroƒcy obwinionego, je˝eli zosta∏ ustanowiony;
3) obwinionemu przys∏uguje sprzeciw od orzeczenia
o ukaraniu, wydanego w tym trybie, wniesiony do
organu orzekajàcego;
4) treÊç orzeczenia o ukaraniu wpisuje si´ do karty
ukarania ˝o∏nierza, chyba ˝e obwiniony z∏o˝y∏
sprzeciw od tego orzeczenia.
5. Je˝eli sprzeciw od orzeczenia, wydanego w post´powaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym:
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2. W czasie raportu dyscyplinarnego:
1) rzecznik dyscyplinarny odczytuje wnioski, o których mowa w art. 44 ust. 2 lub 3 oraz w art. 55;
2) organ orzekajàcy:
a) wys∏uchuje obwinionego oraz obroƒc´, je˝eli
si´ stawili,
b) rozpatruje spraw´ i wydaje orzeczenie, pouczajàc o prawie, terminie i trybie wniesienia odwo∏ania.
3. Ustalenia co do faktów oraz ocena prawna czynu zawarta we wniosku o ukaranie dyscyplinarne w∏aÊciwego organu uprawnionego do nak∏adania kar porzàdkowych lub wymierzania kar pieni´˝nych albo
w orzeczeniu sàdu lub postanowieniu prokuratora sà
wià˝àce dla prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
Art. 61. Orzeczenie organu orzekajàcego stanowi o:

1) nie zosta∏ wniesiony — orzeczenie to staje si´ prawomocne;

1) uniewinnieniu albo

2) zosta∏ wniesiony — post´powanie dyscyplinarne
prowadzi si´ w trybie zwyk∏ym, a zebrane dotychczas materia∏y stajà si´ materia∏ami post´powania dyscyplinarnego prowadzonego w trybie zwyk∏ym.

3) odstàpieniu od ukarania, albo

Rozdzia∏ 6
Post´powanie w trybie zwyk∏ym przed organem
orzekajàcym w pierwszej instancji
Art. 58. Prze∏o˝ony dyscyplinarny, który wszczà∏
post´powanie dyscyplinarne, po rozpatrzeniu wniosku rzecznika dyscyplinarnego, zawierajàcego propozycj´ orzeczenia z uzasadnieniem, w terminie trzech
dni od dnia jego otrzymania:
1) orzeka w pierwszej instancji albo
2) przedstawia w∏aÊciwemu prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo organowi wojskowemu uprawnionemu do orzekania o ukaraniu wniosek o wymierzenie kary lub zastosowanie Êrodka dyscyplinarnego, do orzeczenia których nie jest uprawniony.
Art. 59. 1. Organ orzekajàcy orzeka podczas raportu dyscyplinarnego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Raportu dyscyplinarnego mo˝na nie przeprowadzaç i wydaç orzeczenie w przypadku:
1) uniewinnienia albo umorzenia post´powania dyscyplinarnego albo odstàpienia od ukarania;
2) przyj´cia przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego
wniosku obwinionego o dobrowolne poddanie si´
ukaraniu.
Art. 60. 1. Do udzia∏u w raporcie dyscyplinarnym,
podajàc termin i miejsce jego przeprowadzenia, organ orzekajàcy wzywa:
1) obwinionego;
2) obroƒc´ obwinionego;
3) rzecznika dyscyplinarnego.

2) umorzeniu post´powania dyscyplinarnego, albo

4) ukaraniu.
Art. 62. 1. Orzeczenie sporzàdza si´ na piÊmie.
2. W przypadku przeprowadzenia raportu dyscyplinarnego bez udzia∏u obwinionego lub jego obroƒcy albo wydania orzeczenia bez przeprowadzenia raportu dyscyplinarnego, orzeczenie sporzàdza si´ wraz
z uzasadnieniem, a odpis tego orzeczenia dor´cza si´
osobom uprawnionym do z∏o˝enia odwo∏ania.
3. W terminie trzech dni od dnia przeprowadzenia
raportu dyscyplinarnego z udzia∏em obwinionego lub
jego obroƒcy, osoby uprawnione do z∏o˝enia odwo∏ania mogà z∏o˝yç do prze∏o˝onego dyscyplinarnego
albo organu wojskowego uprawnionego do orzekania
o ukaraniu wniosek o sporzàdzenie na piÊmie i dor´czenie uzasadnienia orzeczenia.
4. Termin okreÊlony w ust. 3 jest nieprzekraczalny
i nie podlega przywróceniu.
5. Uzasadnienie orzeczenia sporzàdza si´ w ciàgu
trzech dni od dnia otrzymania wniosku i wraz z orzeczeniem dor´cza si´ osobie, która go z∏o˝y∏a, oraz innym osobom uprawnionym do z∏o˝enia odwo∏ania.
6. Odpis orzeczenia organu orzekajàcego w pierwszej instancji, w przypadku jego uprawomocnienia si´,
przesy∏a si´ w ciàgu czternastu dni odpowiednio od
dnia, o którym mowa w ust. 3 lub 5, pokrzywdzonemu
oraz prze∏o˝onemu, na polecenie którego wszcz´to post´powanie dyscyplinarne, a tak˝e organowi, na którego wniosek post´powanie to zosta∏o wszcz´te.
Rozdzia∏ 7
Post´powanie w trybie zwyk∏ym przed organem
odwo∏awczym
Art. 63. 1. W przypadku orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji przys∏uguje odwo∏anie:
1) obwinionemu lub jego obroƒcy — od orzeczenia
organu orzekajàcego;
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2) rzecznikowi dyscyplinarnemu — od orzeczenia
prze∏o˝onego dyscyplinarnego albo organu wojskowego uprawnionego do orzekania o ukaraniu,
wydanego w pierwszej instancji;
3) prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu — od orzeczenia
rozstrzygajàcego odmiennie ni˝ we wniosku,
o którym mowa w art. 58 pkt 2.
2. Od orzeczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie na zasadach okreÊlonych
w ust. 1, które stosuje si´ odpowiednio.
Art. 64. 1. Odwo∏anie wnosi si´ na piÊmie, za poÊrednictwem organu, który orzeka∏ w sprawie
w pierwszej instancji. Wnoszàcy odwo∏anie mo˝e je
cofnàç.
2. Wnoszàcy odwo∏anie powinien wskazaç orzeczenie, od którego si´ odwo∏uje, oraz podaç, czego si´
domaga.
3. Termin do wniesienia odwo∏ania do wy˝szego
prze∏o˝onego dyscyplinarnego wynosi trzy dni, a do
sàdu wojskowego — siedem dni, od dnia:
1) dor´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem;
2) raportu dyscyplinarnego, je˝eli nie zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o sporzàdzenie na piÊmie i dor´czenie
uzasadnienia orzeczenia;
3) dor´czenia odpisu orzeczenia, je˝eli raport dyscyplinarny przeprowadzono bez udzia∏u obwinionego lub jego obroƒcy albo wydano orzeczenie bez
przeprowadzenia raportu dyscyplinarnego.
4. Terminy okreÊlone w ust. 3 sà nieprzekraczalne
i nie podlegajà przywróceniu.
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5. Odwo∏anie od orzeczenia wojskowego sàdu
garnizonowego rozpoznaje wojskowy sàd okr´gowy.
6. Organ odwo∏awczy mo˝e uzupe∏niç materia∏
dowodowy lub zleciç wykonanie okreÊlonych czynnoÊci rzecznikowi dyscyplinarnemu, je˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego rozpatrzenia odwo∏ania.
7. Po uzupe∏nieniu materia∏u dowodowego rzecznik dyscyplinarny przedstawia organowi odwo∏awczemu wniosek, w którym zamieszcza propozycj´
orzeczenia.
Art. 66. 1. Wydanie postanowienia o odmowie
przyj´cia odwo∏ania od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji lub rozpatrzenie odwo∏ania powinno nastàpiç w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku rzecznika dyscyplinarnego, przeprowadzajàcego uzupe∏nienie materia∏u dowodowego
albo od dnia otrzymania odwo∏ania.
2. Organ odwo∏awczy mo˝e za˝àdaç od organu
orzekajàcego w pierwszej instancji sporzàdzenia uzasadnienia do wydanego orzeczenia, je˝eli go nie sporzàdzono, albo uzupe∏nienia tego uzasadnienia.
3. Organ odwo∏awczy zawiadamia o terminie
i miejscu rozpatrzenia odwo∏ania:
1) obwinionego, je˝eli wraz z odwo∏aniem wniós∏
o wys∏uchanie, oraz jego obroƒc´;
2) rzecznika dyscyplinarnego.
Art. 67. 1. Po rozpatrzeniu odwo∏ania organ odwo∏awczy orzeka o:

Art. 65. 1. Odwo∏anie od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego albo organ wojskowy uprawniony do orzekania
o ukaraniu rozpoznaje wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

1) utrzymaniu w mocy orzeczenia albo

2. Odwo∏anie od orzeczenia dotyczàcego kary dyscyplinarnej, o której mowa w:

3) uchyleniu orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
i w tym zakresie uniewinnia obwinionego albo
umarza post´powanie dyscyplinarne.

1) art. 24 pkt 5 — rozpoznaje organ wojskowy nadrz´dny nad organem uprawnionym do zwolnienia
z danego stanowiska s∏u˝bowego lub Minister
Obrony Narodowej, z zastrze˝eniem ust. 3;
2) art. 24 pkt 7, bez wzgl´du na stopieƒ wojskowy
obwinionego — rozpoznaje wojskowy sàd garnizonowy.
3. Odwo∏anie od orzeczenia wydanego w sprawach dyscyplinarnych przez Ministra Obrony Narodowej, Naczelnego Dowódc´ Si∏ Zbrojnych lub kierownika instytucji cywilnej rozpatruje wojskowy sàd garnizonowy.
4. Je˝eli wraz z karà dyscyplinarnà prze∏o˝ony dyscyplinarny lub organ wojskowy uprawniony do orzekania o ukaraniu zastosowa∏ Êrodek dyscyplinarny,
odwo∏anie od orzeczenia o ukaraniu rozpoznaje ten
organ odwo∏awczy, który jest w∏aÊciwy do rozpoznania odwo∏ania od orzeczenia o wymierzonej karze
dyscyplinarnej.

2) zmianie orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci i w tym
zakresie wymierza innà kar´ lub Êrodek dyscyplinarny albo odst´puje od ukarania, albo

2. Organ odwo∏awczy mo˝e rozstrzygnàç na niekorzyÊç obwinionego tylko wtedy, gdy odwo∏anie
wniesiono na niekorzyÊç obwinionego.
Art. 68. 1. Orzeczenie organu odwo∏awczego wraz
z uzasadnieniem dor´cza si´ obwinionemu, obroƒcy
obwinionego, rzecznikowi dyscyplinarnemu i prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu albo organowi wojskowemu, który orzeka∏ w sprawie w pierwszej instancji.
2. Prawomocne orzeczenie wraz z uzasadnieniem
dor´cza si´ równie˝ pokrzywdzonemu oraz organowi,
na wniosek którego post´powanie dyscyplinarne zosta∏o wszcz´te, a tak˝e prze∏o˝onemu, na polecenie
którego post´powanie to wszcz´to, o ile nie jest nim
organ orzekajàcy w tej sprawie.
3. Przepis ust. 1 stosuje si´ w post´powaniu odwo∏awczym przed sàdem wojskowym.
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Art. 69. 1. Od orzeczeƒ organu odwo∏awczego odwo∏anie nie przys∏uguje.
2. Orzeczenie staje si´ prawomocne:
1) z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania lub
za˝alenia, je˝eli go nie wniesiono lub je cofni´to;
2) w dniu wydania przez organ odwo∏awczy orzeczenia lub postanowienia koƒczàcego post´powanie.
DZIA¸ IV
Post´powanie po uprawomocnieniu si´
orzeczenia
Rozdzia∏ 1
Post´powanie w sprawie wzruszenia
prawomocnego orzeczenia
Art. 70. Prawomocne orzeczenie organu orzekajàcego zmienia si´ albo uchyla, je˝eli:
1) ujawniono nowe okolicznoÊci istotne dla rozstrzygni´cia sprawy;
2) wydano je z ra˝àcym naruszeniem przepisów prawa, które mog∏o mieç istotny wp∏yw na jego treÊç;
3) zosta∏o ono wydane w oparciu o orzeczenie lub
decyzj´ innego organu, które zosta∏y nast´pnie
uchylone albo zmienione w istotnym zakresie,
a mia∏y znaczàcy wp∏yw na rozstrzygni´cie sprawy.
Art. 71. 1. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia
dyscyplinarnego nast´puje:
1) na wniosek prokuratora wojskowego lub organu
kontroli;
2) w trybie nadzoru nad wykonaniem ukarania oraz
w ramach dzia∏alnoÊci kontrolnej prowadzonych
w resorcie obrony narodowej, przez wy˝szego
prze∏o˝onego dyscyplinarnego lub w∏aÊciwy sàd
wojskowy;
3) na wniosek ukaranego, pokrzywdzonego lub organu, na wniosek którego wszcz´to post´powanie
dyscyplinarne.
2. Uchylenie lub zmiana prawomocnego orzeczenia w trybie nadzoru nast´puje z urz´du.
Art. 72. Do wzruszenia prawomocnego orzeczenia
dyscyplinarnego uprawniony jest:
1) kolejny w hierarchii s∏u˝bowej wy˝szy prze∏o˝ony
dyscyplinarny nad organem, który wyda∏ prawomocne orzeczenie, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3;
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Art. 73. 1. Nie póêniej ni˝ w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania wniosku rzecznika dyscyplinarnego, który bada∏ przes∏anki wzruszenia prawomocnego
orzeczenia dyscyplinarnego, wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny:
1) wydaje postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego albo
2) wszczyna post´powanie w sprawie wzruszenia
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego oraz
wyznacza termin i miejsce jej rozpatrzenia.
2. W przypadku wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszcz´cie post´powania w sprawie wzruszenia
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, do czasu jego wszcz´cia i wydania orzeczenia o zmianie lub
uchyleniu prawomocnego orzeczenia, wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e orzec o odroczeniu wykonania lub przerwaniu wykonywania kary lub Êrodka dyscyplinarnego, które nie zosta∏y wykonane w ca∏oÊci
lub w cz´Êci.
3. Na postanowienie o odmowie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego osobom lub
organom, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2,
przys∏uguje za˝alenie, w terminie siedmiu dni od dnia
dor´czenia postanowienia, do kolejnego w hierarchii
s∏u˝bowej wy˝szego prze∏o˝onego dyscyplinarnego
lub w∏aÊciwego sàdu wojskowego.
Art. 74. W trakcie rozpatrywania sprawy o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny w szczególnoÊci:
1) wys∏uchuje rzecznika dyscyplinarnego, je˝eli poleci∏ mu si´ stawiç;
2) wys∏uchuje, je˝eli si´ stawili:
a) ukaranego,
b) obroƒc´ ukaranego, je˝eli zosta∏ ustanowiony.
Art. 75. 1. Wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny lub
sàd wojskowy, w razie:
1) zmiany prawomocnego orzeczenia, która mo˝e
nastàpiç na korzyÊç obwinionego, a je˝eli nie wystàpi∏y przes∏anki, o których mowa w art. 22, na jego niekorzyÊç — orzeka o ukaraniu odmiennie ni˝
w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym
albo o odstàpieniu od ukarania;
2) uchylenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci prawomocnego
orzeczenia dyscyplinarnego — orzeka o uniewinnieniu, umorzeniu post´powania dyscyplinarnego
albo przekazuje spraw´ do ponownego rozpatrzenia, je˝eli nie up∏ynà∏ okres przedawnienia ukarania dyscyplinarnego.

2) wojskowy sàd garnizonowy — je˝eli orzeczenie
zosta∏o wydane przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego, wymienionego w art. 4 ust. 1 pkt 1, lub dotyczy∏o wymierzenia kary dyscyplinarnej, o której
mowa w art. 24 pkt 5 i 7;

2. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje odwo∏anie.

3) wojskowy sàd okr´gowy — je˝eli orzeczenie uprawomocni∏o si´ w wyniku rozpoznania odwo∏ania
przez wojskowy sàd garnizonowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce post´powania dyscyplinarnego w trybie zwyk∏ym.
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Rozdzia∏ 2
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Wykonywanie ukarania

3. Wykonywanie ukarania nale˝y niezw∏ocznie zakoƒczyç, je˝eli wystàpi∏a którakolwiek z okolicznoÊci
wymienionych w art. 76 ust. 2 i 3.

Art. 76. 1. Do wykonania orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu przyst´puje si´ niezw∏ocznie po
uprawomocnieniu si´ orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tylko z wa˝nych
przyczyn s∏u˝bowych lub innych dotyczàcych ukaranego i na czas okreÊlony.

2. Orzeczenia o ukaraniu nie wykonuje si´ po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym orzeczenie to
sta∏o si´ prawomocne.

5. Przed up∏ywem okresu, o którym mowa
w ust. 4, organ orzekajàcy mo˝e odwo∏aç odroczenie,
przerwanie albo roz∏o˝enie na raty wykonania ukarania, je˝eli:

3. Z dniem zwolnienia ukaranego ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojskowej nie podlegajà wykonaniu wydane wobec niego orzeczenia o ukaraniu, niewykonane
w ca∏oÊci lub w cz´Êci przed tym dniem, z wy∏àczeniem
kary pieni´˝nej oraz Êrodków dyscyplinarnych zobowiàzania do naprawienia wyrzàdzonej szkody i podania informacji o ukaraniu do wiadomoÊci innych osób.

1) przesta∏y wyst´powaç przyczyny, o których mowa
w ust. 4;
2) ukarany uchybi∏ terminowi p∏atnoÊci choçby jednej raty, chyba ˝e wyka˝e on, ˝e nastàpi∏o to
z przyczyn od niego niezale˝nych.

4. Wykonanie ukarania zarzàdza organ orzekajàcy,
który wyda∏ orzeczenie o ukaraniu w pierwszej instancji.

Art. 79. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

5. Uprawnienie do nadzoru nad wykonaniem ukarania przys∏uguje organowi, który zarzàdzi∏ wykonanie ukarania, wy˝szemu prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu oraz prokuratorowi wojskowemu.

1) sposób wykonywania kar i Êrodków dyscyplinarnych, w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem trybu zarzàdzania oraz orzekania w sprawach ich wykonania, a tak˝e post´powania przy wykonywaniu poszczególnych kar i Êrodków dyscyplinarnych,

Art. 77. 1. Kar´ dyscyplinarnà, o której mowa
w art. 24 pkt 1, 2, 4 i 6, uwa˝a si´ za wykonanà z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.
2. Zarzàdzenie wykonania kary:
1) pieni´˝nej — umieszcza si´ w rozkazie lub decyzji
w celu potràcenia nale˝nej kwoty z uposa˝enia
ukaranego ˝o∏nierza na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych uposa˝eƒ ˝o∏nierzy;
2) odwo∏ania z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego — stanowi decyzja organu wojskowego
o zwolnieniu ukaranego ˝o∏nierza z zajmowanego
stanowiska s∏u˝bowego;
3) usuni´cia ze s∏u˝by kandydackiej, s∏u˝by przygotowawczej, okresowej s∏u˝by wojskowej albo z zawodowej s∏u˝by wojskowej — stanowi decyzja organu wojskowego o zwolnieniu ukaranego ˝o∏nierza ze s∏u˝by wojskowej.
3. Zarzàdzenie wykonania Êrodka dyscyplinarnego
umieszcza si´ w rozkazie lub decyzji, okreÊlajàc miejsce, sposób i termin wykonania tego Êrodka.
Art. 78. 1. Organ, który wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, mo˝e odroczyç albo przerwaç wykonanie kary pieni´˝nej oraz Êrodków dyscyplinarnych zobowiàzania do wykonania dodatkowych zadaƒ s∏u˝bowych lub zobowiàzania do naprawienia wyrzàdzonej szkody, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Wykonanie kary pieni´˝nej lub Êrodka dyscyplinarnego polegajàcego na zobowiàzaniu ˝o∏nierza do
naprawienia wyrzàdzonej szkody mo˝na odroczyç
w ca∏oÊci albo w cz´Êci lub roz∏o˝yç na raty. Odroczenie lub roz∏o˝enie na raty wykonania tego Êrodka mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za zgodà pokrzywdzonego.

2) warunki tworzenia pomieszczeƒ, w których przebywajà ukarani karà aresztu izolacyjnego, podczas
odbywania tej kary, oraz warunki, jakim powinny
one odpowiadaç, z uwzgl´dnieniem rozmieszczenia tych pomieszczeƒ w izbach zatrzymaƒ, organów wojskowych uprawnionych do tworzenia
i znoszenia tych pomieszczeƒ, obowiàzku zawiadamiania o tym wojskowego sàdu garnizonowego
i wojskowego prokuratora garnizonowego, warunków lokalizacji i wyposa˝enia tych pomieszczeƒ,
szczegó∏owych warunków, jakim powinny odpowiadaç te pomieszczenia, w szczególnoÊci zapewniajàcych wymaganà minimalnà powierzchni´,
oraz warunków wydzielania i lokalizacji pomieszczeƒ, w których przebywajà ukarani karà aresztu
izolacyjnego, podczas odbywania tej kary
— dostosowujàc przepisy okreÊlone w pkt 1 i 2 do
warunków pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po
og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych,
w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.
Rozdzia∏ 3
Koszty post´powania dyscyplinarnego
Art. 80. 1. Kosztami post´powania dyscyplinarnego sà wydatki, które ponosi Skarb Paƒstwa w zwiàzku
z post´powaniem dyscyplinarnym.
2. Wydatkami Skarbu Paƒstwa zwiàzanymi z post´powaniem dyscyplinarnym sà w szczególnoÊci wydatki z tytu∏u:
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1) dor´czania wezwaƒ i innych pism;
2) sprowadzenia obwinionego;
3) przejazdu osób;
4) ogl´dzin, opinii i t∏umaczeƒ.
3. Skarb Paƒstwa nie ponosi wydatków obwinionego zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym,
z zastrze˝eniem ust. 4.
4. W przypadku uniewinnienia lub umorzenia post´powania dyscyplinarnego obwinionemu przys∏uguje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych w tym post´powaniu.
5. W przypadku uniewinnienia obwinionego od
niektórych zarzucanych mu przewinieƒ dyscyplinarnych albo umorzenia post´powania dyscyplinarnego
co do niektórych przewinieƒ dyscyplinarnych, przepis
ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w cz´Êci uniewinniajàcej lub umarzajàcej.
6. Roszczenie z tytu∏u wydatków, o których mowa
w ust. 4 i 5, ulega przedawnieniu z up∏ywem trzech lat
od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia koƒczàcego
post´powanie dyscyplinarne.
Rozdzia∏ 4
Likwidacja skutków uchylonych lub zmienionych
prawomocnych orzeczeƒ dyscyplinarnych
Art. 81. Je˝eli orzeczenie o ukaraniu zosta∏o:
1) uchylone — skutki, jakie to orzeczenie wywo∏a∏o,
ulegajà uchyleniu w ca∏oÊci, z zastrze˝eniem
art. 82;
2) zmienione — skutki, jakie to orzeczenie wywo∏a∏o,
ulegajà uchyleniu w zmienionej cz´Êci.
Art. 82. 1. W razie uchylenia orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa:
1) w art. 24 pkt 7:
a) ukaranego ponownie powo∏uje si´ do czynnej
s∏u˝by wojskowej, na jego wniosek z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ w terminie czternastu dni od dnia
dor´czenia mu orzeczenia o uchyleniu orzeczenia o wymierzeniu tej kary, je˝eli ukarany spe∏nia wymagania w zakresie wieku oraz zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej do tej s∏u˝by, a w przypadku okresowej s∏u˝by wojskowej równie˝ je˝eli istniejà nadal potrzeby powo∏ania do tej
s∏u˝by,
b) ukaranemu wyp∏aca si´ uposa˝enie utracone
wskutek kary dyscyplinarnej, nale˝ne:
— ˝o∏nierzowi zawodowemu na zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym, wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu uprawomocnienia si´
orzeczenia o ukaraniu, wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od tego dnia do dnia
wyp∏aty, nie póêniej jednak ni˝ do dnia zaistnienia podstawy zwolnienia z zawodowej
s∏u˝by wojskowej,
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— kandydatowi na ˝o∏nierza zawodowego albo
˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ przygotowawczà albo okresowà s∏u˝b´ wojskowà,
wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu, wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od tego
dnia do dnia wyp∏aty;
2) w art. 24 pkt 5 — ukaranemu:
a) przys∏uguje wyznaczenie na dotychczas zajmowane stanowisko s∏u˝bowe, a w razie braku takiej mo˝liwoÊci — wyznaczenie na stanowisko
s∏u˝bowe zaszeregowane do tego samego stopnia etatowego i grupy uposa˝enia; w przypadku
wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe o ni˝szej
grupie uposa˝enia, ˝o∏nierzowi zachowuje si´
na czas zajmowania tego stanowiska grup´
uposa˝enia, do której zaszeregowane by∏o stanowisko s∏u˝bowe, z którego ˝o∏nierz zosta∏ odwo∏any,
b) wyrównuje si´ uposa˝enie w wysokoÊci ró˝nicy
mi´dzy uposa˝eniem, jakie przys∏ugiwa∏oby na
stanowisku s∏u˝bowym zajmowanym przed odwo∏aniem, a uposa˝eniem przys∏ugujàcym na
stanowisku s∏u˝bowym przed uchyleniem orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej, wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia o wymierzeniu tej kary do dnia wyp∏aty wyrównania;
3) w art. 24 pkt 3 — ukaranemu wyp∏aca si´ kwot´
odpowiadajàcà kwocie kary pieni´˝nej, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym
dokonano potràcenia kwoty kary pieni´˝nej, do
dnia wyp∏aty.
2. W razie uchylenia orzeczenia o wymierzeniu
Êrodka dyscyplinarnego zobowiàzania do wykonania
dodatkowych zadaƒ s∏u˝bowych — ukaranemu przys∏uguje dodatkowy czas wolny od s∏u˝by w wymiarze
równym wykonanemu Êrodkowi, na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach o czasie s∏u˝by ˝o∏nierzy.
3. Ukaranego ˝o∏nierza, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, ponownie powo∏uje si´, na jego wniosek, do
pe∏nienia:
1) zawodowej s∏u˝by wojskowej i wyznacza na dotychczas zajmowane stanowisko s∏u˝bowe lub, je˝eli to nie jest mo˝liwe, na inne, zaszeregowane
do tego samego stopnia etatowego i grupy uposa˝enia lub z jej zachowaniem na czas zajmowania tego stanowiska przez ˝o∏nierza, albo przenosi
si´ go do rezerwy kadrowej;
2) okresowej s∏u˝by wojskowej, je˝eli istniejà nadal
potrzeby powo∏ania do tej s∏u˝by, po zawarciu
z nim kontraktu i nadaniu przydzia∏u kryzysowego
na dotychczas zajmowane stanowisko s∏u˝bowe
lub, je˝eli to nie jest mo˝liwe, na inne, zaszeregowane do tego samego stopnia etatowego;
3) s∏u˝by kandydackiej albo do s∏u˝by przygotowawczej, z zachowaniem nabytych w s∏u˝bie uprawnieƒ i mo˝liwoÊci kontynuowania studiów lub nauki od etapu, na jakim jà przerwa∏, je˝eli spe∏nia
on warunki powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej
albo s∏u˝by przygotowawczej.
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4. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, nie nastàpi∏o ponowne powo∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej lub wyznaczenie na stanowisko s∏u˝bowe, data zwolnienia ˝o∏nierza z zawodowej s∏u˝by wojskowej nie ulega zmianie,
przy czym uznaje si´, ˝e zwolnienie tego ˝o∏nierza nastàpi∏o w drodze wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego dokonanego przez w∏aÊciwy organ.
5. W razie braku mo˝liwoÊci ponownego powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej albo do s∏u˝by przygotowawczej, ukaranemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przys∏uguje wyp∏ata utraconej wskutek kary dyscyplinarnej cz´Êci uposa˝enia, wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tego
dnia do dnia wyp∏aty, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
up∏ywu programowego czasu odpowiednio studiów
w uczelni wojskowej lub nauki w szkole podoficerskiej
albo w centrum lub w oÊrodku szkolenia.
6. Nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1
i 5, wraz z odsetkami ustawowymi wyp∏aca ˝o∏nierzowi organ finansowy odpowiednio jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej, w której aktualnie pe∏ni on
s∏u˝b´ wojskowà, a osobie zwolnionej z czynnej s∏u˝by wojskowej — szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w∏aÊciwy terytorialnie dla organu, który orzek∏
o wzruszeniu prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio w razie zmiany prawomocnego orzeczenia i uniewinnienia, odstàpienia od ukarania albo wymierzenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci ∏agodniejszego rodzaju kary, której
obwiniony nie powinien by∏ ponieÊç.
8. W sprawach, o których mowa w ust. 1—3, 5 i 7,
orzeka organ, który uchyli∏ lub zmieni∏ prawomocne
orzeczenie dyscyplinarne o ukaraniu.
9. Od orzeczenia w sprawach, o których mowa
w ust. 1—3, 5 i 7, ukaranemu przys∏uguje odwo∏anie
na zasadach i w trybie okreÊlonych w art. 63—69.
10. W razie uniewinnienia ukaranego ˝o∏nierza,
wobec którego zastosowano Êrodek dyscyplinarny
podania informacji o ukaraniu do wiadomoÊci innych
osób, organ orzekajàcy w pierwszej instancji niezw∏ocznie podaje informacj´ o uniewinnieniu tego
˝o∏nierza w ten sam sposób, w jaki wykonano Êrodek
dyscyplinarny.
Rozdzia∏ 5
Dokumentacja i ewidencja dyscyplinarna
oraz zatarcie ukarania
Art. 83. 1. Dokumentacj´ dyscyplinarnà stanowià:
1) dokumenty dotyczàce wyró˝niania;
2) dokumenty dotyczàce odmowy wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego;
3) akta post´powania dyscyplinarnego;
4) dokumenty dotyczàce nieprzyj´cia odwo∏ania;
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5) dokumenty dotyczàce wykonania ukarania oraz likwidacji skutków ukarania, a tak˝e wczeÊniejszego
zatarcia ukarania;
6) dokumenty dotyczàce sprawy o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;
7) dokumenty dotyczàce zastosowania dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych;
8) inne dokumenty zwiàzane z reagowaniem dyscyplinarnym.
2. Do akt post´powania dyscyplinarnego do∏àcza
si´ dokumenty zwiàzane z post´powaniem dyscyplinarnym, w szczególnoÊci wymienione w ust. 1
pkt 4—7.
3. Zaginionà lub zniszczonà w ca∏oÊci albo w cz´Êci dokumentacj´ dyscyplinarnà odtwarza si´ w zakresie niezb´dnym do kontynuowania lub rozstrzygni´cia sprawy.
Art. 84. 1. Ewidencja dyscyplinarna obejmuje:
1) ewidencj´ wyró˝nieƒ w formie karty wyró˝nieƒ
˝o∏nierza;
2) ewidencj´ ukaraƒ dyscyplinarnych w formie karty
ukarania ˝o∏nierza;
3) ewidencj´ post´powaƒ dyscyplinarnych w formie
rejestru post´powaƒ dyscyplinarnych;
4) informacje o wypadkach wynik∏ych z naruszenia
prawa przez ˝o∏nierzy, rodzajach naruszeƒ dyscypliny wojskowej, obj´ciu ˝o∏nierzy dyscyplinarnymi i karnymi Êrodkami zapobiegawczymi, a tak˝e
o rodzajach ukaraƒ ˝o∏nierzy oraz wykonaniu tych
ukaraƒ, zawierajàce równie˝ dane okreÊlone
w ust. 3 pkt 1.
2. W karcie wyró˝nieƒ ˝o∏nierza zamieszcza si´:
1) dane wyró˝nionego:
a) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko, imi´ ojca,
numer ewidencyjny PESEL,
b) oznaczenie ostatnio zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego oraz rodzaju pe∏nionej s∏u˝by wojskowej,
c) oznaczenie jednostki wojskowej lub instytucji
cywilnej, w której pe∏ni on s∏u˝b´ wojskowà
albo pe∏ni∏ jà przed zwolnieniem z tej s∏u˝by,
d) oznaczenie pododdzia∏u lub komórki wewn´trznej, w której zajmuje on stanowisko s∏u˝bowe;
2) opis zas∏ugi b´dàcej podstawà bàdê warunkiem
udzielenia wyró˝nienia;
3) informacj´ o rodzaju udzielonego wyró˝nienia,
z wyjàtkiem informacji o udzieleniu wyró˝nienia,
o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1;
4) oznaczenie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, który
udzieli∏ wyró˝nienia;
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5) numer i dat´ wydania rozkazu lub decyzji oraz
oznaczenie organu je wydajàcego, w których
stwierdzono udzielenie wyró˝nienia;
6) adnotacje o realizacji wyró˝nienia udzielonego
˝o∏nierzowi, zapoznaniu ˝o∏nierza z kartà wyró˝nieƒ, a tak˝e podpis osoby dokonujàcej wpisu
w karcie wyró˝nieƒ.
3. W karcie ukarania ˝o∏nierza zamieszcza si´:
1) dane ukaranego:
a) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko, imi´ ojca,
numer ewidencyjny PESEL,
b) oznaczenie ostatnio zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego oraz rodzaju pe∏nionej s∏u˝by wojskowej,
c) oznaczenie pododdzia∏u lub komórki wewn´trznej, w której zajmuje on stanowisko s∏u˝bowe;
2) oznaczenie organu dyscyplinarnego, który wyda∏
prawomocne orzeczenie o ukaraniu;
3) dat´ wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu;
4) oznaczenie przewinienia dyscyplinarnego;
5) informacj´ o rodzaju i wymiarze orzeczonej kary
dyscyplinarnej lub zastosowanego Êrodka dyscyplinarnego albo Êrodków dyscyplinarnych;
6) dane o wykonaniu ukarania albo termin warunkowego zawieszenia wykonania ukarania oraz termin przedawnienia si´ wykonania ukarania;
7) termin zatarcia ukarania, o którym mowa w art. 86
ust. 1 lub 2;
8) adnotacj´ o niewniesieniu sprzeciwu przez ukaranego do orzeczenia w przypadku prowadzenia post´powania dyscyplinarnego w trybie uproszczonym.
4. W rejestrze post´powaƒ dyscyplinarnych zamieszcza si´ dane obwinionego ˝o∏nierza w zakresie
okreÊlonym w ust. 3 pkt 1 i informacje o przebiegu kolejnych etapów post´powania dyscyplinarnego, organach, które orzeka∏y w tym post´powaniu, udziale
rzecznika dyscyplinarnego oraz wydanym prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym, a tak˝e adnotacje
o obiegu akt post´powania dyscyplinarnego.
5. Ewidencja dyscyplinarna obejmujàca dane,
o których mowa w ust. 1, mo˝e byç prowadzona przez
uprawnione do tego osoby, równie˝ w formie zbioru
danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
6. Kart´ wyró˝nieƒ ˝o∏nierza i kart´ ukarania ˝o∏nierza:
1) prowadzi i przechowuje w jednostce wojskowej
lub w instytucji cywilnej:
a) dowódca kompanii albo samodzielnego plutonu albo równorz´dnych im pododdzia∏ów — dla
podporzàdkowanych ˝o∏nierzy,
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b) osoba wyznaczona przez dowódc´ jednostki
wojskowej do prowadzenia spraw kadrowych
— dla pozosta∏ych ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà w danej jednostce wojskowej
oraz wykonujàcych zadania s∏u˝bowe w tej jednostce wojskowej ˝o∏nierzy b´dàcych w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji, z zastrze˝eniem pkt 2—4,
c) osoba wyznaczona przez kierownika instytucji
cywilnej do prowadzenia spraw kadrowych —
dla ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà w instytucji cywilnej;
2) b´dàcego dowódcà jednostki wojskowej — prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona do prowadzenia spraw kadrowych przez dowódc´ nadrz´dnej jednostki organizacyjnej;
3) Narodowych Si∏ Rezerwowych — prowadzi i przechowuje si´ w sposób okreÊlony w pkt 1 w jednostce wojskowej, w której ˝o∏nierz posiada nadany
przydzia∏ kryzysowy;
4) pe∏niàcego inny rodzaj s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝b´ w innych strukturach ni˝ wymienione
w pkt 1—3 prowadzà i przechowujà osoby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 85.
7. W dowództwach jednostek wojskowych oraz
w nadrz´dnych organach wojskowych w celu prawid∏owego rozstrzygania spraw dyscyplinarnych, wykonywania ukaraƒ oraz sprawowania nadzoru nad ich
wykonywaniem, a tak˝e w sprawach wzruszania prawomocnych orzeczeƒ dyscyplinarnych, jak równie˝
dokonywania analiz i ocen stanu dyscypliny i realizacji zadaƒ zwiàzanych z jej kszta∏towaniem, przetwarza
si´ dane i informacje zawarte w ewidencji dyscyplinarnej, w zakresie dotyczàcym podporzàdkowanych
˝o∏nierzy.
8. W nadrz´dnych organach wojskowych oraz
w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw dyscypliny wojskowej
gromadzi si´ równie˝ dane statystyczne oparte
w szczególnoÊci na informacjach, o których mowa
w ust. 1, niezb´dne do dokonywania okresowych analiz i ocen stanu dyscypliny wojskowej oraz realizacji
zadaƒ zwiàzanych z jej kszta∏towaniem.
9. Ewidencj´ dyscyplinarnà, o której mowa
w ust. 1 pkt 2—4, prowadzi si´ w okresie pe∏nienia
przez ˝o∏nierzy czynnej s∏u˝by wojskowej, z wyjàtkiem
danych o ukaraniu karà dyscyplinarnà, o której mowa
w art. 24 pkt 7, oraz Êrodka dyscyplinarnego, je˝eli zosta∏ orzeczony wraz z tà karà.
10. Osobami oraz organami wojskowymi posiadajàcymi dost´p do dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej w zakresie:
1) danych o ˝o∏nierzach i informacji, o których mowa
w pkt 2, niezb´dnych do przeprowadzenia czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem dyscyplinarnym,
wydaniem postanowienia lub orzeczenia w tym
post´powaniu, wykonania orzeczenia dyscyplinarnego, likwidacji skutków uchylonego lub zmienionego prawomocnego orzeczenia dyscyplinar-
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nego, a tak˝e dokonywania ocen dyscypliny ˝o∏nierzy — sà organy orzekajàce, wy˝si prze∏o˝eni
dyscyplinarni, rzecznicy dyscyplinarni uczestniczàcy w danym post´powaniu dyscyplinarnym
oraz odpowiednio osoby i organy wojskowe,
o których mowa w ust. 5—8;
2) informacji statystycznych i opisowych, z wyjàtkiem danych osobowych — sà podmioty, w których zakresie dzia∏ania nale˝y dokonywanie analiz
i ocen dyscypliny wojskowej, a tak˝e osoby i instytucje podejmujàce dzia∏ania s∏u˝àce przestrzeganiu porzàdku prawnego.
Art. 85. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej, w tym:
1) szczegó∏owe warunki i tryb prowadzenia ewidencji wyró˝nieƒ, wzór rozkazu lub decyzji, w których
stwierdza si´ udzielenie wyró˝nienia, wzór karty
wyró˝nieƒ ˝o∏nierza oraz sposób zapoznawania
z nià wyró˝nionego ˝o∏nierza, a tak˝e okres jej
przechowywania, w tym tak˝e po zwolnieniu ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojskowej;
2) kategorie osób:
a) uprawnionych do prowadzenia ewidencji dyscyplinarnej oraz gromadzenia lub przetwarzania
danych i informacji, o których mowa w art. 84,
b) obowiàzanych do odtworzenia dokumentacji
dyscyplinarnej, o której mowa w art. 83 ust. 1,
sposób jej odtworzenia, a tak˝e prostowania
b∏´dów pisarskich i rachunkowych oraz innych
oczywistych pomy∏ek;
3) formy i wzory:
a) dokumentacji dyscyplinarnej, w tym wzory
wniosków i formularzy dotyczàcych post´powania dyscyplinarnego, dyscyplinarnych Êrodków zapobiegawczych oraz badaƒ albo braku
mo˝liwoÊci ich przeprowadzenia, a tak˝e sposób dokumentowania tych czynnoÊci,
b) dokumentów stosowanych w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 2—4,
sposób ich prowadzenia oraz okres przechowywania;
4) zasady obiegu, okres przechowywania, sposób
brakowania lub archiwizowania dokumentacji
dyscyplinarnej.
2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególnoÊci uwzgl´dniç warunki zapewniajàce ochron´ przed nieuprawnionym ujawnieniem
danych zawartych w dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej, dostosowujàc wymogi okreÊlone w pkt 1—4
do warunków pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po
og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych,
w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.
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Art. 86. 1. Zatarcie ukarania, z zastrze˝eniem ust. 3
i 4, nast´puje z mocy prawa w przypadku:
1) up∏ywu roku od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu;
2) up∏ywu orzeczonego okresu próby, o którym mowa w art. 23 ust. 2, je˝eli wykonanie kary nie zosta∏o zarzàdzone;
3) zwolnienia ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojskowej,
nie wczeÊniej jednak ni˝ po wykonaniu kary pieni´˝nej oraz Êrodków dyscyplinarnych zobowiàzania do naprawienia wyrzàdzonej szkody lub podania informacji o ukaraniu do wiadomoÊci innych
osób.
2. Zatarcie ukarania z przyczyny, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, dotyczy wszystkich kar i Êrodków dyscyplinarnych, z zastrze˝eniem ust. 4.
3. Je˝eli w okresie roku od dnia uprawomocnienia
si´ orzeczenia o ukaraniu ˝o∏nierza, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nastàpi∏o skazanie przez sàd wojskowy,
warunkowe umorzenie post´powania karnego lub
ukaranie w post´powaniu dyscyplinarnym, zatarcie
ukarania nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem osiemnastu miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ ostatniego
orzeczenia.
4. W razie wymierzenia ˝o∏nierzowi kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 24 pkt 7, oraz Êrodka dyscyplinarnego, je˝eli zosta∏ orzeczony wraz z tà karà,
ukaranie to ulega zatarciu po up∏ywie 5 lat od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu.
5. Z chwilà zatarcia ukarania orzeczonà prawomocnie kar´ dyscyplinarnà lub Êrodek dyscyplinarny
uwa˝a si´ za nieby∏e, a kart´ ukarania ˝o∏nierza niszczy si´.
6. Zatarcie ukarania nie likwiduje skutków wykonania kary dyscyplinarnej i Êrodka dyscyplinarnego.
DZIA¸ V
Przepisy szczególne
Art. 87. W czasie pe∏nienia s∏u˝by wojskowej po
og∏oszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych,
w czasie wojny, a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u w akcjach
humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e poleciç
wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego wobec
˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ lub wykonujàcego zadania s∏u˝bowe w tych warunkach;
2) je˝eli udzia∏ obwinionego albo ukaranego podczas
rozpatrywania lub rozpoznawania jego sprawy
dyscyplinarnej jest niemo˝liwy lub szczególnie
utrudniony, orzeczenie dyscyplinarne lub postanowienie w tej sprawie mo˝na wydaç bez jego
udzia∏u; przepisu nie stosuje si´ przy wymierzaniu
kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 24
pkt 7 i art. 88;

Dziennik Ustaw Nr 190

— 14229 —

3) mo˝na odstàpiç od wykonywania czynnoÊci lub
sporzàdzania dokumentów, których wykonanie
lub sporzàdzenie jest niemo˝liwe albo szczególnie
utrudnione; przepisu nie stosuje si´, je˝eli nieprzeprowadzenie czynnoÊci albo brak dokumentów
mo˝e spowodowaç ograniczenie prawa do obrony obwinionego ˝o∏nierza;
4) czynnoÊci zastrze˝one w ustawie dla rzecznika
dyscyplinarnego mo˝e wykonywaç inny ˝o∏nierz
wyznaczony przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego.

11. Do wzruszenia prawomocnego orzeczenia
uprawniony jest wojskowy sàd okr´gowy.
12. W razie uchylenia lub zmiany prawomocnego
orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej aresztu
izolacyjnego, ukaranemu przys∏uguje odszkodowanie
na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego,
które stosuje si´ odpowiednio, oraz zwrot potràconej
cz´Êci uposa˝enia, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym uposa˝enie by∏o wymagalne, do dnia wyp∏aty.

Art. 88. 1. W warunkach, o których mowa w art. 87,
˝o∏nierzom mo˝na wymierzyç kar´ aresztu izolacyjnego.

DZIA¸ VI
Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe,
dostosowujàce i koƒcowe

2. Kar´ aresztu izolacyjnego wymierza si´ na okres
od siedmiu do czternastu dni.
3. W czasie odbywania kary, o której mowa
w ust. 1, ukarany przebywa w wydzielonym pomieszczeniu izby zatrzymaƒ, a ponadto ma obowiàzek wykonywaç zadania s∏u˝bowe, w wymiarze do oÊmiu
godzin dziennie. W okresie wykonywania tej kary ˝o∏nierz ma ograniczonà mo˝liwoÊç korespondencji, korzystania z aparatów telefonicznych oraz innych Êrodków ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej, posiadania przedmiotów, a tak˝e przyjmowania odwiedzin.
4. ˚o∏nierzowi, wobec którego orzeczono prawomocnie kar´, o której mowa w ust. 1, za okres ukarania potràca si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci po∏ow´ ostatnio otrzymanego uposa˝enia zasadniczego
oraz dodatków o charakterze sta∏ym.
5. Kar´ aresztu izolacyjnego orzeka wojskowy sàd
garnizonowy, na wniosek prze∏o˝onego dyscyplinarnego zajmujàcego stanowisko s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝
dowódcy jednostki wojskowej. Przepis art. 23 stosuje
si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 1
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 89. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.9))
uchyla si´ art. 63b.
Art. 90. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 33 w § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dzia∏anie pod wp∏ywem alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub innej podobnie dzia∏ajàcej substancji lub Êrodka;”;
2) w art. 51 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Je˝eli czyn okreÊlony w § 1 ma charakter
chuligaƒski lub sprawca dopuszcza si´ go,
b´dàc pod wp∏ywem alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub innej podobnie dzia∏ajàcej substancji lub Êrodka,

6. Sàd, który wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji o ukaraniu karà aresztu izolacyjnego, mo˝e odroczyç albo przerwaç wykonanie tej kary.
7. Wydane przez sàd zarzàdzenie wykonania kary
aresztu izolacyjnego umieszcza si´ w rozkazie lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika
instytucji cywilnej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´,
okreÊlajàc miejsce i termin wykonania kary.
8. Kar´ aresztu izolacyjnego wobec ukaranego nià
˝o∏nierza wykonuje obs∏uga izby zatrzymaƒ w jednostkach organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej,
w jednostkach wojskowych poza granicami paƒstwa
i na okr´tach wojennych.

podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.”;
3) w art. 70 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiàzkowi zachowania trzeêwoÊci znajduje si´
w stanie po u˝yciu alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub innej podobnie dzia∏ajàcej substancji lub Êrodka i podejmuje w tym stanie
czynnoÊci zawodowe lub s∏u˝bowe.”.
Art. 91. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póên. zm.10))
art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
———————
9)

9. Je˝eli sàd, stwierdzajàc win´, nie znajduje podstaw do wymierzenia kary aresztu izolacyjnego, przekazuje spraw´ do ukarania dyscyplinarnego prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu zajmujàcemu stanowisko
s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝ dowódcy jednostki wojskowej
albo kierownika instytucji cywilnej.
10. Odwo∏anie od orzeczenia wojskowego sàdu
garnizonowego rozpoznaje wojskowy sàd okr´gowy.

Poz. 1474

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 i Nr 161,
poz. 1278.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156
i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375.
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„2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, b´dàcych
oficerami, pociàga za sobà skutki zawieszenia na
podstawie przepisów ustawy z dnia 9 paêdziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190,
poz. 1474) oraz ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.”.
Art. 92. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.11))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 4. Âciganie przest´pstwa okreÊlonego
w § 1 i 2 nast´puje na wniosek dowódcy jednostki wojskowej.”.
Art. 93. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 659 otrzymuje brzmienie:
„Art. 659. § 1. W sprawach o przest´pstwa Êcigane na wniosek dowódcy jednostki
wojskowej uprawnienia pokrzywdzonego lub instytucji okreÊlone
w art. 306, a w wypadku przewidzianym w art. 330 § 2 — równie˝ okreÊlone w art. 55 § 1, przys∏ugujà temu
dowódcy.

1) w art. 323 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. ˚o∏nierze innej s∏u˝by ni˝ zasadnicza odbywajà kar´ ograniczenia wolnoÊci, pozostajàc
w okreÊlonym miejscu w dyspozycji prze∏o˝onego w czasie od zakoƒczenia zaj´ç s∏u˝bowych przez 4 godziny 2 dni w tygodniu.
Sàd mo˝e równie˝ orzec potràcenie od 5 do
15 % miesi´cznego zasadniczego uposa˝enia na wskazany cel spo∏eczny.”;

§ 2. Uprawnienia i obowiàzki dowódcy
jednostki wojskowej przys∏ugujà
odpowiednio kierownikowi instytucji cywilnej, w której ˝o∏nierz pe∏ni
s∏u˝b´ wojskowà.”;

2) art. 338 otrzymuje brzmienie:
„Art. 338. § 1. ˚o∏nierz, który co najmniej dwukrotnie w okresie nie d∏u˝szym ni˝
3 miesiàce samowolnie opuszcza
swojà jednostk´ lub wyznaczone
miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje w wymiarze nieprzekraczajàcym jednorazowo 48 godzin,
podlega karze ograniczenia wolnoÊci.
§ 2. ˚o∏nierz, który samowolnie opuszcza swojà jednostk´ lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje
przez okres powy˝ej 48 godzin, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 7 dni,
podlega karze ograniczenia wolnoÊci, karze aresztu wojskowego
do roku albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
§ 3. ˚o∏nierz, który samowolnie opuszcza swojà jednostk´ lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje
przez okres powy˝ej 7 dni,
podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolnoÊci do
lat 3.
———————
11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166,
poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
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2) art. 671 otrzymuje brzmienie:
„Art. 671. § 1. Udzia∏ obroƒcy w rozprawie g∏ównej przeciwko ˝o∏nierzowi odbywajàcemu zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà albo pe∏niàcemu s∏u˝b´ w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego jest obowiàzkowy przed
wszystkimi sàdami wojskowymi.
§ 2. Udzia∏ obroƒcy w rozprawie g∏ównej jest obowiàzkowy przed wszystkimi sàdami wojskowymi w sprawie przeciwko ˝o∏nierzowi oskar˝onemu o przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z wykonywaniem przez
niego obowiàzków s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa.
§ 3. Udzia∏ obroƒcy w posiedzeniu sàdu
wojskowego przeciwko osobom wymienionym w § 1 i 2 jest obowiàzkowy równie˝ w wypadkach przewidzianych w art. 339 § 1 pkt 2 i 3.
———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95,
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r.
Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162,
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802,
Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344,
Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651
oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28,
poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127,
poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323 i Nr 178,
poz. 1375.
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§ 4. Udzia∏ obroƒcy w rozprawie g∏ównej przeciwko innemu oskar˝onemu ni˝ wymieniony w § 1 jest obowiàzkowy przed wojskowym sàdem okr´gowym, je˝eli zachodzi
wypadek przewidziany w art. 654
§ 1 pkt 2.
§ 5. W wypadkach okreÊlonych w § 1—4
stosuje si´ odpowiednio art. 81.”.
Art. 94. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237,
poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375) po art. 86
dodaje si´ art. 86a w brzmieniu:
„Art. 86a. § 1. Âciganie wykroczenia pope∏nionego
przez ˝o∏nierza, o którym mowa
w art. 10 § 1 pkt 1, nast´puje na ˝àdanie dowódcy jednostki wojskowej lub
kierownika instytucji cywilnej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´ wojskowà,
z zastrze˝eniem § 3 i 4.
§ 2. W razie odstàpienia od ˝àdania Êcigania wykroczenia dowódca jednostki
wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej, wszczyna wobec sprawcy tego
czynu post´powanie dyscyplinarne
albo wydaje polecenie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego, bàdê
wyst´puje z wnioskiem w tej sprawie
do innego prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
§ 3. W przypadku pope∏nienia przez ˝o∏nierza wykroczenia, za które mo˝na
orzec albo orzeka si´ Êrodki karne zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku przedmiotów lub nawiàzki, nie
wszczyna si´ post´powania dyscyplinarnego, a stosuje si´ przepis art. 86
§ 1.
§ 4. W czasie pe∏nienia s∏u˝by wojskowej
po og∏oszeniu mobilizacji, w stanach
nadzwyczajnych, w czasie wojny,
a tak˝e podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz w przypadku u˝ycia Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa, udzia∏u
w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, jak równie˝ w warunkach, o których mowa
w art. 10 § 1 pkt 1 lit. c, w stosunku do
˝o∏nierza, który pope∏ni∏ wykroczenie,
stosuje si´ wy∏àcznie § 2.”.
Art. 95. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
13)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139,
poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800
i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716 i Nr 157,
poz. 1241.
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1) w art. 4 w ust. 2 po pkt 17 dodaje si´ pkt 17a
w brzmieniu:
„17a) przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymaƒ
osób, o których mowa w art. 26a, oraz prowadzenie ich ewidencji, przechowywanie
dokumentów dotyczàcych pobytu tych osób
w izbach zatrzymaƒ oraz ich rzeczy osobistych, z∏o˝onych do depozytu, a tak˝e nadzorowanie osób przebywajàcych w izbach
zatrzymaƒ;”;
2) uchyla si´ art. 26;
3) dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. W izbach zatrzymaƒ umieszcza si´ zatrzymanych na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 3 i 4, osadzonych na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej, wykonujàcych kar´ aresztu izolacyjnego oraz tymczasowo aresztowanych lub skazanych na podstawie
przepisów karnych.
2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdzenia, tworzy i likwiduje
izby zatrzymaƒ w jednostkach organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej,
w jednostkach wojskowych poza granicami paƒstwa i na okr´tach wojennych, z uwzgl´dnieniem struktury
i rozmieszczenia Si∏ Zbrojnych.
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki tworzenia i likwidacji izb
zatrzymaƒ, z uwzgl´dnieniem rozmieszczenia izb zatrzymaƒ, organów wojskowych uprawnionych
do ich tworzenia i likwidacji, obowiàzku zawiadamiania o tym wojskowego sàdu garnizonowego
i wojskowego prokuratora garnizonowego, warunków lokalizacji izb
zatrzymaƒ;
2) warunki, jakim powinny odpowiadaç izby zatrzymaƒ, z uwzgl´dnieniem ich, budowy i wyposa˝enia,
w szczególnoÊci zapewniajàcych
wymaganà minimalnà powierzchni´ pomieszczeƒ izb zatrzymaƒ,
warunków lokalizacji pomieszczeƒ
izb zatrzymaƒ;
3) sk∏ad, uprawnienia i obowiàzki obs∏ugi izby zatrzymaƒ, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci stosowania przez
obs∏ug´ izby zatrzymaƒ Êrodków
przymusu bezpoÊredniego w przypadkach i na zasadach okreÊlonych
w art. 23 i 42 oraz u˝ywania broni
palnej w przypadkach i na zasadach okreÊlonych w art. 23 i 43;
4) organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymaƒ, z uwzgl´dnieniem zakresu tej kontroli;
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5) warunki i sposób prowadzenia
oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania
lub brakowania ewidencji i dokumentacji dotyczàcej osób umieszczonych w izbie zatrzymaƒ, a tak˝e
formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji;
6) warunki oraz organizacj´ umieszczania w izbie zatrzymaƒ osób,
o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem czynnoÊci dokonywanych wobec tych osób przez
obs∏ug´ izby zatrzymaƒ.
4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 3, nale˝y równie˝ uwzgl´dniç
koniecznoÊç dostosowania jego przepisów do warunków pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej po og∏oszeniu
mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych, w czasie wojny, a tak˝e podczas
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w strefie dzia∏aƒ wojennych oraz
w przypadku u˝ycia Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa, jak równie˝ udzia∏u
w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.”;
4) w art. 45 w ust. 1 w pkt 2 dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

Poz. 1474

2) w przypadku gdy zosta∏o wydane nieprawomocne
orzeczenie w pierwszej instancji, post´powanie
dyscyplinarne prowadzi si´ do jego zakoƒczenia
wed∏ug przepisów dotychczasowych;
3) w przypadku gdy zosta∏o wydane prawomocne
orzeczenie, post´powanie dyscyplinarne w sprawie jego wzruszenia prowadzi si´ wed∏ug przepisów ustawy.
2. W stosunku do ˝o∏nierza zawieszonego w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub osadzonego w izbie zatrzymaƒ przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´
przepisy ustawy.
3. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy nie wykonuje si´ kar
dyscyplinarnych nieprzewidzianych w ustawie.
4. Kary i Êrodki dyscyplinarne niewykonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà wykonaniu
wed∏ug przepisów ustawy.
5. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych wyznaczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasa
z dniem wyznaczenia nowych rzeczników dyscyplinarnych na podstawie ustawy.
6. Do ˝o∏nierzy odbywajàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà po dniu 1 stycznia 2010 r.
przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio jak wobec
˝o∏nierzy zawodowych.

„e) dy˝urny parku sprz´tu technicznego.”;

Rozdzia∏ 3

5) w art. 46 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Przepisy koƒcowe

„5) wykonywanie czynnoÊci przewidzianych dla
wojskowych organów porzàdkowych w przepisach o post´powaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym
oraz w przepisach o dyscyplinie wojskowej,
a tak˝e o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.”.
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce
Art. 96. 1. Je˝eli przewinienie dyscyplinarne zosta∏o pope∏nione przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:
1) ˝o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà
na zasadach okreÊlonych w ustawie, chyba ˝e
przepisy dotychczasowe sà wzgl´dniejsze;

Art. 97. Traci moc:
1) art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie
wojskowej oraz o odpowiedzialnoÊci ˝o∏nierzy za
przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godnoÊci ˝o∏nierskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 5,
poz. 17 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 753);
2) ustawa z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie
wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 957).
Art. 98. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

