
 

 Druk nr 1718-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
         VI kadencja 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 1372) 

 
Sejm na 37 posiedzeniu w dniu 4 marca 2009 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1718 do 
Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 
 

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w 
dniu 4 marca 2009 r.  

 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 7, w art. 11w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie 

„1) w korpusie oficerów zawodowych: 

a) oficera służby kontraktowej, który spełnia łącznie następujące 
warunki : 

- posiada tytuł zawodowy magistra (równorzędny),  
- posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od 

stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do służby stałej, 

-  posiada bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej, 

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: 
- posiada tytuł zawodowy magistra (równorzędny), 
- posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od 

stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, 



- pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do 
rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę 
wojskową;”, 

b) w pkt 16, w art. 36: 

-  w ust. 1 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie : 
 „ Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia niezbędne do 

wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusach 
kadry zawodowej Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2, są 
następujące w stosunku do:”, 

- ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wyznaczenie na kolejne stanowisko służbowe jest uzależnione od 

ukończenia kursu, szkolenia, stażu lub specjalizacji, w zależności 
od wymaganych kwalifikacji określonych w karcie opisu 
stanowiska, a także w odniesieniu do oficerów:  

1) dla stopnia etatowego pułkownika (komandora) – ukończenie 
studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego 
doktora; 

2) od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) – 
ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 

- przyjąć 
 
2) w art. 1: 

a) w pkt 7 ,w art. 11 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie 

„2) w korpusie podoficerów zawodowych: 

a) podoficera służby kontraktowej, który spełnia łącznie następujące 
warunki:  

-  posiada świadectwo dojrzałości, 
- posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od 

stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do służby stałej,  

- posiada bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej, 

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: 
- posiada świadectwo dojrzałości, 
- posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od 

stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, 

 - pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do 
rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę 
wojskową.”, 

b) w pkt 16 w art. 36 w ust. 1 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie : 

 „ Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia niezbędne do 
wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusach kadry 



zawodowej Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2, są następujące w 
stosunku do:”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 

- przyjąć  

 

3) art. 7 nadać brzmienie: 

„Art. 7. 1. W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
byli żołnierze zawodowi oraz byli żołnierze nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej, którzy wskutek wypadku w 
związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych albo 
choroby pozostającej w związku ze  służbą wojskową pełnioną 
poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998 r. doznali 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą wystąpić 
do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o powołanie do 
zawodowej służby wojskowej. 

2. Do byłych żołnierzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio art. 5 ust. 7a i 7b ustawy zmienianej w art. 1.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 

- przyjąć  

 

 
Warszawa, dnia 4 marca 2009 r. 
 
    

 
 
 

Przewodniczący  
Komisji Obrony Narodowej i 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Janusz Zemke 
 






