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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie s∏u˝by wojskowej kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

9) decyzja — decyzj´ w rozumieniu ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.2));

Rozdzia∏ 1

10) dowódca — dowódc´ jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´;

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i tryb powo∏ywania do s∏u˝by kandydackiej;
2) szczegó∏owe warunki i tryb przyjmowania do
szkó∏ wojskowych;
3) wysokoÊç op∏at z tytu∏u egzaminów wst´pnych dla
osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do szkó∏ wojskowych oraz szczegó∏owy tryb ich pobierania;

11) osoba — osob´ cywilnà, w tym b´dàcà ˝o∏nierzem rezerwy, lub ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, ubiegajàcà si´ o przyj´cie
do s∏u˝by kandydackiej;
12) etatowy stan zmienny — okreÊlonà w etacie liczb´
stanowisk s∏u˝bowych przeznaczonà dla ˝o∏nierzy
zawodowych, kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych i pracowników cywilnych przewidzianych
do cyklicznego kszta∏cenia i szkolenia.
Rozdzia∏ 2

4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe
˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà;
5) przebieg s∏u˝by kandydackiej, warunki i tryb opiniowania ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà,
ich uprawnienia inne ni˝ okreÊlone w ustawie oraz
tryb post´powania zwiàzany ze zwalnianiem ze
s∏u˝by kandydackiej.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) ustawa — ustaw´ z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych;
2) kandydat — kandydata na ˝o∏nierza zawodowego;
3) kontrakt — kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej;
4) s∏u˝ba kandydacka — s∏u˝b´ wojskowà kandydata
na ˝o∏nierza zawodowego;
5) szko∏a wojskowa — uczelni´ wojskowà i szko∏´
podoficerskà;
6) uczelnia wojskowa — akademi´ wojskowà i wy˝szà szko∏´ oficerskà;
7) uczelnia niewojskowa — uczelni´ publicznà lub
niepublicznà;
8) komendant — komendanta szko∏y wojskowej;
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Powo∏ywanie do s∏u˝by kandydackiej
§ 3. 1. O powo∏anie do s∏u˝by kandydackiej mo˝e
ubiegaç si´ osoba, która spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 124 ust. 6 ustawy.
2. Do s∏u˝by kandydackiej mo˝e byç powo∏ana
osoba, spe∏niajàca warunki okreÊlone w ust. 1, która
posiada:
1) Êwiadectwo dojrza∏oÊci — w przypadku ubiegania
si´ o przyj´cie do szko∏y wojskowej;
2) tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny —
w przypadku ubiegania si´ o przyj´cie na szkolenie wojskowe.
§ 4. 1. Osoba ubiegajàca si´ o powo∏anie do s∏u˝by kandydackiej sk∏ada wniosek bezpoÊrednio do komendanta w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku.
2. ˚o∏nierz odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
sk∏ada wniosek do komendanta, za poÊrednictwem
dowódcy, w terminie okreÊlonym w ust. 1.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
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4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, sà obowiàzane dostarczyç do szko∏y wojskowej przed rozpocz´ciem post´powania rekrutacyjnego nast´pujàce dokumenty:
1) Êwiadectwo dojrza∏oÊci lub odpowiednio dyplom
ukoƒczenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
2) ˝yciorys;
3) odpis skrócony aktu urodzenia;
4) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru Karnego;
5) inne dokumenty uwzgl´dniane w post´powaniu
rekrutacyjnym, w szczególnoÊci certyfikaty j´zykowe i dyplomy olimpiad.
5. Osoby, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2
ustawy, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4,
sà obowiàzane dostarczyç do szko∏y wojskowej tak˝e
zaÊwiadczenie o studiach oraz zaÊwiadczenie o odbyciu przeszkolenia wojskowego.
§ 5. 1. O z∏o˝eniu przez osob´ wniosku, o którym
mowa w § 4 ust. 1, komendant informuje wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ, którego ewidencjà osoba ta
jest obj´ta.
2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ niezw∏ocznie
kieruje osob´ do:
1) wojskowej komisji lekarskiej — w celu wydania
orzeczenia o jej zdolnoÊci do pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej;
2) wojskowej pracowni psychologicznej — w celu
wydania orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazaƒ do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej.
3. Zasady, tryb post´powania wojskowych komisji
lekarskich oraz ich w∏aÊciwoÊç, a tak˝e tryb kierowania
do tych komisji osób ubiegajàcych si´ o powo∏anie do
s∏u˝by kandydackiej i szczegó∏owe warunki orzekania
o zdolnoÊci do zawodowej s∏u˝by wojskowej okreÊlajà przepisy art. 5 ustawy.
4. ˚o∏nierza, o którym mowa w § 4 ust. 2, do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej kieruje dowódca.
5. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ oraz dowódca po otrzymaniu orzeczeƒ, o których mowa w ust. 2,
niezw∏ocznie przesy∏a je do komendanta, nie póêniej
jednak ni˝ do dnia 15 czerwca ka˝dego roku.
6. W przypadku osoby uznanej za niezdolnà do zawodowej s∏u˝by wojskowej wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ lub dowódca informuje o tym fakcie komendanta w∏aÊciwej szko∏y wojskowej oraz kandydata w terminie do dnia 15 czerwca ka˝dego roku.
§ 6. 1. WysokoÊç op∏aty z tytu∏u egzaminów wst´pnych do szkó∏ wojskowych okreÊla si´ w wysokoÊci
maksymalnej op∏aty okreÊlonej dla osób ubiegajàcych
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si´ o przyj´cie na kierunki studiów, na które post´powanie rekrutacyjne obejmuje sprawdziany sprawnoÊci
fizycznej ustalanej w rozporzàdzeniu ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego w sprawie maksymalnej wysokoÊci op∏at za post´powanie zwiàzane
z przyj´ciem na studia w danym roku akademickim.
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona
przed rozpocz´ciem post´powania rekrutacyjnego
w szkole wojskowej i nie podlega zwrotowi.
§ 7. 1. O terminie przeprowadzenia post´powania
rekrutacyjnego do szko∏y wojskowej komendanci tych
szkó∏ powiadamiajà osoby co najmniej na 14 dni
przed dniem przeprowadzenia post´powania rekrutacyjnego.
2. Post´powanie rekrutacyjne dla osób, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, obejmuje:
1) test sprawnoÊci fizycznej;
2) analiz´ wyników na Êwiadectwie dojrza∏oÊci lub
Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y ponadgimnazjalnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem j´zyka angielskiego, a w szko∏ach podoficerskich sprawdzian wiedzy;
3) rozmow´ kwalifikacyjnà.
3. Post´powanie rekrutacyjne dla osób, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i art. 124a ust. 1 ustawy, obejmuje:
1) test sprawnoÊci fizycznej;
2) test z j´zyka angielskiego;
3) rozmow´ kwalifikacyjnà.
4. Test sprawnoÊci fizycznej powinien zawieraç
elementy sprawdzajàce si∏´, szybkoÊç i wytrzyma∏oÊç
kandydata.
5. Rozmowa kwalifikacyjna powinna mieç charakter oceniajàcy:
1) predyspozycje do kszta∏cenia w szkole wojskowej
lub szkolenia wojskowego oraz kszta∏cenia na
okreÊlonym kierunku studiów, specjalnoÊci, w korpusie i grupie osobowej;
2) motywacje do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.
6. Post´powanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, w którym podstaw´ przyj´cia, z uwzgl´dnieniem limitów miejsc, stanowià:
1) wyniki egzaminu maturalnego, a w przypadku
szkó∏ podoficerskich sprawdzian wiedzy oraz pozytywne zaliczenie testu sprawnoÊci fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej — w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
2) pozytywne zaliczenie testu sprawnoÊci fizycznej,
testu z j´zyka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej — w przypadku osób, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 2 i art. 124a ust. 1 ustawy.
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§ 8. 1. Post´powanie rekrutacyjne przeprowadzajà
komisje rekrutacyjne powo∏ane przez:
1) kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
prowadzàcej dany kierunek studiów lub inny organ wskazany w statucie uczelni;
2) komendanta szko∏y podoficerskiej.
2. Komisja rekrutacyjna, na podstawie wyników
post´powania rekrutacyjnego, wydaje decyzj´ o przyj´ciu lub nieprzyj´ciu do szko∏y wojskowej, dor´cza jà
osobie zainteresowanej oraz powiadamia o decyzji:
1) wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — w odniesieniu do osób nieodbywajàcych czynnej s∏u˝by
wojskowej;
2) dowódc´ — w odniesieniu do ˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà;
3) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — w przypadku osób wymienionych w art. 124a ust. 1 pkt 2
ustawy.
3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie zainteresowanej s∏u˝y odwo∏anie, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia tej decyzji:
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3. Powiadomienie wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ oraz dowódcy stanowi podstaw´ do wydania
osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i art. 124a ust. 1
ustawy, karty powo∏ania oraz skierowania.
§ 10. 1. Kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej
podpisuje z osobà, o której mowa:
1) w § 3 ust. 2 — komendant;
2) w art. 124a ust. 1 pkt 1 ustawy — komendant wojskowej uczelni akademickiej;
3) w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy — komendant
uczelni wojskowej.
2. Wzór kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
3. Z kandydatem na ˝o∏nierza zawodowego równoczeÊnie z kontraktem, o którym mowa w ust. 1, podpisuje si´ umow´ dotyczàcà warunków zwrotu kosztów
poniesionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej
i jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowane, z tytu∏u odbywania przez tego kandydata s∏u˝by kandydackiej.
4. Zasady obliczania kosztów, o których mowa
w ust. 3, okreÊlajà odr´bne przepisy.
Rozdzia∏ 3

1) w przypadku uczelni wojskowej, do uczelnianej
komisji rekrutacyjnej; decyzj´ podejmuje komendant po rozpatrzeniu wniosku komisji;

Przebieg s∏u˝by kandydackiej

2) w przypadku szkó∏ podoficerskich, do komendanta.

§ 11. 1. S∏u˝ba kandydacka polega na:

§ 9. 1. Rozkaz personalny o powo∏aniu do s∏u˝by
kandydackiej wydaje, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏
Zbrojnych:
1) komendant — w przypadku osób wymienionych
w § 3 ust. 2;
2) komendant wojskowej uczelni akademickiej —
w przypadku osób wymienionych w art. 124a
ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — w przypadku osób wymienionych w art. 124a ust. 1 pkt 2
ustawy.
2. O powo∏aniu do s∏u˝by kandydackiej komendant powiadamia:
1) wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — w odniesieniu do osoby nieodbywajàcej zasadniczej s∏u˝by wojskowej lub nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej;

1) kszta∏ceniu i szkoleniu w szkole wojskowej;
2) wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych w szkole wojskowej jako jednostce wojskowej;
3) kszta∏ceniu w szkole niewojskowej oraz odbywaniu w okresie przerw wakacyjnych szkolenia wojskowego.
2. S∏u˝ba kandydacka mo˝e byç tak˝e pe∏niona
w szko∏ach wojskowych za granicà stosownie do przepisu art. 54 ustawy.
§ 12. 1. O stawieniu si´ w szkole wojskowej osoby
powo∏anej do s∏u˝by kandydackiej komendant zawiadamia odpowiednio wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ lub dowódc´, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, tak˝e dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr i gestora w∏aÊciwego
korpusu osobowego (grupy osobowej).

2) dowódc´ — w odniesieniu do ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà;

2. Osoba powo∏ana do s∏u˝by kandydackiej pe∏ni
t´ s∏u˝b´ od dnia stawienia si´ w szkole wojskowej.
Z tym dniem zostaje zaliczona rozkazem komendanta
do etatowego stanu zmiennego tej szko∏y.

3) gestora w∏aÊciwego korpusu osobowego (grupy
osobowej) — w odniesieniu do osób wymienionych w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. S∏u˝ba kandydacka trwa, z zastrze˝eniem § 33,
do czasu powo∏ania kandydata do zawodowej s∏u˝by
wojskowej.
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4. ˚o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝´ wojskowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
komendant zwalnia z tej s∏u˝by z dniem stawienia si´
˝o∏nierza do pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej.
5. Kandydaci, o których mowa w art. 124a ust. 1
pkt 2 ustawy, po stawieniu si´ w uczelni wojskowej,
podpisaniu kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej oraz umowy, o której mowa w § 10 ust. 3, obj´ciu
ewidencjà i zaopatrzeniem logistycznym i finansowym, sà kierowani rozkazem komendanta na studia
w uczelniach niewojskowych, w których odbywali dotychczas nauk´.
6. Po spe∏nieniu przez kandydatów warunków okreÊlonych w ust. 5, komendant, za poÊrednictwem gestora
w∏aÊciwego korpusu osobowego (grupy osobowej), powiadamia rektora uczelni niewojskowej o powo∏aniu
studenta tej uczelni do s∏u˝by kandydackiej.
7. W przypadku gdy osoby wymienione w ust. 5
nie korzystajà z zakwaterowania i wy˝ywienia organizowanego przez komendanta uczelni wojskowej,
otrzymujà one równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za
wy˝ywienie w wysokoÊci 100 % diety oraz równowa˝nik w zamian za zakwaterowanie w wysokoÊci 150 %
diety. Ponadto otrzymujà one zwrot kosztów dojazdu
w wysokoÊci 20 % diety za ka˝dy dzieƒ zaj´ç szkoleniowych oraz jeden raz w miesiàcu zwrot kosztów
przejazdu do miejsca sta∏ego zamieszkania i z powrotem na terenie kraju. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)).
§ 13. 1. W przypadku gdy osoba, której dor´czono
kart´ powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej, nie mo˝e stawiç si´ do jej pe∏nienia w terminie okreÊlonym w tej
karcie z powodu ob∏o˝nej choroby lub z przyczyn uzasadnionych wa˝nymi wzgl´dami rodzinnymi albo osobistymi, niezw∏ocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, po otrzymaniu zawiadomienia, informuje komendanta o przyczynie niestawienia si´ osoby, o której mowa w ust. 1.
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586.
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3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do dowódcy ˝o∏nierza skierowanego do s∏u˝by kandydackiej.
4. Nowy termin stawiennictwa osoby, o której mowa w ust. 1, ustalajà wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
lub dowódca, w porozumieniu z komendantem.
§ 14. 1. Je˝eli osoba, której dor´czono kart´ powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej, albo ˝o∏nierz skierowany do tej s∏u˝by nie stawi si´ w szkole wojskowej
w ciàgu 7 dni od up∏ywu terminu okreÊlonego w karcie lub skierowaniu, z zastrze˝eniem przypadków
okreÊlonych w § 13 ust. 1, komendant zawiadamia
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ albo dowódc´
o niezaliczeniu tej osoby do etatowego stanu zmiennego szko∏y wojskowej, a w przypadku kandydatów,
o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, tak˝e
dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr i gestora w∏aÊciwego korpusu osobowego (grupy osobowej).
2. Rozkaz o wygaÊni´ciu powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej wydaje:
1) komendant — w odniesieniu do kandydatów,
o których mowa w § 3 ust. 2 i w art. 124a ust. 1
pkt 1 ustawy;
2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — w odniesieniu do kandydatów, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Rozkaz o wygaÊni´ciu powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej dor´cza si´ zainteresowanej osobie.
§ 15. 1. Kandydat, z którym podpisano kontrakt,
sk∏ada przysi´g´ wojskowà w terminie ustalonym
przez komendanta.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do kandydata, który wczeÊniej z∏o˝y∏ przysi´g´ wojskowà.
§ 16. 1. Kandydaci, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 1 ustawy, sà obligowani do uzupe∏nienia
w trakcie studiów wiedzy wojskowej wymaganej programem nauczania na ni˝szych latach studiów w zakresie okreÊlonym przez komendanta.
2. Kandydaci b´dàcy studentami uczelni niewojskowych odbywajà w okresie przerw wakacyjnych
szkolenia wojskowe zakoƒczone egzaminem na oficera w uczelni wojskowej, w której pozostajà na ewidencji i zaopatrzeniu logistycznym.
3. Za∏o˝enia organizacyjne i programowe szkolenia wojskowego dla kandydatów, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy,
ustalajà komendanci w uzgodnieniu z gestorami w∏aÊciwych korpusów osobowych (grup osobowych).
4. Czas trwania nauki i jej przebieg w szkole podoficerskiej okreÊlajà plany i programy nauki.
§ 17. 1. Kandydat pe∏niàcy s∏u˝b´ w uczelni wojskowej odbywa praktyki na stanowiskach s∏u˝bowych,
zgodnie z programem nauczania.
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2. OdpowiedzialnoÊç za organizacj´ praktyk ponoszà komendanci uczelni wojskowych, a za ich przebieg
i realizacj´, zgodnie z programem praktyk, dowódcy
jednostek, w których kandydat odbywa praktyk´.
3. Kandydatowi odbywajàcemu praktyki zapewnia
si´ udzia∏ w przedsi´wzi´ciach szkoleniowych, uroczystoÊciach wojskowych i paƒstwowych z udzia∏em kadry zawodowej jednostki wojskowej lub pododdzia∏u
oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.
4. Kandydat odbywajàcy studia w uczelni niewojskowej mo˝e odbywaç praktyki na stanowiskach s∏u˝bowych, na zasadach okreÊlonych w § 16 ust. 3.
5. Odbywanie praktyk przez kandydata w szkole
podoficerskiej okreÊlajà przepisy w sprawie szkó∏ podoficerskich.
§ 18. 1. Komendant uczelni wojskowej okreÊlonej
w § 12 ust. 5 jest bezpoÊrednim prze∏o˝onym kandydatów, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Gestor korpusu osobowego (grupy osobowej)
w odniesieniu do kandydatów, o których mowa w ust. 1,
sprawuje nadzór oraz jest obowiàzany do:
1) monitorowania post´pów kandydatów w nauce;
2) wyst´powania do komendanta uczelni wojskowej,
o której mowa w § 12 ust. 5, z wnioskami dotyczàcymi przebiegu s∏u˝by kandydackiej, w tym: mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz zwalniania ze s∏u˝by kandydackiej;
3) wspó∏pracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni niewojskowej w zakresie zwiàzanym z przebiegiem studiów kandydata.
Rozdzia∏ 4
Mianowanie na stopnie wojskowe
§ 19. 1. Osoba powo∏ana do s∏u˝by kandydackiej
otrzymuje, z dniem stawienia si´ do tej s∏u˝by, stopieƒ
wojskowy szeregowego (marynarza).
2. ˚o∏nierz czynnej s∏u˝by wojskowej oraz ˝o∏nierz
rezerwy rozpoczyna pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej
w posiadanym stopniu wojskowym.
§ 20. 1. Warunkiem mianowania kandydata na kolejny stopieƒ wojskowy jest uzyskanie przez niego pozytywnych wyników w nauce i w wykonywaniu zadaƒ
s∏u˝bowych oraz przestrzeganie dyscypliny wojskowej.
2. Na kolejne stopnie wojskowe w czasie s∏u˝by
kandydackiej mianujà kandydatów komendanci.
3. Kandydat mo˝e byç mianowany:
1) w uczelni wojskowej — do stopnia wojskowego
sier˝anta (bosmana) w∏àcznie;
2) w szkole podoficerskiej — do stopnia wojskowego
starszego szeregowego (starszego marynarza).

Poz. 715

§ 21. Z wnioskiem o mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy wyst´puje bezpoÊredni prze∏o˝ony
kandydata, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, gestor w∏aÊciwego
korpusu osobowego (grupy osobowej).
§ 22. Tytu∏ów, o których mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, u˝ywa si´ bezpoÊrednio po stopniu wojskowym.
Rozdzia∏ 5
Urlopy
§ 23. 1. Kandydatowi przys∏uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1) trzydziestu dni kalendarzowych — po zakoƒczeniu
ka˝dego roku studiów lub nauki;
2) dziesi´ciu dni kalendarzowych — w okresie zimowym;
3) pi´ciu dni kalendarzowych — w okresie wiosennym.
2. W przypadku s∏u˝by kandydackiej trwajàcej krócej ni˝ jeden rok kandydatowi przys∏uguje urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wymiarze
dwóch dni kalendarzowych za ka˝dy pe∏ny miesiàc nauki — po ukoƒczeniu szko∏y wojskowej lub szkolenia
wojskowego.
§ 24. 1. Kandydatowi mo˝e byç udzielony urlop
okolicznoÊciowy, na jego wniosek, w przypadku:
1) Êmierci lub ci´˝kiej choroby cz∏onka najbli˝szej rodziny;
2) Êlubu kandydata;
3) urodzenia si´ dziecka kandydata;
4) innych okolicznoÊci uzasadnionych szczególnie
wa˝nymi wzgl´dami rodzinnymi lub osobistymi.
2. Urlopu okolicznoÊciowego mo˝na udzieliç jednorazowo, w wymiarze do pi´ciu dni kalendarzowych.
§ 25. Urlopów, o których mowa w § 23 i 24, udziela, okreÊlajàc ich terminy, komendant lub prze∏o˝ony
w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa
praktyk´.
§ 26. 1. Urlopu krótkoterminowego w drodze wyró˝nienia udziela si´ kandydatowi na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach o dyscyplinie wojskowej.
2. Urlop krótkoterminowy udzielony przez prze∏o˝onego w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktyk´, wykorzystuje si´ przed zakoƒczeniem
praktyki.
§ 27. 1. Kandydatowi mo˝e byç przed∏u˝ony urlop,
o którym mowa w § 23, 24 i 26, w razie:
1) choroby;
2) Êmierci lub ci´˝kiej choroby cz∏onka najbli˝szej rodziny;
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3) kl´ski ˝ywio∏owej, która dotkn´∏a cz∏onka najbli˝szej rodziny;
4) zaistnienia innych przyczyn uniemo˝liwiajàcych
jego powrót z urlopu.
2. O przed∏u˝enie urlopu, w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, kandydat zwraca si´ do dowódcy garnizonu, w którym przebywa, lub najbli˝szego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, a w garnizonach, w których sà etatowi komendanci garnizonu, do komendanta garnizonu.
3. Dowódca (komendant) garnizonu lub wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ zawiadamiajà niezw∏ocznie
w∏aÊciwego komendanta o przed∏u˝eniu kandydatowi
urlopu.
§ 28. 1. Do kandydatów, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 23—27.
2. Kandydat — kobieta, której udzielono urlopu
bezp∏atnego w zwiàzku z zajÊciem w cià˝´, zg∏asza si´
do pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej niezw∏ocznie po zakoƒczeniu tego urlopu.
Rozdzia∏ 6

Poz. 715

2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1,
prze∏o˝ony wystawia ogólnà ocen´ opiniowanego
kandydata, wyra˝onà w skali od 5 do 2 (bardzo dobra,
dobra, dostateczna i niedostateczna).
§ 31. 1. Prze∏o˝ony opiniujàcy kandydata podpisuje
orygina∏ opinii, a nast´pnie zapoznaje kandydata z treÊcià opinii oraz wr´cza mu jej potwierdzonà kopi´. Fakt
zapoznania si´ z treÊcià opinii kandydat potwierdza
w∏asnor´cznym podpisem na oryginale opinii.
2. W przypadku odmowy kandydata podpisania
orygina∏u opinii prze∏o˝ony opiniujàcy dokonuje,
w miejscu przeznaczonym na podpis opiniowanego,
adnotacji o odmowie z∏o˝enia przez niego podpisu
oraz umieszcza dat´ i swój podpis.
§ 32. 1. Odwo∏anie od opinii s∏u˝bowej kandydat
wnosi do bezpoÊredniego prze∏o˝onego opiniujàcego,
a w przypadku osób, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 2 ustawy, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw
kadr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzonej kopii opinii.
2. Odwo∏anie od opinii s∏u˝bowej rozpatruje si´
w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

Opiniowanie s∏u˝bowe

3. Orygina∏ opinii w∏àcza si´ do akt personalnych
kandydata.

§ 29. 1. Do opiniowania s∏u˝bowego kandydatów
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 26 ustawy.

Rozdzia∏ 7

2. Opiniowanie s∏u˝bowe rozpoczyna si´ na szeÊç
miesi´cy przed planowanym terminem ukoƒczenia
uczelni wojskowej lub na miesiàc przed ukoƒczeniem
szkolenia wojskowego lub szko∏y podoficerskiej albo
w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 2 ustawy, po odbyciu szkolenia wojskowego
zakoƒczonego egzaminem na oficera.
3. Opini´ sporzàdza bezpoÊredni prze∏o˝ony kandydata na arkuszu opinii s∏u˝bowej stosowanym dla
˝o∏nierzy zawodowych, zgodnie z art. 26 ustawy.
W opinii kandydata na ˝o∏nierza zawodowego nie wype∏nia si´ dzia∏ów od VII do X.
4. W przypadku osób, o których mowa w art. 124a
ust. 1 pkt 2 ustawy, opini´ sporzàdza komendant w porozumieniu z gestorem w∏aÊciwego korpusu osobowego (grupy osobowej).
§ 30. 1. Opinia s∏u˝bowa ma na celu ocen´ kandydata pod wzgl´dem:
1) cech osobowoÊciowych i predyspozycji do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej;
2) oceny post´pów w nauce i spe∏nienia wymogów
okreÊlonych w dokumentach normujàcych przebieg studiów lub szkolenia;
3) sprawnoÊci fizycznej i stanu zdrowia;
4) oceny wywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych oraz przestrzegania dyscypliny.

Zwalnianie ze s∏u˝by kandydackiej
§ 33. 1. Kandydata zwalnia si´ ze s∏u˝by kandydackiej w przypadkach, o których mowa w art. 134 ust. 1
i 3 ustawy.
2. Zwolnienie ze s∏u˝by kandydackiej nast´puje
decyzjà komendanta, a w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, decyzjà dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr powiadamia w∏aÊciwego komendanta.
§ 34. 1. Komendant dor´cza kandydatowi decyzj´
o zwolnieniu ze s∏u˝by kandydackiej.
2. W przypadku zwolnienia ze s∏u˝by kandydackiej
okres tej s∏u˝by zalicza si´ ˝o∏nierzowi do czasu trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej, okreÊlonej 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.4)).
———————
4)

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 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1242.
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§ 35. 1. W przypadku zwolnienia kandydata ze s∏u˝by kandydackiej w przypadkach okreÊlonych w art. 134
ust. 1 pkt 4—9 ustawy komendant wydaje rozkaz
o skierowaniu go do odbycia pozosta∏ego okresu zasadniczej s∏u˝by wojskowej:
1) do jednostki wojskowej okreÊlonej w porozumieniu z w∏aÊciwym wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ — je˝eli kandydat pe∏ni∏ s∏u˝b´ kandydackà przez okres krótszy ni˝ ustawowy czas trwania
zasadniczej s∏u˝by wojskowej, albo
2) do jednostki wojskowej, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´
przed podj´ciem nauki — je˝eli ∏àczny czas odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej i pe∏nienia
s∏u˝by kandydackiej jest krótszy od ustawowego
czasu trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

Poz. 715

5. O zwolnieniu kandydata ze s∏u˝by kandydackiej
oraz skierowaniu go od odbycia pozosta∏ego okresu
zasadniczej s∏u˝by wojskowej komendant zawiadamia
w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
6. Kandydatowi zwolnionemu ze s∏u˝by kandydackiej w uczelni wojskowej wydaje si´ na jego proÊb´ zaÊwiadczenie o stanie studiów.
§ 36. W przypadku uchylenia prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usuni´cia
ze s∏u˝by kandydackiej, przywrócenie do tej s∏u˝by
ukaranego kandydata nast´puje z zachowaniem nabytych uprawnieƒ i mo˝liwoÊci kontynuowania nauki od
etapu, na jakim jà przerwa∏, je˝eli spe∏nia on warunki
powo∏ania do s∏u˝by kandydackiej.
Rozdzia∏ 8

2. Kandydata zwolnionego ze s∏u˝by kandydackiej,
je˝eli pe∏ni∏ t´ s∏u˝b´ przez okres równy co najmniej
ustawowemu czasowi trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej albo je˝eli ∏àczny okres odbywania zasadniczej
s∏u˝by wojskowej i pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej jest
równy co najmniej ustawowemu czasowi trwania zasadniczej s∏u˝by wojskowej, komendant przenosi do
rezerwy z dniem zwolnienia ze s∏u˝by kandydackiej.
3. ˚o∏nierza rezerwy powo∏anego do s∏u˝by kandydackiej, w przypadku zwolnienia z tej s∏u˝by, komendant przenosi do rezerwy z dniem zwolnienia.
4. Osob´ b´dàcà studentem w szkole niewojskowej, w przypadku zwolnienia ze s∏u˝by kandydackiej,
przenosi si´ do rezerwy z dniem zwolnienia.

Przepis koƒcowy
§ 37. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2008 r.5)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
5)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie s∏u˝by wojskowej kandydatów na ˝o∏nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 66, poz. 614 oraz z 2006 r. Nr 126,
poz. 880), które traci moc na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca
2008 r. (poz. 715).

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
...........................................................................
(nazwisko i imi´, PESEL)

...........................................................................
...........................................................................
(dok∏adny adres zamieszkania, w∏aÊciwa WKU,
nr (nazwa) jednostki wojskowej)

...........................................................................
(mail)

...........................................................................
(tel. kontaktowy)

KOMENDANT ...................................................
............................................................................
(nazwa szko∏y wojskowej)

w ........................................................................

WNIOSEK
Prosz´ o przyj´cie mnie do szko∏y wojskowej w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego na kierunek:
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa kierunku studiów lub korpusu osobowego)

lub
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa kierunku studiów lub korpusu osobowego)

lub
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa kierunku studiów lub korpusu osobowego)

......................................., dnia ................................
(miejscowoÊç)

(data)

................................................................
(podpis osoby ubiegajàcej si´
o przyj´cie do s∏u˝by kandydackiej)

Do wniosku do∏àczam:
1) ..................................
2) ..................................
3) ..................................
4) ..................................
5) ..................................
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
KONTRAKT NA PE¸NIENIE S¸U˚BY KANDYDACKIEJ Nr .........
zawarty w dniu ................................................................................................................................................................
w .......................................................................................................................................................................................
(miejscowoÊç)

pomi´dzy ........................................................................................................................................................, b´dàcym
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko komendanta, jego stanowisko s∏u˝bowe)

Komendantem ........................................................................................................ w ....................................................
(nazwa szko∏y wojskowej i jej siedziba)

a
Panem/Panià ...................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko, imi´ ojca)

— urodzonym(à) ..........................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

— zamieszka∏ym(à) ......................................................................................................................................................
(dok∏adny adres zameldowania)

— legitymujàcym(à) si´ dowodem osobistym
serii ........................................................................................ nr .............................................................................
wydanym dnia ........................................................... przez ...................................................................................
— numer PESEL ...........................................................................................................................................................
— numer identyfikacji podatkowej NIP .....................................................................................................................
— zwanym dalej „kandydatem”.
§1
Kandydat zobowiàzuje si´ pe∏niç s∏u˝b´ kandydackà w .............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba szko∏y wojskowej)

od dnia .............................................. do dnia powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej.
(data stawienia si´ w szkole)

§2
Kandydat oÊwiadcza, ˝e przed podpisaniem niniejszego kontraktu zapozna∏ si´ z przepisami normujàcymi przebieg s∏u˝by kandydackiej i zawodowej s∏u˝by wojskowej, okreÊlonymi w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.), zwanej dalej „ustawà”, i innych aktach prawnych okreÊlajàcych prawa i obowiàzki kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy zawodowych.
§3
Kandydat oÊwiadcza, ˝e po ukoƒczeniu szko∏y zobowiàzuje si´ do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.
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§4
W przypadku nieukoƒczenia nauki w szkole wojskowej z przyczyn okreÊlonych w art. 134 ust. 1 pkt 1 i pkt 4—9
ustawy, kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej ulega rozwiàzaniu z przyczyn le˝àcych po stronie kandydata.
§5
Kontrakt wchodzi w ˝ycie po wydaniu rozkazu personalnego o powo∏aniu kandydata do s∏u˝by kandydackiej
i stawieniu si´ kandydata w szkole celem pe∏nienia tej s∏u˝by od dnia ......................................................................
§6
Kontrakt sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla ka˝dej ze stron.

mp.

..................................................

.....................................................

(podpis kandydata)

(podpis komendanta szko∏y)

.....................................................
(piecz´ç szko∏y)

