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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych
Na podstawie art. 48 ustawy 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 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) prze∏o˝onych dyscyplinarnych uprawnionych do
wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych;
2) wymagania, jakie powinien spe∏niaç rzecznik dyscyplinarny;
3) warunki i tryb przyznawania i wyp∏acania dodatkowego wynagrodzenia przys∏ugujàcego rzecznikom dyscyplinarnym oraz wysokoÊç i termin p∏atnoÊci tego wynagrodzenia.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) jednostka wojskowa — jednostk´ wojskowà,
o której 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.1)) 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 oraz
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), a tak˝e jednostk´
organizacyjnà podleg∏à Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanà oraz komórk´ organizacyjnà Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) dowódca jednostki wojskowej — dowódc´ (dyrektora, szefa, komendanta, prezesa lub innà osob´
na równorz´dnym stanowisku s∏u˝bowym) jednostki wojskowej, o której mowa w pkt 1.
§ 3. 1. Prze∏o˝onymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych
w∏aÊciwych w stosunku do ˝o∏nierzy podporzàdkowanych tym prze∏o˝onym, z wyjàtkiem ich zast´pców, sà
prze∏o˝eni zajmujàcy stanowiska s∏u˝bowe nie ni˝sze
ni˝ dowódcy jednostki wojskowej, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3 oraz § 4 i 5.
2. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym uprawnionym do
wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych w∏aÊciwych
w stosunku do ˝o∏nierzy pozostajàcych w:
———————
1)

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

1) rezerwie kadrowej lub dyspozycji, do których przenosi dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — jest ten
dyrektor, z zastrze˝eniem pkt 2;
2) dyspozycji, b´dàcych w korpusie szeregowych zawodowych — jest dowódca jednostki wojskowej
zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane
do stopnia etatowego co najmniej pu∏kownika
(komandora).
3. Minister Obrony Narodowej jest uprawniony do
wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych w∏aÊciwych
w stosunku do wszystkich ˝o∏nierzy.
§ 4. Je˝eli w jednostce wojskowej podleg∏ej prze∏o˝onemu dyscyplinarnemu, o którym mowa w § 3
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, nie ma ˝o∏nierza spe∏niajàcego
warunki do wyznaczenia na rzecznika dyscyplinarnego, w tym okreÊlonych dla prowadzenia post´powaƒ
wyjaÊniajàcych, rzecznika dyscyplinarnego wyznacza
wy˝szy prze∏o˝ony dyscyplinarny spoÊród podporzàdkowanych mu ˝o∏nierzy.
§ 5. 1. Prze∏o˝onymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych
w stosunku do ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych
na stanowiska s∏u˝bowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej sà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3:
1) Minister Obrony Narodowej — wobec ˝o∏nierzy
zawodowych posiadajàcych stopieƒ wojskowy nie
ni˝szy ni˝ genera∏ brygady (kontradmira∏) lub
2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — wobec pozosta∏ych ˝o∏nierzy zawodowych.
2. Rzecznikami dyscyplinarnymi, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwymi w stosunku do ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego mogà byç
odpowiednio ˝o∏nierze tych s∏u˝b.
3. Je˝eli w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, nie ma ˝o∏nierza spe∏niajàcego warunki
do wyznaczenia na rzecznika dyscyplinarnego, w tym
okreÊlonych do prowadzenia czynnoÊci w post´powaniu dyscyplinarnym, w∏aÊciwym rzecznikiem dyscyplinarnym dla ˝o∏nierzy w tej instytucji jest rzecznik
dyscyplinarny wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej.
§ 6. 1. Przy wyznaczaniu rzeczników dyscyplinarnych prze∏o˝ony dyscyplinarny, uprawniony do ich
wyznaczania, uwzgl´dnia:
1) liczb´ dotychczas prowadzonych post´powaƒ
dyscyplinarnych i stopieƒ ich skomplikowania;
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2) obcià˝enie ˝o∏nierzy wyznaczanych na rzeczników
dyscyplinarnych obowiàzkami s∏u˝bowymi;
3) wielkoÊç jednostki wojskowej i jej struktur
wewn´trznych, przy czym, je˝eli jest mu podporzàdkowanych:
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2) w wysokoÊci 2 % uposa˝enia — za ka˝de przeprowadzone i zakoƒczone:
a) post´powanie wyjaÊniajàce,
b) uzupe∏nienie materia∏u dowodowego w post´powaniu odwo∏awczym,

a) mniej ni˝ 20 ˝o∏nierzy — mo˝e nie wyznaczaç
rzecznika dyscyplinarnego; przepisy § 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio,

c) sprawdzenie przes∏anek w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

b) od 20 do 100 ˝o∏nierzy — wyznacza jednego lub
dwóch rzeczników dyscyplinarnych,

§ 9. 1. Decyzja o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego stanowi podstaw´ do przyznania i wyp∏acania mu dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 8 pkt 1.

c) od 101 do 200 ˝o∏nierzy — wyznacza do trzech
rzeczników dyscyplinarnych,
d) ponad 200 ˝o∏nierzy — wyznacza nie wi´cej ni˝
po dwóch rzeczników dyscyplinarnych na stu
˝o∏nierzy.
2. Prze∏o˝ony dyscyplinarny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe wy˝sze ni˝ stanowisko dowódcy jednostki wojskowej (równorz´dne) mo˝e wyznaczaç do
pi´ciu rzeczników dyscyplinarnych.
§ 7. Rzecznikiem dyscyplinarnym mo˝e byç ˝o∏nierz zawodowy:
1) niekarany dyscyplinarnie;

2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa
w § 8 pkt 2, przyznawane i wyp∏acane jest na podstawie odr´bnej decyzji, po przyj´ciu przez organ orzekajàcy wniosku rzecznika dyscyplinarnego o zakoƒczeniu czynnoÊci na danym etapie post´powania dyscyplinarnego.
§ 10. 1. Dodatkowe wynagrodzenie wyp∏aca organ
finansowy, na zaopatrzeniu którego pozostaje ˝o∏nierz
sprawujàcy funkcj´ rzecznika dyscyplinarnego.
2. Dodatkowe wynagrodzenie wyp∏aca si´ w ramach innych nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych za
miesiàc poprzedni, w terminie p∏atnoÊci uposa˝enia.

2) posiadajàcy co najmniej:
a) stopieƒ wojskowy kaprala (mata),
b) trzyletni sta˝ zawodowej s∏u˝by wojskowej,
c) dobrà ocen´ ogólnà w opinii s∏u˝bowej,
d) dobrà znajomoÊç wojskowych przepisów dyscyplinarnych.
§ 8. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej „dodatkowym
wynagrodzeniem”:
1) w wysokoÊci 4 % najni˝szego uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego, zwanego dalej
„uposa˝eniem” — z tytu∏u wykonywanej funkcji;

3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa
w § 8 pkt 1, wyp∏aca si´ proporcjonalnie do liczby dni
miesiàca pe∏nienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.
§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1292, z 2003 r. Nr 50, poz. 429 oraz z 2004 r.
Nr 249, poz. 2501).
§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

