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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy 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)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki,
tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na
które mogà mianowaç Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogà mianowaç organy wojskowe, o których mowa w art. 76 ust. 3 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej
„ustawà”, a tak˝e wzór wniosku o mianowanie.
§ 2. Mianowanie ˝o∏nierzy rezerwy i osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1—4 ustawy, nast´puje z okazji Êwiàt paƒstwowych: Âwi´ta Narodowego
Trzeciego Maja, Âwi´ta Wojska Polskiego i Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do:
1) ˝o∏nierzy:
a) zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
b) nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
c) odbywajàcych przeszkolenie wojskowe,
d) okresowej s∏u˝by wojskowej,
e) rezerwy,

2. W przypadku ujawnienia okolicznoÊci powodujàcych niezasadnoÊç mianowania na wy˝szy stopieƒ
wojskowy organ, który wystàpi∏ z wnioskiem o mianowanie, powiadamia o tym niezw∏ocznie prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania na dany stopieƒ
wojskowy.
3. Organ uprawniony do mianowania na dany stopieƒ wojskowy stwierdza niewa˝noÊç decyzji o mianowaniu osoby, wobec której zaistnia∏y okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 2.
§ 5. 1. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy
nast´puje na wniosek uprawnionego organu.
2. We wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, § 15
ust. 3, § 21 ust. 1, § 28 ust. 1, § 31 ust. 1, § 36 oraz § 37,
zamieszcza si´ nast´pujàce dane osobowe:
1) nazwisko;
2) imi´ (imiona);
3) imi´ ojca;
4) numer ewidencyjny PESEL;
5) nazw´ stowarzyszenia;
6) miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko;
7) wojskowà komend´ uzupe∏nieƒ w∏aÊciwà dla
miejsca zamieszkania ˝o∏nierza rezerwy lub osoby
niepodlegajàcej obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej;
8) posiadany stopieƒ wojskowy (nr i data decyzji, nazwa organu wydajàcego);

2) studentów wy˝szych szkó∏ morskich odbywajàcych zaj´cia wojskowe;

9) okresy odbywania çwiczeƒ wojskowych oraz okresowej s∏u˝by wojskowej (dok∏adna data odbywania çwiczeƒ wojskowych (kursów) lub s∏u˝by okresowej w posiadanym stopniu wojskowym wraz
z nazwà stanowiska (kursu) oraz ∏àcznà liczbà dni,
nr i data rozkazu);

3) osób oraz ˝o∏nierzy rezerwy podlegajàcych mianowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 76
ust. 8 pkt 1—4 ustawy.

10) wykszta∏cenie — wykonywany zawód (nazwa
szko∏y/uczelni, data jej ukoƒczenia, sta˝ pracy
w zawodzie);

f) pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny;

§ 4. 1. Warunkiem mianowania na wy˝szy stopieƒ
wojskowy jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji
wojskowych oraz pozytywnej opinii s∏u˝bowej lub zas∏ug, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1—4 ustawy.
———————
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.

11) tytu∏y i stopnie naukowe i zawodowe;
12) stopieƒ etatowy i nazwa stanowiska, na które ˝o∏nierz rezerwy posiada przydzia∏ mobilizacyjny,
pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny lub przydzia∏
organizacyjno-mobilizacyjny lub przewiduje si´
nadanie mu takiego przydzia∏u (wraz z pe∏nà nazwà jednostki wojskowej);
13) wyszkolenie wojskowe;
14) ocen´ ogólnà z egzaminu na oficera albo podoficera;
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15) poziom znajomoÊci j´zyków obcych;
16) kategori´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej
(data orzeczenia);
17) opini´ upowa˝nionych organów wojskowych;
18) pisemne uzasadnienie wniosku.
3. Wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ wojskowy okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. ˚o∏nierzowi mianowanemu na wy˝szy stopieƒ wojskowy wr´cza si´ akt mianowania. W przypadku Êmierci tego ˝o∏nierza akt mianowania wr´cza
si´ najbli˝szemu cz∏onkowi jego rodziny.
2. Akt mianowania sporzàdza organ, który mianowa∏ ˝o∏nierza.
3. W przypadku mianowania na pierwszy stopieƒ
oficerski podporucznika (podporucznika marynarki)
oraz na stopieƒ pu∏kownika (komandora) akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
4. W przypadku mianowania ˝o∏nierza rezerwy na
wy˝szy stopieƒ wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej akt mianowania sporzàdza szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.
5. Akt mianowania wr´cza ˝o∏nierzowi organ
uprawniony do mianowania lub wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
albo ˝o∏nierz zawodowy upowa˝niony przez organ
wojskowy uprawniony do mianowania, albo ˝o∏nierz
zawodowy upowa˝niony przez organ uprawniony do
mianowania.
6. Wr´czenia aktu mianowania dokonuje si´
w sposób uroczysty.
§ 7. 1. Osobie niepodlegajàcej obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej mianowanej na wy˝szy stopieƒ wojskowy akt mianowania wr´cza:
1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, a w przypadku
oficerów mianowanych na stopieƒ wojskowy od
stopnia porucznika (porucznika marynarki) do
stopnia pu∏kownika (komandora) — szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub ˝o∏nierz zawodowy upowa˝niony przez organ wojskowy uprawniony do mianowania;
2) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy);
3) w przypadku mianowania na stopieƒ wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki) oraz
stopnie oficerskie genera∏ów (admira∏ów) — organ wojskowy uprawniony do mianowania lub organ przez niego upowa˝niony.
2. W przypadku Êmierci osoby mianowanej akt ten
wr´cza si´ najbli˝szemu cz∏onkowi jej rodziny.
3. Wr´czenia aktu mianowania dokonuje si´
w sposób uroczysty.
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§ 8. 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr, po podpisaniu decyzji o mianowaniu przez organ do tego
uprawniony, niezw∏ocznie przesy∏a wyciàg z tej decyzji do podmiotów, o których mowa w § 28 ust. 2, § 36
i § 37, je˝eli wyst´powa∏y one z wnioskiem o mianowanie.
2. W przypadku mianowania ˝o∏nierzy rezerwy,
o których mowa w § 22 ust. 1, na pierwszy i kolejny
stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów wyciàg z decyzji o mianowaniu przesy∏any jest do szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
w∏aÊciwej do spraw kadrowo-mobilizacyjnych.
3. W przypadku odmowy mianowania przez
uprawniony organ ˝o∏nierzy rezerwy i osób, o których
mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1—4 ustawy, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr informuje o podj´tej decyzji podmioty, o których mowa w § 28 ust. 2, § 36 i § 37.
Rozdzia∏ 2
Mianowanie ˝o∏nierzy odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
§ 9. 1. ˚o∏nierz odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà mo˝e byç mianowany na stopieƒ starszego
szeregowego (starszego marynarza) z dniem zwolnienia z tej s∏u˝by i przeniesienia do rezerwy.
2. Na stopieƒ starszego szeregowego (starszego
marynarza) mo˝na mianowaç szeregowego (marynarza), który:
1) posiada wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne
i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje
(uprawnienia) niezb´dne dla potrzeb Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej
„Si∏ami Zbrojnymi”;
2) w czasie s∏u˝by wojskowej osiàgnà∏ co najmniej
dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadaƒ
s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej.
§ 10. 1. Z wnioskiem o mianowanie na stopieƒ
starszego szeregowego (starszego marynarza) wyst´puje prze∏o˝ony ˝o∏nierza, od szczebla co najmniej dowódcy kompanii (równorz´dnego).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
si´ drogà s∏u˝bowà prze∏o˝onemu uprawnionemu do
mianowania.
§ 11. 1. Do mianowania na stopieƒ wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) jest
uprawniony dowódca jednostki wojskowej, na ewidencji której znajduje si´ ˝o∏nierz, od szczebla co najmniej dowódcy pu∏ku (równorz´dnego).
2. W przypadku gdy dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, nie posiada uprawnieƒ
do mianowania, w∏aÊciwym do mianowania jest prze∏o˝ony tego dowódcy.
3. Mianowanie na stopieƒ wojskowy starszego
szeregowego (starszego marynarza) nast´puje decyzjà prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania na
ten stopieƒ.
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Rozdzia∏ 3
Mianowanie ˝o∏nierzy odbywajàcych nadterminowà
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà
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wej, w której ˝o∏nierz odbywa przeszkolenie wojskowe, od szczebla co najmniej dowódcy pu∏ku (równorz´dnego), lub jego prze∏o˝eni posiadajàcy takie
uprawnienia.

§ 12. 1. W czasie odbywania nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierz mo˝e byç mianowany do stopnia starszego szeregowego (starszego
marynarza).

Mianowanie ˝o∏nierzy odbywajàcych okresowà
s∏u˝b´ wojskowà

2. Na stopieƒ starszego szeregowego (starszego
marynarza) mo˝na mianowaç szeregowego (marynarza), który:

§ 17. 1. ˚o∏nierz odbywajàcy okresowà s∏u˝b´ wojskowà mo˝e byç w czasie odbywania tej s∏u˝by mianowany na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy.

1) posiada wykszta∏cenie co najmniej gimnazjalne
i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje
(uprawnienia) przydatne dla Si∏ Zbrojnych;

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po odbyciu trzech miesi´cy
okresowej s∏u˝by wojskowej.

2) w czasie s∏u˝by wojskowej osiàgnà∏ bardzo dobre
lub dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej.
§ 13. 1. ˚o∏nierz odbywajàcy nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà mo˝e byç z dniem zwolnienia
z tej s∏u˝by mianowany na stopieƒ kaprala (mata).
2. Na stopieƒ kaprala (mata) mo˝na mianowaç
starszego szeregowego (starszego marynarza), który
w czasie odbywania nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej osiàgnà∏ bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej, je˝eli posiada Êwiadectwo dojrza∏oÊci
i zda∏ egzamin na podoficera.
§ 14. Przepisy § 10 i 11 stosuje si´ odpowiednio.
Rozdzia∏ 4
Mianowanie ˝o∏nierzy odbywajàcych przeszkolenie
wojskowe

Rozdzia∏ 5

§ 18. Organami w∏aÊciwymi do mianowania na
stopnie wojskowe starszego szeregowego (starszego
marynarza) i w korpusie podoficerskim sà:
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si∏ Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si∏
Zbrojnych, Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub
brygady niewchodzàcej w sk∏ad dywizji, komendant uczelni wojskowej oraz dowódca zajmujàcy
równorz´dne lub wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe —
do stopnia starszego chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego sztabowego marynarki) w∏àcznie
w podleg∏ych jednostkach wojskowych;
2) dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dywizji,
dowódca pu∏ku oraz dowódca zajmujàcy równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — do stopnia starszego sier˝anta (starszego bosmana) w∏àcznie
w podleg∏ej jednostce wojskowej.

§ 15. 1. Na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) mo˝e byç mianowany ˝o∏nierz, który osiàgnà∏ bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej i zda∏ egzamin koƒczàcy pierwsze szeÊç tygodni d∏ugotrwa∏ego przeszkolenia wojskowego.

§ 19. Na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) mo˝na mianowaç szeregowego (marynarza), który:

2. Na stopieƒ kaprala (mata) mianuje si´ ˝o∏nierza,
który zda∏ egzamin koƒcowy z przeszkolenia wojskowego, z dniem ukoƒczenia tego przeszkolenia.

2) w czasie odbywania okresowej s∏u˝by wojskowej
osiàga bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej.

3. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wy˝szy
stopieƒ wojskowy wyst´puje prze∏o˝ony ˝o∏nierza zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy
kompanii.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedstawia
si´ drogà s∏u˝bowà prze∏o˝onemu uprawnionemu do
mianowania na dany stopieƒ wojskowy.
5. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy nast´puje decyzjà prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania na dany stopieƒ wojskowy.
§ 16. Do mianowania na stopieƒ wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) i kaprala
(mata) jest uprawniony dowódca jednostki wojsko-

1) posiada co najmniej wykszta∏cenie gimnazjalne
i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje
(uprawnienia) przydatne dla Si∏ Zbrojnych;

§ 20. Na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy mo˝e
byç mianowany ˝o∏nierz, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 76 ust. 10 ustawy oraz gdy od jego poprzedniego mianowania up∏ynà∏ co najmniej jeden
rok. Mianowanie to mo˝e nastàpiç na stopieƒ nie wy˝szy ni˝ stopieƒ etatowy stanowiska s∏u˝bowego.
§ 21. 1. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny
wy˝szy stopieƒ wojskowy wyst´pujà:
1) na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) i stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim — prze∏o˝ony ˝o∏nierza zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy kompanii
(równorz´dnego);
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2) na stopnie wojskowe w korpusie oficerskim — dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz odbywa okresowà s∏u˝b´ wojskowà.

§ 23. Na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) mo˝na mianowaç szeregowego (marynarza), który:

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
si´ drogà s∏u˝bowà prze∏o˝onemu uprawnionemu do
mianowania na dany stopieƒ wojskowy.

1) posiada co najmniej wykszta∏cenie gimnazjalne
i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje
(uprawnienia) przydatne dla Si∏ Zbrojnych;

3. Mianowanie na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy nast´puje decyzjà prze∏o˝onego uprawnionego do
mianowania na dany stopieƒ wojskowy.
Rozdzia∏ 6
Mianowanie ˝o∏nierzy rezerwy
§ 22. 1. ˚o∏nierz rezerwy mo˝e byç mianowany na
pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów
i podoficerów oraz na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy:
1) w uznaniu zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa polskiego;
2) w uznaniu szczególnych zas∏ug z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w uznaniu zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w misjach i operacjach poza granicami paƒstwa;
4) w uznaniu zas∏ug za wykonywanie prac lub zadaƒ
na rzecz obronnoÊci paƒstwa, wobec ˝o∏nierza,
który:
a) dzia∏a lub dzia∏a∏ w organizacjach pozarzàdowych wykonujàcych dzia∏ania o charakterze
obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub
w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego,
b) jest zatrudniony lub by∏ zatrudniony w organach w∏adzy publicznej albo w podmiotach posiadajàcych osobowoÊç prawnà,
c) posiada nadany pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny lub przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny;
5) w czasie odbywania çwiczeƒ wojskowych;
6) po odbyciu çwiczeƒ wojskowych lub s∏u˝by okresowej;

2) w czasie odbywania çwiczeƒ wojskowych osiàga∏
bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu
zadaƒ s∏u˝bowych oraz dyscyplinie wojskowej.
§ 24. 1. Na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie
podoficerów mo˝e byç mianowany ˝o∏nierz, który
spe∏nia warunki okreÊlone w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy, je˝eli odbywa∏ lub pe∏ni∏ czynnà s∏u˝b´ wojskowà
albo odbywa∏ zaj´cia wojskowe.
2. Na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie podoficerów mianuje si´ szeregowego (marynarza) i starszego szeregowego (starszego marynarza) z dniem
z∏o˝enia egzaminu na podoficera.
§ 25. Na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy w korpusie podoficerów mo˝e byç mianowany podoficer:
1) w przypadkach, o których mowa w § 22 ust. 1
pkt 3 i 4;
2) je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w art. 76 ust. 8
pkt 5 ustawy i w posiadanym stopniu wojskowym
odby∏ ∏àcznie çwiczenia wojskowe w wymiarze co
najmniej siedmiu dni;
3) w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 7,
w korpusie osobowym medycznym, je˝eli od poprzedniego mianowania up∏yn´∏y co najmniej trzy
lata, do stopnia nie wy˝szego ni˝ stopieƒ etatowy
zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
§ 26. Na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów mo˝e byç mianowany ˝o∏nierz, który spe∏nia
warunki okreÊlone w art. 76 ust. 9 pkt 2 ustawy oraz
posiada:
1) stopieƒ wojskowy szeregowego lub podoficera,
w uznaniu zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa polskiego;

7) w przypadkach uzasadnionych potrzebami Si∏
Zbrojnych.

2) stopieƒ wojskowy szeregowego lub podoficera,
w uznaniu szczególnych zas∏ug z tytu∏u dzia∏alnoÊci
na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów oraz na kolejne wy˝sze stopnie wojskowe
mo˝na mianowaç na zasadach okreÊlonych w art. 76
ust. 8a pkt 1 ustawy.

3) wykszta∏cenie wy˝sze, odby∏ kurs oficerski i zda∏
egzamin na oficera albo ∏àcznie zaj´cia wojskowe
i trwajàce co najmniej pi´ç dni çwiczenia wojskowe.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na
kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy mo˝na mianowaç
tylko jeden raz w ramach danego korpusu kadry zawodowej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na
kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy mo˝na mianowaç
tylko w ramach danego korpusu kadry zawodowej, je˝eli od poprzedniego mianowania up∏yn´∏y co najmniej trzy lata.

§ 27. Na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów mo˝e byç mianowany oficer:
1) w przypadkach, o których mowa w § 22 ust. 1
pkt 1—4;
2) który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 76 ust. 8
pkt 5 ustawy, je˝eli w posiadanym stopniu wojskowym pe∏ni∏ okresowà s∏u˝b´ wojskowà lub odby∏ çwiczenia wojskowe w ∏àcznym wymiarze co
najmniej pi´tnastu dni;
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3) w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 7,
w korpusach osobowych: lotnictwa, Marynarki
Wojennej, sprawiedliwoÊci i obs∏ugi prawnej, medycznym lub duszpasterstwa, je˝eli od poprzedniego mianowania up∏yn´∏y co najmniej trzy lata,
do stopnia nie wy˝szego ni˝ stopieƒ etatowy zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
§ 28. 1. Z wnioskiem o mianowanie wyst´pujà:
1) na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 5—7, oraz stopnie w korpusie podoficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 6 i 7, prze∏o˝ony ˝o∏nierza zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy kompanii
(równorz´dnego), komendant szko∏y podoficerskiej, je˝eli nie jest organem w∏aÊciwym do mianowania, lub wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego
(zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza
rezerwy, trwajàcego ponad trzy miesiàce;
2) na kolejny stopieƒ wojskowy w korpusie podoficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 3 i 4:
a) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym w stosunku do ˝o∏nierzy posiadajàcych
obywatelstwo polskie stale zamieszkujàcych za
granicà w obszarze w∏aÊciwoÊci danego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
b) stowarzyszenia zrzeszajàce ˝o∏nierzy, którzy
brali udzia∏ w misjach pokojowych, wobec osób
zrzeszonych w tych stowarzyszeniach,
c) organy w∏adzy publicznej albo podmioty posiadajàce osobowoÊç prawnà zatrudniajàce ˝o∏nierzy, którzy ponieÊli zas∏ugi za wykonywanie
prac lub zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa,
d) w∏adze naczelne organizacji pozarzàdowych
wykonujàcych dzia∏ania o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego, w których
dzia∏ali lub dzia∏ajà ˝o∏nierze,
e) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza rezerwy,
trwajàcego ponad trzy miesiàce, je˝eli ˝o∏nierz
rezerwy nie jest zatrudniony lub zrzeszony
w podmiotach, o których mowa w lit. b—d;
3) na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 1 i 2:
a) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym w stosunku do ˝o∏nierzy posiadajàcych
obywatelstwo polskie stale zamieszkujàcych za
granicà w obszarze w∏aÊciwoÊci danego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
b) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
˝o∏nierzy, którzy brali udzia∏ w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa, wobec ˝o∏nierzy zrzeszonych w tych stowarzyszeniach,

Poz. 548

c) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
˝o∏nierzy, którzy ponieÊli szczególne zas∏ugi
z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza rezerwy,
trwajàcego ponad trzy miesiàce, je˝eli ˝o∏nierz
rezerwy nie jest zrzeszony w podmiotach, o których mowa w lit. b i c;
4) na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 6 i 7:
a) dowódca jednostki wojskowej, do której ˝o∏nierz posiada przydzia∏ mobilizacyjny lub w której ˝o∏nierz pe∏ni∏ okresowà s∏u˝b´ wojskowà
albo ostatnio odbywa∏ çwiczenia wojskowe,
b) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza rezerwy,
trwajàcego ponad trzy miesiàce;
5) na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 1—4:
a) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym w stosunku do ˝o∏nierzy posiadajàcych
obywatelstwo polskie stale zamieszkujàcych za
granicà w obszarze w∏aÊciwoÊci danego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
b) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
˝o∏nierzy, którzy brali udzia∏ w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa, wobec osób zrzeszonych
w tych stowarzyszeniach,
c) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
˝o∏nierzy, którzy brali udzia∏ w misjach pokojowych, wobec osób zrzeszonych w tych stowarzyszeniach,
d) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
˝o∏nierzy, którzy ponieÊli szczególne zas∏ugi
z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej,
e) organy w∏adzy publicznej albo podmioty posiadajàce osobowoÊç prawnà, zatrudniajàce ˝o∏nierzy, którzy ponieÊli zas∏ugi za wykonywanie
prac lub zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa,
f) w∏adze naczelne organizacji pozarzàdowych
wykonujàcych dzia∏ania o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego, w których
dzia∏ali lub dzia∏ajà ˝o∏nierze rezerwy,
g) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza rezerwy,
trwajàcego ponad trzy miesiàce, je˝eli ˝o∏nierz
rezerwy nie jest zatrudniony lub zrzeszony
w podmiotach, o których mowa w lit. b—f;
6) na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów w przypadkach, o których mowa w § 22
ust. 1 pkt 6 i 7:
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a) dowódca jednostki wojskowej, do której ˝o∏nierz posiada przydzia∏ mobilizacyjny lub w której ˝o∏nierz pe∏ni∏ okresowà s∏u˝b´ wojskowà
albo ostatnio odbywa∏ çwiczenia wojskowe,
b) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza rezerwy,
trwajàcego ponad trzy miesiàce.
2. Wniosek, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, przedstawia si´ drogà s∏u˝bowà prze∏o˝onemu uprawnionemu do mianowania na dany stopieƒ wojskowy;
2) ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 5 lit. a, attaché
obrony (wojskowy, morski, lotniczy) w polskim
przedstawicielstwie dyplomatycznym przesy∏a do
Wojskowego Komendanta Uzupe∏nieƒ Warszawa-ÂródmieÊcie, który przesy∏a go do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr;
3) ust. 1 pkt 2 lit. b—d, pkt 3 lit. b i c i pkt 5 lit. b—f,
stowarzyszenia i organizacje przesy∏ajà do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy
miesiàce, który przesy∏a je do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr, za poÊrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego i szefa komórki
organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w∏aÊciwego do spraw kadrowo-mobilizacyjnych;
4) ust. 1 pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. d, pkt 5 lit. g i pkt 6 lit. b,
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przesy∏a do szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego w∏aÊciwego do spraw kadrowo-mobilizacyjnych, za poÊrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego;
5) ust. 1 pkt 4 lit. a, dowódca jednostki wojskowej
przesy∏a do szefa komórki organizacyjnej Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego w∏aÊciwego do
spraw kadrowo-mobilizacyjnych, powiadamiajàc
o tym fakcie w∏aÊciwego wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ;
6) ust. 1 pkt 4 lit. b, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
przesy∏a do szefa komórki organizacyjnej Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego w∏aÊciwego do
spraw kadrowo-mobilizacyjnych;
7) ust. 1 pkt 6 lit. a, dowódca jednostki wojskowej
przesy∏a do w∏aÊciwego wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ, który przesy∏a go do szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w∏aÊciwego do spraw kadrowo-mobilizacyjnych, za poÊrednictwem szefa wojewódzkiego
sztabu wojskowego.
3. Szef komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w∏aÊciwej do spraw kadrowo-mobilizacyjnych po zaopiniowaniu wniosku przesy∏a
go do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
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4. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy nast´puje decyzjà prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania na dany stopieƒ wojskowy.
§ 29. 1. Organem w∏aÊciwym do mianowania na
stopnie wojskowe starszego szeregowego (starszego
marynarza) i w korpusie podoficerskim jest Minister
Obrony Narodowej.
2. W przypadkach, o których mowa w § 22 ust. 1
pkt 5—7, organami w∏aÊciwymi do mianowania na
stopnie wojskowe starszego szeregowego (starszego
marynarza) i w korpusie podoficerskim sà:
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si∏ Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si∏
Zbrojnych, Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub
brygady niewchodzàcej w sk∏ad dywizji, komendant uczelni wojskowej oraz dowódca zajmujàcy
równorz´dne lub wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe —
do stopnia starszego chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego sztabowego marynarki) w∏àcznie
w podleg∏ych jednostkach wojskowych oraz szef
wojewódzkiego sztabu wojskowego;
2) dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dywizji,
dowódca pu∏ku oraz dowódca zajmujàcy równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — do stopnia starszego sier˝anta (starszego bosmana) w∏àcznie
w podleg∏ej jednostce wojskowej oraz wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego ˝o∏nierza rezerwy, trwajàcego ponad
trzy miesiàce.
Rozdzia∏ 7
Mianowanie ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´
wojskowà w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny
§ 30. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny organami w∏aÊciwymi do mianowania na wy˝szy
stopieƒ wojskowy ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´
wojskowà sà organy, o których mowa w art. 76
ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy, oraz:
1) Minister Obrony Narodowej lub Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych — na kolejne stopnie oficerskie
do stopnia pu∏kownika (komandora) w∏àcznie;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Si∏ Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Si∏
Zbrojnych, Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, Dowódca
Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub
brygady niewchodzàcej w sk∏ad dywizji, komendant wy˝szej szko∏y oficerskiej oraz dowódca zajmujàcy równorz´dne lub wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe — do stopnia starszego chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego sztabowego marynarki) w∏àcznie w podleg∏ych jednostkach wojskowych oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;
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3) dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dywizji,
dowódca pu∏ku oraz dowódca zajmujàcy równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — do stopnia starszego sier˝anta (starszego bosmana) w∏àcznie
w podleg∏ej jednostce wojskowej oraz wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego ˝o∏nierza rezerwy, trwajàcego ponad
trzy miesiàce;
4) dowódca jednostki wojskowej, oddzia∏u lub pododdzia∏u — do stopnia kaprala (mata) w∏àcznie
w podleg∏ej jednostce wojskowej, oddziale lub
pododdziale.
§ 31. 1. Z wnioskiem o mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy wyst´puje:
1) na stopieƒ starszego szeregowego (starszego marynarza) oraz stopnie w korpusie podoficerów —
prze∏o˝ony ˝o∏nierza zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe co najmniej dowódcy kompanii oraz wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego ˝o∏nierza, trwajàcego ponad
trzy miesiàce;
2) na stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów:
a) dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà,
b) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego ˝o∏nierza, trwajàcego ponad trzy miesiàce.
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3. Mianowanie mo˝e nastàpiç na stopieƒ wojskowy nie wy˝szy ni˝ stopieƒ etatowy zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.
Rozdzia∏ 8
Mianowanie studentów wy˝szych szkó∏ morskich
odbywajàcych zaj´cia wojskowe
§ 33. Student wy˝szej szko∏y morskiej odbywajàcy
zaj´cia wojskowe mo˝e byç mianowany na wy˝szy
stopieƒ wojskowy do stopnia mata w∏àcznie.
§ 34. 1. Studenta, o którym mowa w § 33, kierownik studium wojskowego wy˝szej szko∏y morskiej
mianuje:
1) na stopieƒ starszego marynarza — po ukoƒczeniu
pierwszego semestru zaj´ç wojskowych, je˝eli
w tym okresie wyró˝ni∏ si´ bardzo dobrymi wynikami w szkoleniu oraz z∏o˝y∏ przysi´g´ wojskowà;
2) na stopieƒ mata — po ukoƒczeniu zaj´ç wojskowych i zdaniu egzaminu na oficera.
2. O mianowaniu kierownik studium wojskowego
wy˝szej szko∏y morskiej zawiadamia niezw∏ocznie
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
Rozdzia∏ 9
Mianowanie osób niepodlegajàcych obowiàzkowi
czynnej s∏u˝by wojskowej

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
si´ drogà s∏u˝bowà prze∏o˝onemu uprawnionemu do
mianowania na dany stopieƒ wojskowy.

§ 35. 1. Osoba, która z racji ukoƒczonego wieku
lub stanu zdrowia nie podlega obowiàzkowi czynnej
s∏u˝by wojskowej, mo˝e byç mianowana na pierwszy
stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów
oraz na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy:

3. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy nast´puje decyzjà prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania na dany stopieƒ wojskowy.

1) w uznaniu zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa polskiego;

§ 32. 1. Warunkiem mianowania ˝o∏nierza na
pierwszy stopieƒ wojskowy w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny jest:
1) w korpusie podoficerów — posiadanie przez niego
wykszta∏cenia co najmniej na poziomie szko∏y ponadgimnazjalnej i zdanie egzaminu na podoficera;
2) w korpusie oficerskim — posiadanie przez niego
wykszta∏cenia wy˝szego i zdanie egzaminu na oficera.
2. Mianowanie na kolejny stopieƒ wojskowy mo˝e
nastàpiç w przypadku, gdy ˝o∏nierz spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) otrzyma∏ pozytywnà opini´ s∏u˝bowà;
2) jest zdyscyplinowany;
3) posiada kwalifikacje wojskowe wymagane na danym stanowisku;
4) pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà przez okres co najmniej szeÊciu miesi´cy, a od ostatniego mianowania up∏ynà∏ co najmniej jeden rok.

2) w uznaniu szczególnych zas∏ug z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w uznaniu zas∏ug z tytu∏u udzia∏u w misjach i operacjach poza granicami paƒstwa;
4) w uznaniu zas∏ug za wykonywanie prac lub zadaƒ
na rzecz obronnoÊci paƒstwa, wobec osoby, która:
a) dzia∏a lub dzia∏a∏a w organizacjach pozarzàdowych wykonujàcych dzia∏ania o charakterze
obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub
w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego,
b) jest zatrudniona lub by∏a zatrudniona w organach w∏adzy publicznej albo w podmiotach posiadajàcych osobowoÊç prawnà,
c) posiada nadany pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny lub przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów oraz na kolejne wy˝sze stopnie wojskowe
mo˝na mianowaç na zasadach okreÊlonych w art. 76
ust. 8a pkt 1 ustawy.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na
kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy mo˝na mianowaç
tylko jeden raz w ramach danego korpusu kadry zawodowej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na
kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy mo˝na mianowaç
tylko w ramach danego korpusu kadry zawodowej, je˝eli od poprzedniego mianowania up∏yn´∏y co najmniej trzy lata.
§ 36. Z wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie oficerów osób, o których
mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy, wyst´pujà:
1) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym
w stosunku do osób posiadajàcych obywatelstwo
polskie stale zamieszkujàcych za granicà w obszarze w∏aÊciwoÊci danego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego;
2) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych osoby, które bra∏y udzia∏ w walkach o niepodleg∏oÊç
paƒstwa, wobec osób zrzeszonych w tych stowarzyszeniach;
3) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych osoby, które ponios∏y szczególne zas∏ugi z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz suwerennej i demokratycznej
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego osoby, trwajàcego ponad trzy miesiàce, je˝eli osoba ta nie jest zrzeszona w podmiotach, o których mowa w pkt 2 i 3.
§ 37. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy osób, o których mowa w art. 76
ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy, wyst´pujà:
1) attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym
w stosunku do osób posiadajàcych obywatelstwo
polskie, stale zamieszkujàcych za granicà w obszarze w∏aÊciwoÊci danego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego;
2) w∏adze naczelne stowarzyszeƒ zrzeszajàcych osoby, które bra∏y udzia∏ w misjach pokojowych, wobec osób zrzeszonych w tych stowarzyszeniach;
3) organy w∏adzy publicznej albo podmioty posiadajàce osobowoÊç prawnà, zatrudniajàce osoby, które ponios∏y zas∏ugi za wykonywanie prac lub zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa;
4) w∏adze naczelne organizacji pozarzàdowych wykonujàcych dzia∏ania o charakterze obronnym,
edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego, w których dzia∏a∏y lub
dzia∏ajà te osoby;
5) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu czasowego osoby, trwajàcego ponad trzy miesiàce, je˝eli osoba ta nie jest zatrudniona lub zrzeszona w podmiotach, o których mowa w pkt 2—4.

Poz. 548

§ 38. Attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym przesy∏a wnioski o mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy osób, o których mowa w art. 76 ust. 8
pkt 1—4 ustawy, do Wojskowego Komendanta Uzupe∏nieƒ Warszawa-ÂródmieÊcie, który przesy∏a je do
dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
§ 39. Stowarzyszenia oraz organizacje, o których
mowa w § 36 pkt 2 i 3 oraz § 37 pkt 2—4, przesy∏ajà
wnioski o mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy
osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1—4 ustawy, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.
§ 40. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ wniosek
o mianowanie przesy∏a do dyrektora departamentu
Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do
spraw kadr.
§ 41. 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej projekt wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowanie osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1
i 2 ustawy, na pierwszy stopieƒ oficerski podporucznika (podporucznika marynarki) oraz osób, o których
mowa w art. 76 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy, na stopnie oficerskie genera∏ów (admira∏ów).
2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr przed przedstawieniem wniosku dotyczàcego osób, o którym mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1 ustawy, przesy∏a ten wniosek
do Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu wyra˝enia opinii.
3. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr przedstawia
Ministrowi Obrony Narodowej projekt decyzji o mianowaniu na wy˝szy stopieƒ wojskowy inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 osób, o których mowa w § 3 pkt 3.
Rozdzia∏ 10
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 42. ˚o∏nierz rezerwy, który ukoƒczy∏ przeszkolenie
wojskowe przed dniem 1 stycznia 2004 r., mo˝e byç
mianowany na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusie
oficerów, jeÊli spe∏ni∏ warunki okreÊlone w art. 76
ust. 9 pkt 2 ustawy oraz odby∏ çwiczenia wojskowe
o ∏àcznym wymiarze co najmniej pi´ciu dni.
§ 43. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
(Dz. U. Nr 150, poz. 1584, z 2005 r. Nr 68, poz. 598 i Nr 133,
poz. 1121, z 2006 r. Nr 86, poz. 596 oraz z 2008 r. Nr 77,
poz. 459), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia
24 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206,
poz. 1288).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 kwietnia 2009 r. (poz. 548)

WZÓR
...........................................................................
(piecz´ç pod∏u˝na organu sporzàdzajàcego wniosek)

WNIOSEK O MIANOWANIE
NA STOPIE¡ WOJSKOWY ......................
.........................................................................................
(pe∏na nazwa korpusu osobowego)

Wype∏nia wnioskodawca*

dotyczy**-

1. Nazwisko: .................................................................................................................................................................
2. Imi´ (imiona): ..........................................................................................................................................................
3. Imi´ ojca: .................................................................................................................................................................
4. Nr PESEL: ................................................................................................................................................................
5. Nazwa stowarzyszenia***: .......................................................................................................................................
6. Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko***:
..................................................................................................................................................................................
7. WKU w∏aÊciwe dla miejsca zamieszkania:
..................................................................................................................................................................................
8. Posiadany stopieƒ wojskowy (nr i data postanowienia (decyzji), nazwa organu wydajàcego):
..................................................................................................................................................................................
9. Okresy odbywania çwiczeƒ wojskowych oraz okresowej s∏u˝by wojskowej****
(dok∏adna data odbywania çwiczeƒ wojskowych (kursów) lub s∏u˝by okresowej w posiadanym stopniu wojskowym wraz z nazwà stanowiska (kursu) oraz ∏àcznà liczbà dni, nr i data rozkazu):

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
UZASADNIENIE WNIOSKU O MIANOWANIE
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

mp.
(piecz´ç urz´dowa)

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

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

(miejsce i data sporzàdzenia wniosku)

(podpis)
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WYPE¸NIA ORGAN WOJSKOWY
10. Wykszta∏cenie — wykonywany zawód (nazwa szko∏y/uczelni, data jej ukoƒczenia, sta˝ pracy w zawodzie):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11. Tytu∏y i stopnie naukowe i zawodowe:
................................................................................................................................................................................
12. Stopieƒ etatowy i nazwa stanowiska, na które ˝o∏nierz rezerwy posiada przydzia∏ mobilizacyjny, pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny lub przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny lub przewiduje si´ nadanie mu
takiego przydzia∏u (wraz z pe∏nà nazwà jednostki wojskowej)*****:
................................................................................................................................................................................
13. Wyszkolenie wojskowe (jakie, kiedy ukoƒczy∏):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
14. Ocena ogólna z egzaminu na oficera lub podoficera**** (data z∏o˝enia egzaminu):
................................................................................................................................................................................
15. ZnajomoÊç j´zyków obcych (jakie, poziom znajomoÊci):
................................................................................................................................................................................
16. Kategoria zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej**** (data orzeczenia):
................................................................................................................................................................................
OPINIA ORGANÓW WOJSKOWYCH
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

mp.
(piecz´ç urz´dowa)

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

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

(miejsce i data sporzàdzenia opinii)

(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, podpis)

———————
* Wype∏nia równie˝ wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, je˝eli jest organem wyst´pujàcym z wnioskiem.
** W pole „dotyczy” nale˝y wpisaç jednà z cyfr z ni˝ej wymienionych grup:
1) mianowanie ˝o∏nierza okreÊlonego w § 3 pkt 1 lit. a, b, c i f oraz pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe;
2) mianowanie ˝o∏nierza rezerwy w czasie odbywania çwiczeƒ wojskowych;
3) mianowanie ˝o∏nierza rezerwy po odbyciu çwiczeƒ wojskowych;
4) mianowanie ˝o∏nierza rezerwy w przypadkach uzasadnionych potrzebami Si∏ Zbrojnych;
5) mianowanie ˝o∏nierza odbywajàcego s∏u˝b´ okresowà oraz ˝o∏nierza rezerwy po odbyciu s∏u˝by okresowej;
6) mianowanie osoby lub ˝o∏nierza rezerwy okreÊlonego w § 3 pkt 3 rozporzàdzenia.
*** Wype∏nia si´, je˝eli wniosek dotyczy mianowania osoby lub ˝o∏nierza rezerwy okreÊlonego w § 3 pkt 3 rozporzàdzenia.
**** Nie wype∏nia si´, je˝eli mianowanie dotyczy osoby niepodlegajàcej obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej okreÊlonej
w § 3 pkt 3 rozporzàdzenia.
***** Wype∏nia si´ w przypadku wniosku o mianowanie ˝o∏nierza rezerwy na kolejny wy˝szy stopieƒ wojskowy, wpisujàc
dat´ nadania przydzia∏u mobilizacyjnego lub bez daty, je˝eli przewiduje si´ nadanie przydzia∏u na wyszczególnione stanowisko.

