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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(druk nr 1341)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.)

Art. 4.
§ 1. Działalność sądów wojskowych jest finansowana z wyodrębnionych środków

budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budżetowej, nie jest uprawniony do

dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), jeżeli powodowałoby to
zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków dotyczących sądów
wojskowych.

§ 3. Organami kierującymi gospodarką finansową sądów wojskowych są prezesi tych
sądów.

[§ 4. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów wojskowych
opracowują prezesi tych sądów, według zasad określonych w odrębnych przepisach o
finansach publicznych, które dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,
przedkłada Krajowej Radzie Sądownictwa, a ta na ich podstawie składa wniosek do
Ministra Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków sądów wojskowych.]

<§ 4. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów wojskowych
opracowują prezesi tych sądów, według zasad określonych w odrębnych
przepisach o finansach publicznych, które Minister Sprawiedliwości przedkłada
Krajowej Radzie Sądownictwa, a ta na ich podstawie składa wniosek do Ministra
Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków sądów wojskowych.>

§ 5. Organy wymienione w § 4 są związane założeniami, o których mowa w art. 138 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

§ 6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady planowania i prowadzenia gospodarki finansowej i działalności
inwestycyjnej sądów wojskowych.
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Art. 5.
§ 1. Nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd

Najwyższy.
§ 2. Zwierzchni nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności

administracyjnej sprawuje Minister Sprawiedliwości.
§ 3. Nadzór w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach

wojskowych sprawuje Minister Obrony Narodowej.
[§ 4. Zadania zwierzchniego nadzoru, o którym mowa w § 2 i 3, wykonuje komórka

organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu.
§ 5. Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4, powołuje i odwołuje Minister

Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spośród sędziów
wojskowych sądów okręgowych.

§ 6. Sędziów na stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w § 4, powołuje,
spośród sędziów wojskowych sądów okręgowych, i odwołuje Minister Sprawiedliwości
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.]

Art. 10.
§ 1. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, zwane dalej "Zgromadzeniem", tworzą

sędziowie sądów wojskowych.
§ 2. Zgromadzeniu przewodniczą - na przemian - prezesi wojskowych sądów okręgowych.

Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata.
§ 3. Do zadań Zgromadzenia należy:

1) przedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów
wojskowych sądów garnizonowych oraz wojskowych sądów okręgowych;

2) wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa;
3) wybór członków kolegiów wojskowych sądów okręgowych;
4) (uchylony);
5) wybór kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego i wybór zastępcy rzecznika

dyscyplinarnego;
[6) wysłuchiwanie informacji dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, o

działalności sądów wojskowych oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;]
<6) wysłuchanie informacji Ministra Sprawiedliwości o działalności sądów

wojskowych oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;>
7) podejmowanie działań w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych sędziów i

działalności sądów wojskowych;
8) wypowiadanie się w sprawach obowiązków i praw sędziów;
[9) wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa,

Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4.]

<9) wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa,
Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony Narodowej.>
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§ 4. Do wyboru oraz wyrażania opinii, o których mowa w § 3, wymagana jest obecność
przynajmniej dwóch trzecich liczby członków Zgromadzenia, a uchwały w tych
sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 5. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1-5, a ponadto jeżeli
żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgromadzenia.

§ 6. Sędziowie sądów wojskowych są obowiązani brać udział w posiedzeniach
Zgromadzenia.

[§ 7. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje
jego przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Obrony Narodowej, dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, albo
na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia.]

<§ 7. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Zgromadzenia
zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra
Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, albo na wniosek jednej piątej liczby
członków Zgromadzenia.>

§ 8. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych
określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

Art. 13.
§ 1. Do zadań kolegium należą sprawy niezastrzeżone w ustawie do wyłącznej właściwości

Zgromadzenia, a w szczególności:
1) przedstawianie Zgromadzeniu opinii o kandydatach na stanowiska sędziów sądów

wojskowych;
2) wyrażanie opinii w sprawach wyznaczania na stanowiska służbowe prezesów

sądów wojskowych i ich zastępców;
3) opiniowanie wniosków o przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe;
[4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa,

Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, dyrektora departamentu, o
którym mowa w art. 5 § 4, oraz przez prezesa wojskowego sądu okręgowego;]

<4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Krajową Radę
Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz
przez prezesa wojskowego sądu okręgowego;>

5) wypowiadanie się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
6) wyrażanie zgody na delegowanie sędziego wojskowego sądu garnizonowego przez

prezesa wojskowego sądu okręgowego.
§ 2. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej dwóch trzecich członków

kolegium. Uchwały kolegium zapadają większością głosów, przy czym w razie równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 3. Kolegium zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 4. Posiedzenia kolegium zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na

wniosek jednej trzeciej członków kolegium.
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Art. 14.
§ 1. Prezesi sądów wojskowych wykonują czynności nadzoru służbowego i administracji

sądowej przewidziane w przepisach postępowania sądowego oraz w regulaminach
urzędowania, a także inne czynności określone w ustawach i odrębnych przepisach.

[§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, prezesi wojskowych sądów garnizonowych
podlegają prezesom właściwych wojskowych sądów okręgowych, a prezesi tych sądów -
dyrektorowi departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4.]

<§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, prezesi wojskowych sądów garnizonowych
podlegają prezesom właściwych wojskowych sądów okręgowych, a prezesi tych
sądów – Ministrowi Sprawiedliwości.>

§ 3. Prezesi sądów wojskowych mogą zlecać poszczególne czynności nadzoru służbowego i
administracji sądowej swoim zastępcom, a w szczególnych przypadkach - sędziom.

§ 4. Prezes sądu wojskowego wyznacza sędziego do sprawowania nadzoru penitencjarnego.

Art. 18.
§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa, w

drodze rozporządzenia:
1) organizację sądów wojskowych oraz ustala regulamin wewnętrzny urzędowania

tych sądów;
2) szczegółowy tryb wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 5 § 2, art. 14 i art.

15;
3) szczegółowe zasady archiwizacji, niszczenia i przekazywania właściwym

archiwom państwowym akt spraw sądowych.
§ 1a. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w

drodze zarządzenia, organizację i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych
działów administracji sądowej.

§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określa, w
drodze rozporządzenia, sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 5 § 3.

[§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa, w
drodze rozporządzenia, liczbę sędziów w sądach wojskowych oraz w departamencie, o
którym mowa w art. 5 § 4. Liczbę sędziów w departamencie określa się z
uwzględnieniem potrzeb Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.]

<§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
określa, w drodze rozporządzenia, liczbę sędziów w sądach wojskowych, mając na
względzie konieczność prawidłowej organizacji sądów wojskowych oraz potrzebę
zapewnienia sprawności postępowania sądowego.>

§ 4. (uchylony).

Art. 22a.
§ 1. Kandydaci na stanowiska sędziów sądu wojskowego spełniający warunki, o których

mowa w art. 22, są powoływani do zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba
stała na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, po odbyciu szkolenia
wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera.
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[§ 2. Do odbycia szkolenia wojskowego, o którym mowa w § 1, powołuje, na wniosek
dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, organ uprawniony do
powoływania do służby kandydackiej na podstawie odrębnych przepisów, określając
miejsce szkolenia.]

<§ 2. Do odbycia szkolenia wojskowego, o którym mowa w § 1, powołuje, na wniosek
Ministra Sprawiedliwości, organ uprawniony do powoływania do służby
kandydackiej na podstawie odrębnych przepisów, określając miejsce szkolenia.>

§ 3. Kandydaci na stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, są mianowani na stopień
wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu z dniem powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego.

[§ 4. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydatów na
stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, wydaje, na wniosek dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, z dniem powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego, Minister Obrony Narodowej.]

<§ 4. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydatów na
stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, wydaje, na wniosek Ministra
Sprawiedliwości, z dniem powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,
Minister Obrony Narodowej.>

§ 5. (uchylony).

Art. 23.
§ 1. Sędziowie sądów wojskowych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim są

powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa.

§ 1a. Sędziowie sądów wojskowych są powoływani na stanowiska:
1) sędziego wojskowego sądu garnizonowego;
2) sędziego wojskowego sądu okręgowego.

§ 1b. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego.

§ 2. Zgromadzenie ocenia zgłoszonych kandydatów na stanowiska sędziów w drodze
głosowania i przekazuje wszystkie zgłoszone kandydatury, ze wskazaniem liczby
uzyskanych głosów, Krajowej Radzie Sądownictwa, za pośrednictwem Ministra
Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości i Minister Obrony Narodowej wyrażają o
każdym z kandydatów do objęcia stanowiska sędziowskiego opinie wraz z
uzasadnieniem, które Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie
Sądownictwa wraz z kandydaturami, a także z informacjami uzyskanymi od organu
Policji o każdym z kandydatów.

[§ 3. Kandydatów na stanowiska sędziów zgłasza Zgromadzeniu dyrektor departamentu, o
którym mowa w art. 5 § 4.]

<§ 3. Kandydatów na stanowiska sędziów zgłasza Zgromadzeniu Minister
Sprawiedliwości.>

§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może, po
wysłuchaniu opinii kolegium właściwego sądu, zgłosić Krajowej Radzie Sądownictwa
kandydatów na stanowiska sędziów.
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[§ 5. Kandydaci na stanowiska sędziów zgłaszają swoje kandydatury dyrektorowi
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4. Dyrektor, przed zgłoszeniem kandydatur
Zgromadzeniu, ocenia kwalifikacje kandydatów, zasięga opinii właściwego kolegium i
zawiadamia Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony Narodowej, przekazując
wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata.]

<§ 5. Kandydaci na stanowiska sędziów zgłaszają swoje kandydatury Ministrowi
Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, przed zgłoszeniem kandydatur
Zgromadzeniu ocenia kwalifikacje kandydatów, zasięga opinii właściwego
kolegium i zawiadamia Ministra Obrony Narodowej, przekazując wypełnioną
kartę zgłoszenia kandydata.>

Art. 24.
§ 1. Sędziowie zajmują stanowiska:

1) sędziego wojskowego sądu garnizonowego;
2) sędziego wojskowego sądu okręgowego;
[3) sędziego departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4;]
4) (uchylony).

§ 2. (uchylony).
§ 3. Objęcie stanowiska przez sędziego stwierdza Minister Obrony Narodowej.

Art. 26.
[§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po

uzyskaniu zgody sędziego, może delegować sędziego na okres nieprzekraczający trzech
miesięcy w roku kalendarzowym do pełnienia obowiązków sędziowskich lub
wykonywania czynności administracyjnych w innym sądzie wojskowym lub w sądzie
powszechnym albo w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, a na wniosek
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego - także, odpowiednio, w Sądzie Najwyższym lub sądzie
administracyjnym.]

<§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po
uzyskaniu zgody sędziego, może delegować sędziego na okres nieprzekraczający
trzech miesięcy w roku kalendarzowym do pełnienia obowiązków sędziowskich lub
wykonywania czynności administracyjnych w innym sądzie wojskowym lub w
sądzie powszechnym albo w Ministerstwie Sprawiedliwości, a na wniosek
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego – także, odpowiednio, w Sądzie Najwyższym lub sądzie
administracyjnym.>

§ 2. Prezes wojskowego sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego oraz kolegium
właściwego sądu, może delegować sędziego wojskowego sądu garnizonowego do
pełnienia obowiązków sędziego na obszarze właściwości danego wojskowego sądu
okręgowego na czas nie dłuższy niż miesiąc w roku kalendarzowym.

§ 3. Za zgodą sędziego okres delegowania, o którym mowa w § 1 i 2, może zostać
przedłużony na czas określony.
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§ 4. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z wykonywaniem czynności
administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej
podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, z wyłączeniem
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Art. 26a.
§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może

delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej
funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje
międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na
podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizację
międzynarodową, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z
kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, z możliwością
ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat.

[§ 2. Wydatki związane z delegacją sędziego sądu wojskowego poza granice państwa, z
wyjątkiem sędziego zajmującego stanowisko służbowe w departamencie, o którym
mowa w art. 5 § 4, są pokrywane z budżetu państwa, z wyodrębnionych środków
budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.]

<§ 2. Wydatki związane z delegacją sędziego sądu wojskowego poza granice państwa są
pokrywane z budżetu państwa, z wyodrębnionych środków budżetowych
Ministerstwa Obrony Narodowej.>

§ 3. Wydatki, o których mowa w § 2, mogą być również pokrywane w całości lub w części
ze środków przeznaczonych na ten cel przez organizację międzynarodową, którymi
dysponowanie powierzono Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 28.
§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego
małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę
albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub
związku międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z
wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach.
[§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego

wojskowego sądu okręgowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych.
Sędziowie zajmujący stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w art. 5 §
4, oświadczenia składają Ministrowi Sprawiedliwości, który dokonuje analizy
zawartych w nich danych.]

<§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego
wojskowego sądu okręgowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych.>
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§ 3. Prezesi wojskowych sądów okręgowych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1,
Krajowej Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy danych w nim zawartych.

§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie
co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także
w dniu opuszczenia stanowiska sędziego.

§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli
tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba
że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub 3, do
odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego
oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat.

§ 6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do
odebrania oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 3, przekazuje do urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego. Właściwy urząd skarbowy
jest uprawniony do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do
porównania jego treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań
podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do
legalności pochodzenia majątku ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje
sprawę do właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych
przepisów.

Art. 36a.
§ 1. Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne

członków ich rodzin ustala:
1) prezes wojskowego sądu garnizonowego - w stosunku do sędziów tego sądu;
2) prezes wojskowego sądu okręgowego - w stosunku do sędziów tego sądu oraz

prezesa wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcy;
[3) dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4 - w stosunku do prezesa

wojskowego sądu okręgowego i jego zastępców;]
<3) Minister Sprawiedliwości – w stosunku do prezesa wojskowego sądu

okręgowego jego zastępców.>
[4) Minister Sprawiedliwości w stosunku do sędziów z departamentu, o którym mowa

w art. 5 § 4.]
§ 2. Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne

członków ich rodzin wypłaca wojskowy organ emerytalny.
§ 3. W razie orzeczenia kary wymienionej w art. 104 § 3 pkt 4 lub w przypadkach

przewidzianych w art. 104 § 4 ustawy powołanej w art. 32 § 6 sędzia pozbawiony
prawa do stanu spoczynku i uposażenia albo członek jego rodziny pozbawiony prawa
do uposażenia rodzinnego nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego, jeżeli spełnia
warunki określone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z
późn. zm.).

§ 4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń
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sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom
ich rodzin, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości
źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych.

Art. 55.
§ 1. Ławnikiem może być żołnierz, który:

1) ukończył 18 lat i korzysta z praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru oraz wyróżnia się w wykonywaniu zadań

służbowych i przestrzeganiu dyscypliny wojskowej.
[§ 2. Ławnikiem nie może być żołnierz, który pełni służbę w departamencie, o którym mowa

w art. 5 § 4, w sądzie wojskowym, w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury
lub w żandarmerii wojskowej.]

<§ 2. Ławnikiem nie może być żołnierz, który pełni służbę w sądzie wojskowym, w
wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w żandarmerii wojskowej.>

§ 3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Art. 70.
§ 1. Do sądów wojskowych, sądów dyscyplinarnych, sędziów sądów wojskowych oraz

asystentów sędziów i do ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 i 5, art. 8, art.
22 § 6, art. 37 § 5a i 6, art. 40, art. 41 § 2, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art.
56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i 4-6, art. 60, art. 65 i 66, art. 69 § 2, art. 70 i 71, art. 73-75,
art. 77 § 2, 2a, 5 i 6, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d-2h i 4, art. 83,
art. 84 § 3, art. 85 i 86, art. 89 i 90, art. 91 § 1, 1c-2, 6, 7 i 9-12, art. 91a-93, art. 94 § 1,
3 i 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102, art. 104-106, art.
108, art. 111, art. 114 § 5-7, art. 115-118, art. 120, art. 121 § 2, art. 122, art. 126, art.
128, art. 129 § 3 i 4, art. 130 i 131, art. 133, art. 155-155b, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art.
167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 57 § 5, art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a §
7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tej ustawy, z tym że:

[1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych i
okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie
Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi
sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia
prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego - Minister
Sprawiedliwości za pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w art.
5 § 4;]

<1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra
Sprawiedliwości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów
sądów rejonowych i okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują
odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium
wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes sądu
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dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w
zakresie nadzoru administracyjnego - Minister Sprawiedliwości;>

2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia
wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz.
1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157);

3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w
art. 15 niniejszej ustawy;

4) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku
określonym w art. 61 niniejszej ustawy;

5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie przysługują
ławnikom w czynnej służbie wojskowej;

6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 i 2
powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa
wojskowego.

§ 1a. (uchylony).
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z

tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na
stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 6.
1. W rozumieniu ustawy następujące określenia oznaczają:

1) żołnierze zawodowi - żołnierzy pełniących stałą albo kontraktową zawodową służbę
wojskową;

2) potrzeby Sił Zbrojnych - celowość:
a) powołania do zawodowej służby wojskowej,
b) wyznaczenia na stanowisko służbowe,
c) zwolnienia ze stanowiska służbowego,
d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu

osobowego,
e) zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej
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- w ramach liczby stanowisk w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił
Zbrojnych;

3) stanowisko służbowe - usytuowanie żołnierza zawodowego w hierarchii służbowej
jednostki organizacyjnej, z określonymi dla tego stanowiska:

a) nazwą,
b) stopniem etatowym,
c) grupą uposażenia,
d) korpusem osobowym,
e) grupą osobową,
f) specjalnością wojskową;

4) stopień etatowy - określony dla danego stanowiska służbowego stopień wojskowy;
5) wyższe stanowisko służbowe - stanowisko służbowe, którego stopień etatowy jest

wyższy od stopnia etatowego poprzednio zajmowanego stanowiska służbowego;
6) równorzędne stanowisko służbowe - stanowisko służbowe, którego stopień etatowy

jest równy stopniowi etatowemu poprzednio zajmowanego stanowiska służbowego;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) (uchylony);

10) (uchylony);
11) (uchylony);
11a) karta opisu stanowiska służbowego - dokument sporządzony dla każdego

stanowiska służbowego występującego w etacie jednostki wojskowej, zawierający w
szczególności informacje dotyczące charakterystyki stanowiska, wymaganych
kwalifikacji i podstawowych obowiązków służbowych na tym stanowisku;

12) kadencja na stanowisku służbowym - okres pełnienia przez żołnierza zawodowego
służby na stanowisku służbowym określony w decyzji personalnej wyznaczającej go
na to stanowisko;

13) kontrakt - pisemną umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć pełnienia
zawodowej służby wojskowej jako służby kontraktowej a organem właściwym do
zawarcia takiej umowy;

14) modele przebiegu służby wojskowej - przewidzianą dla poszczególnych korpusów
kadry zawodowej Sił Zbrojnych kolejność zajmowania poszczególnych stanowisk
służbowych, na podstawie której planuje się rozwój służbowy żołnierzy
zawodowych;

[15) sędziowie sądów wojskowych - żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę
wojskową na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych i w Departamencie Sądów
Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości;]

<15) sędziowie sądów wojskowych - żołnierzy zawodowych pełniących zawodową
służbę wojskową na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych,>

16) prokuratorzy wojskowi - żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę
wojskową na stanowiskach prokuratorów w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury;
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17) objęcie stanowiska służbowego - określony w rozkazie dziennym dowódcy jednostki
wojskowej dzień przystąpienia żołnierza zawodowego do wykonywania obowiązków
służbowych na stanowisku służbowym, na które żołnierz ten został wyznaczony
decyzją uprawnionego organu;

18) adres zameldowania - adres miejsca zameldowania żołnierza zawodowego na pobyt
stały;

19) (uchylony);
20) dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego - dzieci własne żołnierza

zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na
wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:

a) nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub
odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo

b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej
egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a;

21) przydział mobilizacyjny - imienne wyznaczenie żołnierza zawodowego lub żołnierza
pełniącego służbę kandydacką na stanowisko służbowe określone etatem czasu
wojennego, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz innymi predyspozycjami
określonymi dla tego stanowiska;

22) droga służbowa - wnoszenie wystąpień (wniosków, skarg, próśb, zażaleń i pytań) za
pośrednictwem kolejnych przełożonych, aż do właściwego, który sprawę rozpatrzy.

2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1) jednostce wojskowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Sił

Zbrojnych funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej
etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich
stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje
uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz
posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą
(numerem) jednostki, a także jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowaną, przedsiębiorstwo państwowe, dla którego
jest on organem założycielskim, oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony
Narodowej;

2) decyzji - należy przez to rozumieć również rozkaz personalny. Decyzje i rozkazy
personalne wydaje się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku
sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego w formie zbiorowej, wyciąg z tej
decyzji lub rozkazu jest z nimi równoznaczny.

Art. 22.
1. Żołnierz zawodowy, za jego pisemną zgodą, może pełnić zawodową służbę wojskową na

stanowiskach służbowych w:
1) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego,
[2) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Departamencie Sądów Wojskowych
Ministerstwa Sprawiedliwości lub Agencji Wywiadu,]
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<2) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub Agencji Wywiadu,>

3) innych instytucjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz
obronności i bezpieczeństwa Państwa

- zwanych dalej "instytucjami cywilnymi".
2. Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ujmuje się w wykazie

prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
3. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się na stanowisko

służbowe na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr
104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2009 r. Nr 85, poz.
716).

4. Żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wyznacza na wskazane
stanowisko służbowe kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej dla tego
stanowiska.

5. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową w instytucji cywilnej,
o której mowa w ust. 1 przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne
należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących
służbę w jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego określa również ustawa z
dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego.

7. Do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w instytucjach
cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio obowiązujące na
zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych przepisy prawa pracy lub przepisy
dotyczące stosunku służbowego, odnoszące się do obowiązków pracodawcy i
pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień niezwiązanych z przebiegiem zawodowej
służby wojskowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także
przyznawania nagród innych niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 września 1997
r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 179, poz. 1750, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 957).

8. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór w zakresie pełnienia czynnej służby
wojskowej nad żołnierzem zawodowym, o którym mowa w ust. 1.

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) organy wyznaczające na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i

odwołujące z tych stanowisk;
2) szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na

stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i
odwoływania z tych stanowisk;

3) tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i
odwoływania ich z tej służby;
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4) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa w
ust. 8;

5) szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych pełniących
zawodową służbę wojskową w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt
2 i 3, a także przełożonych uprawnionych do sporządzenia opinii.

10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno w szczególności określić dane, jakie
powinien zawierać wniosek o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko
służbowe w instytucji cywilnej, czynności realizowane przez organy wyznaczające na
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych stanowisk, jak
również czynności realizowane przez organy przy kierowaniu do służby w celu
wyznaczenia na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie
Wywiadu Wojskowego oraz odwoływania z tej służby, a także wskazywać zagadnienia
podlegające nadzorowi wykonywanemu przez Ministra Obrony Narodowej, jak również
formę sprawowania nadzoru oraz uwzględniać specyfikę służby w instytucjach
cywilnych przy opiniowaniu służbowym żołnierzy zawodowych wyznaczonych na
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.


