
Na podstawie art. 16 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:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb powo∏ywania do zawodowej s∏u˝by wojskowej
oraz nadawania pierwszych stopni wojskowych oso-
bom powo∏anym do tej s∏u˝by, a tak˝e szczegó∏owy
tryb zawierania kontraktów i wzory kontraktów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia

11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych;

2) szko∏ach wojskowych — nale˝y przez to rozumieç
wojskowe uczelnie akademickie, uczelnie wojsko-
we oraz szko∏y podoficerskie;

3) wojskowym komendancie uzupe∏nieƒ — nale˝y
przez to rozumieç wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na adres miejsca
zameldowania na pobyt sta∏y lub czasowy trwajà-
cy ponad dwa miesiàce osoby powo∏ywanej do
zawodowej s∏u˝by wojskowej, a w odniesieniu do
jednostki wojskowej — wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
stacjonowania tej jednostki;

4) promocji — nale˝y przez to rozumieç uroczyste za-
koƒczenie studiów lub nauki w szkole wojskowej,
w trakcie której absolwenci otrzymujà akt miano-
wania na pierwszy stopieƒ wojskowy w danym
korpusie kadry zawodowej.

§ 3. 1. W razie wniesienia, w kancelarii jednostki
wojskowej lub wojskowej komendzie uzupe∏nieƒ, pi-
semnego wniosku w sprawach personalnych, o których
mowa w § 1, otrzymujàcy wniosek jest obowiàzany po-
twierdziç jego przyj´cie, umieszczajàc na oryginale i na
kopii dat´ przyj´cia wniosku oraz swój czytelny podpis.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, kierowane do
Ministra Obrony Narodowej przesy∏a si´ za poÊrednic-
twem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr.

§ 4. Podstawà powo∏ania do zawodowej s∏u˝by
wojskowej jest w stosunku do:
1) absolwentów szkó∏ wojskowych kszta∏càcych kan-

dydatów na ˝o∏nierzy zawodowych — zobowiàza-
nie do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej,
zamieszczone w kontrakcie na pe∏nienie s∏u˝by
kandydackiej;

2) ˝o∏nierzy rezerwy oraz osób wymienionych w art. 11
ustawy — wniosek odpowiednio ˝o∏nierza lub oso-
by;

3) ˝o∏nierzy nadterminowej zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej i zasadniczej s∏u˝by wojskowej, o których
mowa w art. 10 pkt 3 lit. b ustawy — wniosek ˝o∏-
nierza.

§ 5. 1. Komendant szko∏y wojskowej po zakoƒcze-
niu w niej egzaminów koƒcowych przesy∏a do dyrek-
tora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw kadr wykaz absolwentów tej
szko∏y.

2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr po otrzymaniu
wykazu, o którym mowa w ust. 1:

1) kieruje wniosek do Ministra Obrony Narodowej
o wystàpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie mianowania na stopieƒ wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki) absol-
wentów szko∏y wojskowej kszta∏càcej kandydatów
na oficerów;

2) przesy∏a wykazy imienne absolwentów szkó∏ woj-
skowych do organu w∏aÊciwego do wyznaczenia
na stanowisko s∏u˝bowe, nie póêniej ni˝ na trzy-
dzieÊci dni przed dniem promocji.

3. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr po otrzymaniu
postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o mianowaniu na stopieƒ wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki), a w przypadku szko∏y
podoficerskiej — po wydaniu rozkazu personalnego
o mianowaniu na stopieƒ wojskowy kaprala (mata):

1) wydaje rozkaz personalny o powo∏aniu do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej;

2) przesy∏a postanowienie Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej lub rozkaz personalny o mianowaniu
do komendanta szko∏y wojskowej;

3) przesy∏a do organu w∏aÊciwego do wyznaczenia
na stanowisko s∏u˝bowe rozkaz personalny o po-
wo∏aniu do zawodowej s∏u˝by wojskowej.

4. Najpóêniej w dniu promocji:

1) organ w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko
s∏u˝bowe zawiera z ˝o∏nierzem kontrakt na pe∏nie-
nie zawodowej s∏u˝by wojskowej;

2) komendant szko∏y wojskowej:

a) wr´cza dyplomy ukoƒczenia studiów lub nauki,
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.



b) kieruje ˝o∏nierza do jednostki wojskowej, w któ-
rej zosta∏ wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe,
z dniem okreÊlonym w kontrakcie.

§ 6. 1. Wzory kontraktów okreÊlajà za∏àczniki nr 1
i 2 do rozporzàdzenia.

2. Kontrakty podlegajà ewidencji prowadzonej
w kancelarii jednostki wojskowej organu, o którym
mowa w § 5 ust. 4 pkt 1. 

§ 7. 1. Absolwent szko∏y wojskowej rozpoczyna
pe∏nienie zawodowej s∏u˝by wojskowej z dniem sta-
wienia si´ w jednostce wojskowej.

2. Dzieƒ stawienia si´ absolwenta w jednostce
wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym dowódca
tej jednostki.

§ 8. 1. ˚o∏nierz rezerwy zainteresowany pe∏nie-
niem zawodowej s∏u˝by wojskowej zg∏asza si´ do woj-
skowego komendanta uzupe∏nieƒ, który ustala, czy
˝o∏nierz rezerwy spe∏nia warunki do powo∏ania do
s∏u˝by w danym korpusie kadry zawodowej, a nast´p-
nie umo˝liwia mu zapoznanie si´ z przepisami normu-
jàcymi przebieg zawodowej s∏u˝by wojskowej.

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ dokonuje
analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojsko-
wych stacjonujàcych na obszarze pozostajàcym w je-
go w∏aÊciwoÊci miejscowej pod wzgl´dem mo˝liwoÊci
powo∏ania ˝o∏nierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1,
do zawodowej s∏u˝by wojskowej. 

3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy
˝o∏nierz rezerwy wyra˝a wol´ pe∏nienia s∏u˝by tak˝e
w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komen-
dant uzupe∏nieƒ podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do
powo∏ania ˝o∏nierza rezerwy na stanowisko s∏u˝bowe
w okreÊlonej jednostce wojskowej, zgodne z posiada-
nymi przez tego ˝o∏nierza kwalifikacjami.

4. Dowódcy jednostek wojskowych przesy∏ajà do
wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ do koƒca ka˝de-
go kwarta∏u informacj´ o stanowiskach s∏u˝bowych,
na które mogà byç powo∏ani ˝o∏nierze rezerwy. 

5. Po wyra˝eniu przez ˝o∏nierza rezerwy ch´ci pe∏-
nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej na okreÊlonym
stanowisku s∏u˝bowym wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ ustala z nim oraz z organem w∏aÊciwym do wy-
znaczenia na stanowisko s∏u˝bowe termin i miejsce
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Organ w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko
s∏u˝bowe wydaje ˝o∏nierzowi rezerwy zaÊwiadczenie
o mo˝liwoÊci wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe,
zamieszczajàc w nim dane stanowiska s∏u˝bowego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

7. Po uzyskaniu zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 6, ˝o∏nierz rezerwy sk∏ada w kancelarii wojsko-
wej komendy uzupe∏nieƒ pisemny wniosek o powo∏a-
nie do zawodowej s∏u˝by wojskowej. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, ˝o∏nierz
rezerwy do∏àcza:

1) ˝yciorys;

2) odpis skrócony aktu urodzenia;

3) odpis lub kopi´ uwierzytelnionà dokumentu stwier-
dzajàcego uzyskanie wymaganego wykszta∏cenia;

4) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego;

5) uwierzytelnionà kopi´ dowodu osobistego;

6) zaÊwiadczenie organu w∏aÊciwego do wyznacze-
nia na stanowisko s∏u˝bowe, posiadajàcego kom-
petencje do wyznaczenia na to stanowisko;

7) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzajàce
posiadane kwalifikacje i umiej´tnoÊci niezb´dne
na planowanym do obj´cia przez ˝o∏nierza rezer-
wy stanowisku s∏u˝bowym.

9. Dokumenty wymienione w ust. 8 pkt 3, 5 i 7 mo-
˝e uwierzytelniç organ wojskowy, który przyjmuje do-
kumenty od ˝o∏nierza rezerwy. 

10. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ po analizie
dokumentów, o których mowa w ust. 8, z∏o˝onych
przez ˝o∏nierza rezerwy, kieruje go do w∏aÊciwej woj-
skowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej.

11. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 8, uwierzytelnionà kopià wtórnika karty ewiden-
cyjnej, kartà ewidencyjnà kandydata na ˝o∏nierza za-
wodowego oraz opinià dotyczàcà wczeÊniejszych
okresów pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, sporzàdzonà na
podstawie dokumentów znajdujàcych si´ w wojsko-
wej komendzie uzupe∏nieƒ, wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ przesy∏a do w∏aÊciwego organu wojsko-
wego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

§ 9. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku ˝o∏nierza rezerwy o powo∏anie do zawodowej
s∏u˝by wojskowej w∏aÊciwy organ wojskowy, o któ-
rym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, wydaje rozkaz per-
sonalny o powo∏aniu ˝o∏nierza do zawodowej s∏u˝by
wojskowej, który przesy∏a do organu w∏aÊciwego do
wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe, je˝eli sam nie
jest tym organem.

2. Organ w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko
s∏u˝bowe powiadamia wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ o:

1) powo∏aniu ˝o∏nierza rezerwy do zawodowej s∏u˝by
wojskowej, wskazujàc równoczeÊnie termin i miej-
sce skierowania ˝o∏nierza w celu zawarcia kontrak-
tu na pe∏nienie zawodowej s∏u˝by wojskowej;

2) zawartym kontrakcie na pe∏nienie zawodowej s∏u˝-
by wojskowej, wskazujàc równoczeÊnie termin
i miejsce skierowania ˝o∏nierza do pe∏nienia zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku
˝o∏nierza rezerwy o powo∏anie do zawodowej s∏u˝by
wojskowej w∏aÊciwy organ wojskowy, o którym mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy, wydaje rozkaz personalny o od-
mowie powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej,
który przesy∏a ˝o∏nierzowi rezerwy, wojskowemu ko-
mendantowi uzupe∏nieƒ oraz organowi w∏aÊciwemu
do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe, je˝eli sam nie
jest tym organem. 
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§ 10. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ dor´cza
˝o∏nierzowi rezerwy kart´ powo∏ania i kieruje go do
jednostki wojskowej.

2. Kart´ powo∏ania dor´cza si´ ˝o∏nierzowi rezer-
wy co najmniej na trzydzieÊci dni przed dniem rozpo-
cz´cia pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej okreÊ-
lonym w kontrakcie.

3. JednoczeÊnie z dor´czeniem karty powo∏ania
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ zawiadamia praco-
dawc´ zatrudniajàcego ˝o∏nierza rezerwy o jego po-
wo∏aniu do zawodowej s∏u˝by wojskowej.

§ 11. 1. ˚o∏nierz rezerwy rozpoczyna pe∏nienie za-
wodowej s∏u˝by wojskowej z dniem stawienia si´
w jednostce wojskowej.

2. Dzieƒ stawienia si´ ˝o∏nierza rezerwy w jednost-
ce wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym dowód-
ca tej jednostki.

§ 12. 1. ˚o∏nierz nadterminowej zasadniczej s∏u˝by
wojskowej i ˝o∏nierz zasadniczej s∏u˝by wojskowej za-
interesowany pe∏nieniem zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej w korpusie szeregowych zawodowych, o którym
mowa w art. 10 pkt 3 lit. b ustawy, wyst´puje z wnios-
kiem o powo∏anie do tej s∏u˝by do dowódcy jednostki
wojskowej, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 3 usta-
wy, za poÊrednictwem dowódcy jednostki wojskowej,
w której pe∏ni s∏u˝b´.

2. Powo∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏-
nierza zasadniczej s∏u˝by wojskowej nast´puje w ostat-
nim dniu pe∏nienia zasadniczej s∏u˝by wojskowej. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku ˝o∏nierza, wymienionego w ust. 1, o powo∏anie do
zawodowej s∏u˝by wojskowej, dowódca jednostki woj-
skowej, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy:

1) wydaje rozkazy personalne o powo∏aniu ̋ o∏nierza do
zawodowej s∏u˝by wojskowej oraz o mianowaniu;

2) zawiera z ˝o∏nierzem kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by
terminowej;

3) powiadamia dowódc´ jednostki wojskowej, w któ-
rej ˝o∏nierz odbywa s∏u˝b´, o terminie stawienia
si´ ˝o∏nierza do zawodowej s∏u˝by wojskowej
okreÊlonym w kontrakcie na pe∏nienie s∏u˝by ter-
minowej, je˝eli sam nie jest tym organem.

4. W sprawie powo∏ania ˝o∏nierzy, o których mowa
w ust. 1, do zawodowej s∏u˝by wojskowej przepisy § 8
ust. 5—11, § 9 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz § 11 stosuje si´
odpowiednio.

§ 13. W sprawie powo∏ania osób, o których mowa
w art. 11 ustawy, do zawodowej s∏u˝by wojskowej
przepisy § 8—11 i § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 14. 1. Dowódca jednostki wojskowej w terminie
czterdziestu oÊmiu godzin od chwili stawienia si´ do
zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierza rezerwy lub
osoby, o której mowa w art. 11 ustawy, odsy∏a do woj-
skowego komendanta uzupe∏nieƒ kart´ powo∏ania.

2. Je˝eli wojskowy komendant uzupe∏nieƒ w termi-
nie siedmiu dni od okreÊlonego w kontrakcie na pe∏-
nienie zawodowej s∏u˝by wojskowej dnia stawienia si´
˝o∏nierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 11
ustawy, w jednostce wojskowej nie otrzyma karty po-
wo∏ania, ustala przyczyny niestawiennictwa i zawiada-
mia o tym bezpoÊrednio organ, który wyda∏ rozkaz per-
sonalny o powo∏aniu do zawodowej s∏u˝by wojskowej,
oraz organ, który wyda∏ rozkaz personalny o wyznacze-
niu tego ˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe.

3. W przypadku niestawienia si´ osoby, o której
mowa w art. 10 lub 11 ustawy, do pe∏nienia zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej i niewyjaÊnienia przyczyn tego
niestawienia przez osob´ powo∏anà lub niewyra˝enia
przez nià zgody na zawarcie kontraktu w∏aÊciwy organ
wojskowy, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, wy-
daje rozkaz personalny stwierdzajàcy wygaÊni´cie roz-
kazu o powo∏aniu do tej s∏u˝by.

4. Je˝eli ˝o∏nierz rezerwy lub osoba, o której mowa
w art. 11 ustawy, usprawiedliwi∏a przyczyny niestawie-
nia si´ do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej
w terminie okreÊlonym w kontrakcie, zawiera si´ nowy
kontrakt na pe∏nienie zawodowej s∏u˝by wojskowej.

§ 15. 1. W przypadku wniesienia przez ˝o∏nierza za-
wodowego wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1
ustawy, o zawarcie kolejnego kontraktu na pe∏nienie
s∏u˝by terminowej lub o zawarcie kontraktu na pe∏nie-
nie s∏u˝by sta∏ej organ, o którym mowa w § 5 ust. 4
pkt 1, wyst´puje do dyrektora departamentu Minister-
stwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr
o wyra˝enie zgody na zawarcie z tym ˝o∏nierzem kolej-
nego kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej lub
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej.

2. Zgoda albo odmowa wyra˝enia zgody, o której
mowa w ust. 1, nast´puje w formie rozkazu personal-
nego.

3. W przypadkach gdy organem wyra˝ajàcym zgo-
d´, o której mowa w ust. 1, jest organ wyznaczajàcy
na stanowisko s∏u˝bowe, ˝o∏nierz zawodowy sk∏ada
wniosek do tego organu. Zgoda nast´puje w formie
zawarcia kolejnego kontraktu na pe∏nienie zawodowej
s∏u˝by wojskowej, a odmowa w formie rozkazu perso-
nalnego.

§ 16. Je˝eli z inicjatywà zawarcia kolejnego kon-
traktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej lub kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej wystàpi dowódca jednostki
wojskowej, w której ˝o∏nierz zawodowy pe∏ni zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà, do wniosku w tej sprawie do∏à-
cza si´ pisemnà zgod´ ˝o∏nierza. Przepisy § 15 stosuje
si´ odpowiednio. 

§ 17. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powo∏y-
wania do zawodowej s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 43,
poz. 398).

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni do dnia og∏oszenia. 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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...................................................
(piecz´ç nag∏ówkowa)

KONTRAKT NA PE¸NIENIE S¸U˚BY STA¸EJ Nr.........

W dniu ....................................... w ..................................................................................................................................
(miejscowoÊç)

mi´dzy:

1) ......................................................................................................................................................................................
(organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko)

a

2) Panem/Panià ...................................................................................................................... s./c. .................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko)

— 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 .........................................

powo∏anym(à) do zawodowej s∏u˝by wojskowej rozkazem personalnym ...........................................................

......................................................................................................................................................................................
(organ uprawniony do powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej)

nr ..................... z dnia ..............................  zawarty zosta∏ kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej o nast´pujàcej
treÊci:

§ 1. ˚o∏nierz pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà od dnia ..............................................

§ 2. ˚o∏nierz zobowiàzuje si´ pe∏niç zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na stanowisku s∏u˝bowym ................................

...................................................................................................................................................................................
(dok∏adne okreÊlenie stanowiska s∏u˝bowego uj´tego w etacie jednostki wojskowej)

zgodnie z kadencjà okreÊlonà w rozkazie personalnym ........................................................................................
(nazwa organu wydajàcego rozkaz)

nr .................................... z dnia .............................................. w Jednostce Wojskowej .......................................

....................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki wojskowej)

oraz na stanowiskach s∏u˝bowych przez czas okreÊlony kadencjami w decyzji personalnej organu upraw-
nionego do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w kar-
cie opisu stanowiska s∏u˝bowego, na jakie ˝o∏nierz ma byç wyznaczony, a tak˝e ustalonà dla niego indywi-
dualnà prognozà przebiegu s∏u˝by.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. (poz. 477)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR



§ 3. ˚o∏nierz oÊwiadcza, ˝e przed podpisaniem niniejszego kontraktu zapozna∏ si´ z przepisami normujàcymi
przebieg zawodowej s∏u˝by wojskowej, zamieszczonymi w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.) i innych ustawach okreÊlajàcych pra-
wa i obowiàzki ˝o∏nierzy zawodowych w czasie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej, a tak˝e w aktach
wykonawczych do tych ustaw.

§ 4. W przypadku niezg∏oszenia si´ osoby, z którà podpisano kontrakt, w terminie i miejscu okreÊlonym
w kontrakcie niniejszy kontrakt uznaje si´ za niespe∏niony z mocy prawa z przyczyn le˝àcych po stronie
osoby powo∏anej.

§ 5. Kontrakt sporzàdzono w ....................................................... jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla
ka˝dej ze stron (i do .........).

mp.

......................................................... .....................................................................................
(podpis ˝o∏nierza) (organ w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe)
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...................................................
(piecz´ç nag∏ówkowa)

KONTRAKT NA PE¸NIENIE S¸U˚BY TERMINOWEJ Nr.........

W dniu ....................................... w ..................................................................................................................................
(miejscowoÊç)

mi´dzy:

1) ......................................................................................................................................................................................
(organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko)

a

2) Panem/Panià ...................................................................................................................... s./c. .................................
(stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko)

— 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 .........................................

powo∏anym(à) do zawodowej s∏u˝by wojskowej rozkazem personalnym ............................................................

......................................................................................................................................................................................
(organ uprawniony do powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej)

nr ................ z dnia .............................. zawarty zosta∏ kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by terminowej o nast´pujàcej
treÊci:

§ 1. ˚o∏nierz pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu terminowego przez okres ................. lat, 

to jest od dnia .............................. do dnia ............................ .

§ 2. ˚o∏nierz zobowiàzuje si´ pe∏niç zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na stanowisku s∏u˝bowym ................................

...................................................................................................................................................................................
(dok∏adne okreÊlenie stanowiska s∏u˝bowego uj´tego w etacie jednostki wojskowej)

zgodnie z kadencjà okreÊlonà w rozkazie personalnym ........................................................................................
(nazwa organu wydajàcego rozkaz)

nr .................................... z dnia .............................................. w Jednostce Wojskowej .......................................

...................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki wojskowej)

oraz na stanowiskach s∏u˝bowych przez czas kadencji okreÊlony w decyzji personalnej organu uprawnio-
nego do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w karcie
opisu stanowiska s∏u˝bowego, na jakie ˝o∏nierz ma byç wyznaczony.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR



§ 3. ˚o∏nierz oÊwiadcza, ˝e przed podpisaniem niniejszego kontraktu zapozna∏ si´ z przepisami normujàcymi
przebieg zawodowej s∏u˝by wojskowej, zamieszczonymi w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.) i innych ustawach okreÊlajàcych pra-
wa i obowiàzki ˝o∏nierzy zawodowych w czasie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej, a tak˝e w aktach
wykonawczych do tych ustaw.

§ 4. W przypadku niezg∏oszenia si´ osoby, z którà podpisano kontrakt, w terminie i miejscu okreÊlonym
w kontrakcie niniejszy kontrakt uznaje si´ za niespe∏niony z mocy prawa z przyczyn le˝àcych po stronie
osoby powo∏anej.

§ 5. Kontrakt sporzàdzono w ....................................................... jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla
ka˝dej ze stron (i do .........).

mp.

......................................................... ....................................................................................
(podpis ˝o∏nierza) (organ w∏aÊciwy do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe)
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