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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 października 2016 r.
Poz. 1755
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej
Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. poz. 375 oraz z 2013 r. poz. 1677) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 w ust. 1 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) rzecznikowi dyscyplinarnemu, prokuratorowi do spraw wojskowych lub innemu uprawnionemu organowi,”;

2)

w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Karty wyróżnień żołnierzy bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pozostałych żołnierzy pełniących służbę wojskową w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz dowódców (dyrektorów, szefów) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego – prowadzi osoba, której w zakresie obowiązków określono wykonywanie tych czynności, lub osoba wyznaczona w rozkazie (decyzji) szefa właściwej komórki organizacyjnej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.”;

3)

w załącznikach nr 9, 16, 22 i 26 do rozporządzenia użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „prokurator
wojskowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „prokurator do spraw
wojskowych”;

4)

załączniki nr 38–40, 44 i 50 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–5 do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
6 października
2016 r.Ministra
(poz. ….)
Narodowej z dnia
Załączniki
do rozporządzenia
Obrony Narodowej
z dnia 6 października 2016 r. (poz. 1755)

Załącznik
Załącznik
nr 1 nr 1

WZÓR

WZÓR

ZESTAWIENIE LICZBOWE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH
Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY ORAZ WYBRANYCH
RODZAJÓW NARUSZEŃ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

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

(jednostka wojskowa − komórka, jednostka organizacyjna1) lub jednostka nadrzędna, rodzaj Sił Zbrojnych RP i wyższe struktury organizacyjne)

w okresie od .................. do .................

1

I

2

OGÓŁEM POKRZYWDZONYCH I SPRAWCÓW
WYPADKÓW (ZDARZEŃ), w tym:

1

Śmierć żołnierza, bez względu na miejsce i okoliczności,
albo śmierć innej osoby, jeśli była wynikiem sprawstwa
żołnierza lub nastąpiła na terenie będącym pod zarządem
wojskowym

2

Usiłowanie popełnienia samobójstwa przez żołnierza

3

4

5

6

7
8

Doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez
żołnierza wymagającego hospitalizacji, bez względu na
miejsce i okoliczności, albo przez inną osobę, jeśli było
to wynikiem sprawstwa żołnierza lub jeśli nastąpiło to na
terenie pod zarządem wojskowym
Katastrofa, zniszczenie, utrata albo uszkodzenie
wymagające wycofania z eksploatacji lub generalnego
remontu: statku powietrznego, okrętu, wozu bojowego,
wojskowego pojazdu mechanicznego, broni, amunicji,
materiałów wybuchowych, innego uzbrojenia oraz
technicznych środków bojowych i pozoracji pola walki
Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów wojskowych
wymagające wycofania z eksploatacji lub generalnego
remontu oraz innego mienia wojskowego, jak również
ich utrata o wartości odpowiadającej co najmniej
wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego
Zamach na żołnierza, środki walki, uzbrojenie oraz
obiekty wojskowe, a także penetracja lub wtargnięcie
(włamanie się) do obiektów lub na teren będący pod
zarządem wojskowym
Próba zamachu albo zamach z użyciem środków
chemicznych lub biologicznych oraz zachorowanie
ogniskowe lub zagrożenie epidemiologiczne żołnierzy
Utrata, zniszczenie dokumentu lub innego nośnika danych
zawierających informacje niejawne

P

S

3

4

5

6

7

P

S

Pozostali żołnierze

Żołnierze NSR

zawodowi
P S P

Żołnierze służby
kandydackiej
i przygotowawczej

Szeregowi

Podoficerowie

Rodzaje wypadków (zdarzeń) wynikłych
z naruszenia prawa przez żołnierzy
oraz wybranych rodzajów naruszeń
dyscypliny wojskowej

Oficerowie

Lp.

Liczba żołnierzy będących pokrzywdzonymi
i sprawcami wypadków (zdarzeń) wynikłych
z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych
rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej

P

Razem

S

P

S

S

P

S

8

9

10 11 12 13 14

15

16
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2

OGÓŁEM POKRZYWDZONYCH I SPRAWCÓW
NARUSZEŃ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ, w tym:
Samowolne
lub
nieuzasadnione
użycie
statku
1
powietrznego, okrętu, wozu bojowego, wojskowego
pojazdu mechanicznego, broni, amunicji, materiałów
wybuchowych, innego uzbrojenia oraz technicznych
środków bojowych lub pozoracji pola walki
Kradzież broni, amunicji, materiałów wybuchowych
2
i innych środków walki (pozoracji pola walki)
Kradzież mienia wojskowego albo oszustwo na szkodę
jednostki wojskowej o wartości odpowiadającej co
3
najmniej wysokości najniższego uposażenia żołnierza
zawodowego
Wyrządzenie szkody w mieniu wojskowym o wartości
odpowiadającej co najmniej wysokości najniższego
4
uposażenia żołnierza zawodowego przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
Naruszenie prawa o charakterze korupcyjnym
5
Czynna napaść lub przemoc albo groźba karalna wobec
przełożonego (starszego) stopniem albo innego żołnierza
6
niebędącego przełożonym, w związku z pełnieniem przez
tego żołnierza obowiązków służbowych
Pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej lub znęcanie
się fizyczne lub psychiczne nad podwładnym (młodszym
stopniem lub służbą), a także zgwałcenie lub
7
molestowanie seksualne żołnierza lub innej osoby na
terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych
Nieusprawiedliwiona nieobecność w służbie jednorazowo
przez okres co najmniej trzech dni roboczych, odmowa
8
pełnienia służby wojskowej, złożenia przysięgi wojskowej
albo wykonania obowiązku wynikającego ze służby
Niewykonanie lub odmowa wykonania rozkazu albo
9
wykonanie rozkazu niezgodnie z jego treścią
10 Zawiniona niemożność wykonywania zadań służbowych
Naruszenie zasad pełnienia służby mających wpływ na
11
powstanie szkody, której wyznaczona służba miała zapobiec
Posiadanie, produkowanie, dystrybucja oraz używanie
środków odurzających, substancji psychotropowych lub
innych podobnie działających środków i substancji na terenie
12
będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym
miejscu przebywania albo w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych
Wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia na terenie
będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym
13
miejscu przebywania albo w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych
Popełnienie innego przestępstwa w stanie nietrzeźwości
14 lub odurzenia
Inny wypadek lub rażące naruszenie dyscypliny wojskowej
uznane przez dowódcę jednostki wojskowej za szczególnie
15
szkodliwe dla zwartości i gotowości bojowej jednostek
wojskowych i pododdziałów
OGÓŁEM POKRZYWDZONYCH I SPRAWCÓW
III WYPADKÓW (ZDARZEŃ) I NARUSZEŃ
DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

II

1)

Dotyczy również instytucji cywilnej, w której żołnierze pełnią służbę wojskową.
P – pokrzywdzeni, w tym ofiary śmiertelne i poszkodowani.
S – sprawcy.

Poz. 1755
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Załącznik
Załącznik
nr 2 nr 2

WZÓR
WZÓR

......................................................................
(numer*)/nazwa jednostki wojskowej*))

DOWÓDCA**)

.........................................................................................
(przełożony, któremu meldunek jest składany)
do wiadomości

za pośrednictwem Dyżurnej Służby Operacyjnej ……….………..1)
DYREKTOR/SZEF

.........................................................................................
(komórki organizacyjnej MON właściwej w sprawach dyscypliny wojskowej)

MELDUNEK
o wypadku*), o naruszeniu dyscypliny wojskowej*)

1. Rodzaj wypadku*) / naruszenia dyscypliny wojskowej*) – część … lp. ...... 2) – ...................................................
...............................................................................................................................................................................

2. Data i godz. zaistnienia wypadku*) / naruszenia dyscypliny wojskowej*) lub powzięcia o nim wiadomości
..............................................................................................................................................................................

3. Stopień wojskowy, imię i nazwisko sprawcy*) (ofiary*) / pokrzywdzonego*)), jego przynależność służbowa 3)
...............................................................................................................................................................................

4. Miejsce zdarzenia .................................................................................................................................................
5. Opis wypadku*) / naruszenia dyscypliny wojskowej*):
a) sposób .............................................................................................................................................................
b) przyczyna*) .....................................................................................................................................................
c) okoliczności ....................................................................................................................................................
d) udział osób trzecich ........................................................................................................................................
e) związek ze służbą wojskową ..........................................................................................................................
f) stan trzeźwości (odurzenia)*) sprawcy*) (ofiary*), pokrzywdzonego*)) ..……..………………......……….…

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

g) skutki zdrowotne*) i materialne*) .....................................................................................................................
h) wartość utraconego*), zniszczonego*), uszkodzonego*) mienia*), klauzula dokumentu niejawnego*) ............
..........................................................................................................................................................................

i) inne dane istotne dla opisu zdarzenia .............................................................................................................

6. Organ ścigania prowadzący sprawę .....................................................................................................................
7. Wstępna kwalifikacja prawna czynu ....................................................................................................................
8. Podjęte niezwłoczne działania związane z wypadkiem*) / naruszeniem dyscypliny wojskowej*) .......................
...............................................................................................................................................................................

9. Szczegółowe dane żołnierza – sprawcy*) (ofiary*) / pokrzywdzonego*)):
a) nr PESEL ........................................................................................................................................................
b) data powołania do służby wojskowej .............................................................................................................
c) stanowisko służbowe ......................................................................................................................................
d) adres zamieszkania4) .......................................................................................................................................
mp.

(pieczęć urzędowa)
Informacje dot. wykonania i przechowywania dokumentu wg odrębnych przepisów

1)
2)

3)
4)
*)
**)

DOWÓDCA**)

...............................................
(stopień wojskowy*), imię, nazwisko,
stanowisko służbowe, podpis)

Określenie właściwej dyżurnej służby operacyjnej.
Wskazanie lp. z właściwej części zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów
naruszeń dyscypliny wojskowej, stanowiącego załącznik nr 38 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. poz. 375, z późn. zm).
Dotyczy odpowiednio również innej osoby, jeśli sprawcą był żołnierz lub jeśli do zdarzenia doszło na terenie będącym pod zarządem wojskowym.
W odniesieniu do ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usiłowania samobójstwa lub ciężkiego rozstroju zdrowia meldunek podlega niezwłocznemu
przesłaniu pomimo nieustalenia wszystkich danych, które należy uzupełnić w kolejnych meldunkach.
Niepotrzebne skreślić.
Lub równorzędny.

przestępstw

Pokrzywdzeni
(ofiary
śmiertelne,
poszkodowani)

2

1

Dotyczy również instytucji cywilnej, w której żołnierze pełnią służbę wojskową.

Stopień wojskowy,
imię i nazwisko,
imię ojca, nr PESEL,
adres do
korespondencji
pokrzywdzonego,
sprawcy przestępstwa,
wykroczenia
lub przewinienia

Nazwa
pododdziału
(komórki
wewnętrznej),
w której
pokrzywdzony
(sprawca) pełnił
służbę
3

4

5

Oznaczenie
sprawy
Data (okres)
Prowadząca
(sygnatura akt
i miejsce
sprawę
postępowania)
zaistnienia
jednostka
ŻW, oraz kwalifikacja
wypadku,
policji,
prawna czynu
popełnienia
prokuratury
wykroczenia i sądu lub organ (art. Kodeksu
karnego albo
lub
dyscyplinarny
innego aktu
przewinienia
prawnego)

6

Przedstawiony zarzut
w sprawie
o przestępstwo,
wykroczenie lub
przewinienie
dyscyplinarne

Dziennik Ustaw

1)

wykroczeń

Sprawcy

przewinień

Liczba pokrzywdzonych oraz
sprawców wypadków (zdarzeń)
wynikłych z naruszenia prawa
w roku kalendarzowym

Strona lewa

(jednostka wojskowa − komórka, jednostka organizacyjna1) lub jednostka nadrzędna, rodzaj Sił Zbrojnych RP i wyższe struktury organizacyjne)

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

ZESTAWIENIE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY

WZÓR
WZÓR

Załącznik
Załącznik
nr 3nr 3
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Informacje o toku i zakończeniu
postępowania karnego
lub dyscyplinarnego wobec
sprawcy
8

Przyczyny i okoliczności
wypadku (zdarzenia)

7

Strona prawa

9

c) profilaktyczne

b) wobec sprawcy,

a) wobec pokrzywdzonego,

Podjęte działania:

10

Adresat meldunku
i nr pisma

11

Uwagi
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Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

WZÓR
WZÓR

…………………………………………………

MELDUNEK
o sprawcy wypadku (zdarzenia)
wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez
żołnierza, będącego:

1) przestępstwem, oraz o okolicznościach i skutkach jego
popełnienia, na podstawie zawiadomienia organów ścigania
o sposobie ukończenia śledztwa lub dochodzenia, zgodnie
I. PODPORZĄDKOWANIE ŻOŁNIERZA
z art. 21 § 1 i art. 334 § 2 Kodeksu postępowania karnego,
Wpisać (oznaczyć) nazwę struktur organizacyjnych, jakim 2) naruszeniem prawa (czynem o znamionach przestępstwa),
oraz o okolicznościach i skutkach jego popełnienia, za które
jednostka wojskowa podlega:
żołnierz został prawomocnie ukarany, na podstawie art. 17
Dywizja, brygada
ust.
2 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie
1
(skrzydło, flotylla)
……………………..
wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772),
3) naruszeniem dyscypliny wojskowej, za które żołnierz został
1) WL
2) SP
3) MW 4) WS
5) OT
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 24
6) IWspSZ
7) DGW
8) ŻW
9) PKW
pkt 5 i 7 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
2
10) Uczelnie wojskowe
11) Pozostałe struktury składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia lub
uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu żołnierza, w zakresie
organizacyjne ron
posiadanej wiedzy o sprawcy naruszenia prawa oraz o okolicznościach
.……………………
..………………….
i skutkach tego naruszenia

Nr (nazwa) jednostki wojskowej
Nr i data pisma wychodzącego

……………………
Nr i data pisma
wchodzącego

Adresaci wg rozdzielnika

II. ZWIĘZŁY OPIS WYPADKU WYNIKŁEGO Z RAŻĄCEGO NARUSZENIA PRAWA

…......................................................................................................................................................................................................................

Data wpływu zawiadomienia prokuratora*), uprawomocnienia się orzeczenia
o ukaraniu dyscyplinarnym*), będącego podstawą złożenia meldunku:

...................................................................
(wpisać datę w formacie: dd.mm.rrrr)

III. OZNACZENIE I DANE O PRZESTĘPSTWIE

1
2

3

Kwalifikacja
prawna czynu

Wpisać jednostkę redakcyjną aktu prawnego będącego podstawą stawianego żołnierzowi zarzutu popełnienia
przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego:

1) art. …… § …….. 2) art. ….. § ……...

Data (okres) popełnienia naruszenia prawa (wystąpienia skutku):

4) pkt …………….

……………………
1) Data wszczęcia postępowania karnego*) (dyscyplinarnego)*):
2) Data ukończenia postępowania przygotowawczego*)(uprawomocnienia się ukarania)*):
……………………
Zakreślić oznaczenie i siedzibę właściwego organu oraz wpisać
Organ prowadzący
w odpowiednie miejsce numer sygnatury sprawy:
postępowanie *)
przygotowawcze
1)
Pl.ŻW.D
/Śl........
2)
O.ŻW.D/
Śl........ 3) ………..………. 4) APU*)(APZ)*)……...
(dyscyplinarne)*) *)
i sygnatura sprawy*)
5) ….....................
6) ………….........
7) ………….........
8) APO*)(APW)*)……
(akt postępowania)
(sygnatura akt postępowania Żandarmerii Wojskowej)

(sygnatura akt postępowania prokuratury)

4

3) § ….. ust. …….

...........................................................
(wpisać datę w formacie: dd.mm.rrrr)

Podstawa wszczętego
postępowania
karnego*),
dyscyplinarnego*)

1)
2)
3)
4)
5)

(sygnatura akt postępowania Żandarmerii Wojskowej)

(sygnatura akt postępowania prokuratury)

wniosek pokrzywdzonej osoby
lub instytucji
ustalenia organów ścigania lub kontroli
inne zawiadomienie

Zastosowanie karnego*)(dyscyplinarnego)*) środka zapobiegawczego

6

Sposób zakończenia
postępowania
przygotowawczego*)

7

Rodzaj kary*) (środka)*)
we wniosku
skierowanym do sądu*),
wymierzonej kary
dyscyplinarnej*)

1)
2)
3)
4)

(sygnatura akt postępowania prokuratury)

(sygnatura akt postępowania dyscyplinarnego)

sygnatura akt postępowania dyscyplinarnego)

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
wniosek dowódcy jednostki wojskowej
6) inicjatywa własna przełożonego dyscyplinarnego
zawiadomienie dowódcy JW
7) polecenie przełożonego
lub innej osoby funkcyjnej

5

1)
2)
3)

(sygnatura akt postępowania Policji)

na wniosek organu kontroli, wojskowego organu
porządkowego lub ŻW
9) na wniosek prokuratora albo sądu
10) na wniosek podwładnego
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
1) zastosowano
2) nie zastosowano
8)

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
akt oskarżenia do sądu, jakiego? ......................................................................................................
wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania ................................................................
zakończenie postępowania karnego w inny sposób .........................................................................
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
5) grzywna
bezwzględne pozbawienie wolności (areszt wojskowy)
6) zakaz prowadzenia pojazdów
7) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości
pozbawienie wolności (areszt wojskowy)
z zawieszeniem wykonania
8) odwołanie z zajmowanego stanowiska
ograniczenie wolności
9) usunięcie ze służby wojskowej
pozbawienie wolności (areszt wojskowy) z odroczeniem 10) Inna kara i (lub) inny środek
do końca służby
………………………………………………


Dziennik Ustaw

Czas popełnienia
8 przestępstwa*),
(przewinienia *)
dyscyplinarnego)
Miejsce
9 popełnienia
przestępstwa*)
(przewinienia *)
dyscyplinarnego)
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3)
4)
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Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inną sytuację:

służba wartownicza lub dyżurna
6) w trakcie innych zajęć służbowych
ćwiczenie, trening
7) czas wolny
inne zajęcia szkoleniowe
8) podróż służbowa lub inny przejazd
obsługa sprzętu lub prace gospodarcze 9) zwolnienie lekarskie, urlop, przepustka
zadań poza jednostką 10) nieusprawiedliwiona nieobecność w służbie
5) wykonywanie
wojskową lub służba poza krajem
11) inny .......................................................

1)
2)
3)
4)
5)

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inne miejsce:

miejsce pełnienia służby lub dyżuru 6)
poligon, plac ćwiczeń
7)
zakwaterowanie koszarowe albo
8)
wojskowy internat lub hotel
inne − na terenie wojskowym
9)
stałego lub czasowego zamieszkania 10)

w obiektach służby zdrowia
w obiekcie kultury, wypoczynku
na drodze, torach, w środku lokomocji
w innym miejscu publicznym
inne ..............................................................

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inne okoliczności:

chęć osiągnięcia korzyści
majątkowych lub osobistych
wpływ alkoholu lub narkotyków
brak zdyscyplinowania
nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, zasad
pełnienia służby, działania
ostrożności, wyobrażenia
5) brak
skutków czynu

przekonanie o bezkarności za czyn,
lekceważenie przepisów prawa
traktowanie czynu jako zabawy
demoralizacja
problemy osobiste lub rodzinne
czynu przez inną osobę,
10) sprowokowanie
nieprecyzyjne przepisy
..............................................................
11) inne
………………………………………..........

niewłaściwe zabezpieczenie
i rozliczanie składników mienia
brak kontroli i nadzoru
brak reakcji przełożonych na czyn
zabroniony
nieznajomość przepisów
ujemny wpływ innych żołnierzy
ujemny wpływ osób cywilnych

funkcjonowanie służby
7) niewłaściwe
wartowniczej, dyżurnej
8) wpływ alkoholu lub narkotyków
*)
*)
,
9) niewłaściwe*) relacje międzyludzkie , „fala”
„mobbing” , molestowanie seksualne*)
10) braki w wyszkoleniu
11) inne .............................................................

1)
2)
Przyczyna lub
popełnienia
3)
10 motyw
*)
przestępstwa ,
(przewinienia *)
4)
dyscyplinarnego)

6)
7)
8)
9)

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inną przyczynę (inny motyw):

Okoliczności
popełnienia
11
przestępstwa*)
(przewinienia
dyscyplinarnego)*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)

Zakreślić numer właściwej odpowiedzi oraz podać posiadane dane:

poniosło śmierć (liczba): ................... żołnierzy, ................ osób cywilnych
ciężkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): ……... żołnierzy, ……..... osób cywilnych
Skutki popełnienia
średnio ciężkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): …... żołnierzy, ...... osób cywilnych
przestępstwa*)
12
lekkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): …...... żołnierzy, ........... osób cywilnych
(przewinienia
szkoda w mieniu (wartość w złotych): ………………………………………………….……
*)
dyscyplinarnego)
a) państwowym ........................... c) prywatnym ................................................
b) w tym wojskowym .................
d) innym ........................................................
6) inne skutki, jakie ....................................................................................................................
IV. DANE ŻOŁNIERZA OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM KARNYM*), UKARANEGO DYSCYPLINARNIE*)
1 ……………..………………………….........................
2 Nr PESEL

3

4

1)
2)
3)
4)
5)
1)

Stopień, stanowisko służbowe, imię i nazwisko, imię ojca
Zakreślić numer odpowiadający rodzajowi pełnionej służby:

zawodowa:
a) stała
kandydacka:
a) podchorąży
przygotowawcza: a) podchorąży
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
pozostali żołnierze

b)
b)
b)
a)

kontraktowa
kadet
kadet
służba okresowa

c) elew
c) elew
b) odbywający ćwiczenia

Zakreślić numer odpowiadający rodzajowi uprzedniej karalności:

a) za przestępstwo
przed
okresie pełnienia
powołaniem do
2) w
służby
wojskowej
b)
za
wykroczenie
służby wojskowej
mp.

(pieczęć urzędowa)

a) za przestępstwo
b) za wykroczenie
c) za przewinienie
DOWÓDCA**)

...............................................
(stopień wojskowy*), imię, nazwisko,

Rozdzielnik
Informacje dot. wykonania i przechowywania dokumentu wg odrębnych przepisów
__________________________
*)
Niepotrzebne skreślić.
**)
Lub równorzędny.

stanowisko służbowe, podpis)

Dotyczy również instytucji cywilnej, w której żołnierze pełnią służbę wojskową.
X – nie dotyczy.

1)

o ochronie informacji niejawnych, w związku z przedstawieniem żołnierzowi zarzutu popełnienia przestępstwa, postawieniem
go w stan oskarżenia lub skazaniem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe

7) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa
8) orzeczenia dyscyplinarnego w sprawie niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów lub nauki
9) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności żołnierza służby kandydackiej
Zwolnienie z zajmowanego stanowiska służbowego, w tym na podstawie:
1) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego
2) wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.

wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)

6) prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa

wykonania tej kary

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem

jej wykonania

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia

zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego

2) prawomocnego orzeczenia środka karnego utraty stopnia wojskowego albo degradacji
3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub

albo z zawodowej służby wojskowej

1) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby kandydackiej, przygotowawczej, okresowej

2

Zwolnienie ze służby wojskowej, w tym na podstawie:

x

3

podoficerowie

x

4

szeregowi

x

5

x

6

7

Razem
żołnierze
służba kandydacka
i przygotowawcza

Żołnierze zawodowi

żołnierze NSR

x

8

x

9

10

Dziennik Ustaw

2

1

1

Lp.
oficerowie

Wyszczególnienie wykonania orzeczeń sądowych lub dyscyplinarnych wydanych
w stosunku do żołnierzy

pozostali żołnierze

Żołnierze, w stosunku do których wykonano
orzeczenia sądowe lub dyscyplinarne
wg korpusów kadry zawodowej
oraz rodzajów pełnionej służby wojskowej

(jednostka wojskowa − komórka, jednostka organizacyjna1) lub jednostka nadrzędna, rodzaj Sił Zbrojnych RP i wyższe struktury organizacyjne)

ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY WEDŁUG WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH I DYSCYPLINARNYCH
w ......................................................................................................................................................................... w okresie od .................. do .....................

WZÓR
WZÓR

Razem

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5
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14

13

12

11

10

2

Uchylenie decyzji o wyznaczeniu lub skierowaniu żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza
granicami kraju albo rozkazu o skierowaniu żołnierza do pełnienia tej służby przed dniem wyjazdu z kraju
w przypadku prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo wszczęcia postępowania
karnego przeciwko żołnierzowi o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, albo też zawieszenia
żołnierza w czynnościach służbowych
Odwołanie żołnierza do kraju w przypadku prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo
wszczęcia przeciwko żołnierzowi postępowania karnego o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, albo
też zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych oraz w razie uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia czynu,
który jest zabroniony pod groźbą kary według prawa państwa pobytu
Niemożność mianowania żołnierza w czynnej służbie wojskowej w czasie pokoju na kolejny wyższy stopień
wojskowy wskutek niezdyscyplinowania albo niedokonanie mianowania na wyższy stopień wojskowy w przypadku
skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
Odbywanie kary ograniczenia wolności
Niewypłacanie uposażenia żołnierzowi w przypadku odbywania w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej kary
pozbawienia wolności (aresztu wojskowego)
Utrata prawa do 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności lub
niemożności pełnienia obowiązków służbowych
Zawieszenie wypłaty uposażenia oraz innych należności pieniężnych w przypadku samowolnego opuszczenia
miejsca pełnienia służby wojskowej lub pozostawania poza nim albo odmawiania pełnienia służby bądź
wykonywania obowiązku wynikającego z tej służby
Potrącenie uposażenia w wykonaniu prawomocnego ukarania dyscyplinarnego karą pieniężną lub środkiem
dyscyplinarnym zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody
Zawieszenie żołnierzowi połowy uposażenia zasadniczego oraz wypłaty dodatków o charakterze stałym, a także
innych wybranych należności pieniężnych w przypadku zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych albo jego
tymczasowego aresztowania
Utrata całości odprawy oraz dodatkowego uposażenia rocznego w przypadku zwolnienia z zawodowej służby
wojskowej na podstawie ukarania sądowego lub dyscyplinarnego
Zwolnienie przez sąd, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, żołnierza od wykonywania reszty
kary ograniczenia wolności w przypadku odbycia przynajmniej jej połowy, jeżeli żołnierz w okresie wykonywania
tej kary przestrzegał porządku prawnego, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne
Zwolnienie przez sąd, po zapoznaniu się z opinią dowódcy jednostki wojskowej, od kary pozbawienia wolności
nieprzekraczającej 6 miesięcy, jeżeli okres odroczenia wykonania trwał co najmniej 6 miesięcy (a nawet krócej,
jeżeli przemawiają za tym szczególnie ważne powody), a żołnierz w okresie odroczenia wykonania kary
pozbawienia wolności wyróżnił się w wykonywaniu obowiązków służbowych albo wykazał się odwagą

3

4

5

6

7

8

9

10

Dziennik Ustaw

9

8

7

6

5

4

3

1
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