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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 10 sierpnia 1992 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza 
się , co następuje : 

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości 
odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225 
i Nr 57, poz. 338, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11, 
poz. 70, Nr19, poz. 116, Nr28,poz.166,Nr41,poz.241 iNr 

82, poz. 478 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 82, poz. 367) 
odsetki ustawowe ustala się od dnia 15 sierpnia 1992 r. 
w wysokości 60% w stosunku rocznym. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierp
nia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 28 lipca 1992 r. 

w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18, 24, 25 ust. 4, art. 33 
ust. 2, art. 35 ust. 3, art. 39,49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56, 74 
ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 oraz w związku z art. 1 08 ust. 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, 
poz. 254) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie reguluje powoływanie do zawo
dowej służby wojskowej, przebieg tej służby, zwalnianie 
z niej. a także niektóre prawa i obowiązki żołnierzy zawodo
wych, związane z pełnieniem tej służby . 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu mówi się: 

1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 
czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo
wych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254); 

2) o żołnierzu zawodowym bez bliższego określenia - na
leży przez to rozumieć oficera, chorążego i podoficera 
pełniącego zawodową służbę jako służbę stałą lub 
kontraktową; 

3) o żołnierzu w służb ie stałej - należy przez to rozumieć 
żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową 

w dniu 9 grudnia 1991 r., żołnierza powołanego do 
zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 10, 11 
i 17 ust. 1 ustawy, a także żołnierza powołanego do 
służby stałej na podstawie art. 16 ustawy; 

4) o żołnierzu w służbie kontraktowej - należy przez to 
rozumieć żołnierza powołanego do zawodowej służby 
wojskowej na podstawie art. 1 3 i 1 7 ust. 2 ustawy; 

5) o kontrakcie - należy przez to rozumieć pisemną 
umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć peł
nienia zawodowej służby wojskowej a organem właś
ciwym do zawierania kontraktu; 

6) o wyższych szkołach wojskowych - należy przez to 
rozumieć wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe; 

7) o wojskowym komendancie uzupełnień - należy przez 
to rozumieć wojskowego komendanta uzupełnień właś
ciwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamiesz
kania) żołnierza lub jego pobytu czasowego trwającego 
ponad dwa miesiące, chyba że przepis szczególny stano
wi inaczej . 

§ 3. Przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia do
wódców jednostek wojskowych przysługują w stosunku do 
żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe dowódców jed
nostek ich bezpośrednim przełożonym . 

§ 4. 1. Wnioski i prośby w sprawach personalnych 
żołnierzy zawodowych przesyła się drogą służbową, z wyjąt
kiem przypadków określonych w dalszych przepisach. 

2. Wnioski i prośby skierowane do Ministra Obrony 
Narodowej przesyła się drogą służbową poprzez Szefa Depa
rtamentu Kadr. 

3. Dokumenty w sprawach personalnych żołnierzy za
wodowych, a w szczególności wnioski o przeniesienie, 
zwolnienie, mianowanie i odznaczenie oraz rozkazy per
sonalne, podpisują właściwi dowódcy (przełożeni) . 


