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Załączn i k nr 4 

TABELA STAWEK UPOSAŻEN IA WALUTOWEGO DLA ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA STANOWISKACH 
SŁUŻBOWYCH W POLSKICH PRZEDSTAWICIELSTWACH WOJSKOWYCH PRZY ORGANIZACJACH 

MIĘDZYNARODOWYCH I M I ĘDZYNARODOWYCH DOWÓDZTWACH WOJSKOWYCH ORAZ BEZPOŚREDNIO 
W STRUKTURACH TYCH ORGANIZACJI I DOWÓDZTW 

Lp. Stanowisko służbowe 
Grupa Współczynnik 

zaszeregowania obliczen iowy 

1 2 3 4 

1 Polski Przedstawicie l Wojskowy lIa 3,50 

b 3,20 

Zastępca Polskieg o Przedstawiciela Wojskowego lic 3,00 

d 2,95 

2 Główny specjalista, szef zespołu IIlc 2,60 

d 2,55 

3 Szef sekretariatu , szef wydzia ł u, zastępca szefa zespołu, specjalista IVc 2,30 

d 2,25 

4 Starszy of icer Vc 2,00 

d 1,95 

5 Oficer Vlc 1,70 

d 1,65 

6 Chorąży, ki erowca , kasjer, kierownik kancelarii Vllc 1,40 

d 1,35 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 października 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołn i erzy zawodowych wyznaczo
nych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej . 

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw
ca 1970 r. o służbie wojskowej żołn ierzy zaw odowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, 
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141 , poz. 944) i art. 22 ustawy z dnia 17 
grudnia 1974 r. o uposażen iu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. 

Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. 
Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678, Nr 141, poz. 943 i 944) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 paź
dziernika 1997 r. w sprawie służby w ojskow ej oraz upo-
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sażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na sta
nowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych po
za resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
,,8) w zakresie zwierzchniego nadzoru nad sądami 

wojskowymi ."; 

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) urzędy naczelnych, centralnych i terenowych 

organów administracji rządowej, w których 
znajdują się komórki organizacyjne do spraw 
obronnych (wojskowych) lub inne komórki or
ganizacyjne wykonujące zadania albo prowa
dzące prace, o których mowa w § 2,"; 

3) w § 4 w pkt 1 wyrazy "pracowników administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego" zastępuje 
się wyrazami "obowiązujących w tych jednost
kach"; 

4) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) Ministrowi Obrony Narodowej: 
a) wyznaczeni na stanowiska służbowe w insty

tucjach cywilnych, zaszeregowane do etato
wych stopni wojskowych generałów, 

b) sędziowie powołani na stanowiska w depar
tamencie, o którym mowa wart. 5 § 4 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo 
o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, 
poz. 753),"; 

5) w § 16 w ust. 1 w pkt 1 pod lit. d) po wyrazach "urlo
py wypoczynkowe" dodaje się wyrazy "z lat po
przedzających rok zwolnienia,"; 

6) § 20 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 20. 1. W sprawach dotyczących przebiegu służ

by wojskowej żołnierzy zawodowych wy
znaczonych na stanowiska służbowe w in
stytucjach cywilnych, nie uregulowanych 
w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się 
odpowiednio przepisy o służbie wojsko
wej żołnierzy zawodowych, z zastrzeże
niem ust. 2. 

2. Zasady powoływania żołnierzy zawodo
wych, będących sędziami, na stanowiska 
służbowe w departamencie, o którym 
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b), i odwoły
wania ich z tych stanowisk oraz wysokość 
przysługującego im uposażenia regulują 
odrębne przepisy." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 października 1998 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie w całości poboru po
datku dochodowego od osób fizycznych od zryczałto

wanego wynagrodzenia wypłacanego zgodnie z prze
pisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wy
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) oraz przepisami rozpo
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wyso
kości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowa-

nego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych 
oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej 
Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy 
wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wybo
rów do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje
wództw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy 
(Dz. U. Nr 120, poz. 781) osobom: 

1) wchodzącym w skład terytorialnych i obwodowych 
komisji wyborczych - za czas związany z przepro
wadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników 
głosowania i wyników wyborów, 

2) powołanym w skład inspekcji przez Państwową 
Komisję Wyborczą lub przez wojewódzkich komi-


