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z kartami do g∏osowania w celu policzenia oddanych
g∏osów.
2. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, komisja
wyborcza sporzàdza protokó∏.
§ 7. Cz∏onkami Rady:
1) w grupach, w których zg∏oszono wi´cej ni˝ pi´ciu
kandydatów — staje si´ nie wi´cej ni˝ pi´ciu kandydatów, którzy uzyskali najwi´kszà liczb´ g∏osów;
2) w grupach, w których zg∏oszono pi´ciu lub mniej
ni˝ pi´ciu kandydatów — stajà si´ wszyscy zg∏oszeni kandydaci.
§ 8. Komisja wyborcza przedstawia Prezesowi PKN
wyniki wyborów wraz z dokumentacjà w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia zakoƒczenia g∏osowania.
§ 9. 1. Je˝eli w którejkolwiek grupie wynik g∏osowania uniemo˝liwi wy∏onienie cz∏onków Rady stosownie
do § 7 pkt 1, Prezes PKN og∏asza wybory uzupe∏niajàce w danej grupie.

Poz. 2041 i 2042

wzi´∏y udzia∏ w wyborach, zawiadomienie o przeprowadzeniu wyborów uzupe∏niajàcych wraz z kartà do
g∏osowania oraz kopertà zwrotnà.
3. G∏osowanie w wyborach uzupe∏niajàcych przeprowadza si´ drogà koorespondencyjnà w terminie
21 dni od dnia og∏oszenia wyborów uzupe∏niajàcych.
4. Je˝eli wynik wyborów uzupe∏niajàcych uniemo˝liwia wy∏onienie cz∏onków Rady w którejkolwiek grupie, Prezes PKN og∏asza ponowne wybory.
§ 10. 1. Prezes PKN przesy∏a informacje o ustalonym sk∏adzie Rady do wszystkich organizacji, które
wzi´∏y udzia∏ w wyborach, w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia przez komisj´ wyborczà ostatecznych
wyników wyborów.
2. Wyniki wyborów sà publikowane w miesi´czniku „Normalizacja” oraz na stronie internetowej PKN.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja
wyborcza przesy∏a do wszystkich organizacji, które

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2042
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych
przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia
1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200,
poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 oraz z 2001 r. Nr 148,
poz. 1647) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne otrzymywane przez wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa:
1) ˝o∏nierzy wyznaczonych na stanowiska
s∏u˝bowe:
a) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach mi´dzynarodowych oraz przy mi´dzynarodowych
strukturach wojskowych,
b) w organizacjach mi´dzynarodowych
i mi´dzynarodowych strukturach wojskowych,

c) w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zagranicznych, majàcych siedzib´ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanych dalej „placówkami zagranicznymi”,
2) ˝o∏nierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadajàcych status obserwatora wojskowego do
misji specjalnych organizacji mi´dzynarodowych i si∏ wielonarodowych,
3) ˝o∏nierzy skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
operacji wojskowych organizacji mi´dzynarodowych i si∏ wielonarodowych oraz do
kwater g∏ównych, dowództw i sztabów tych
operacji,
4) ˝o∏nierzy uczestniczàcych w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych
i antyterrorystycznych,
5) ˝o∏nierzy skierowanych na szkolenia i çwiczenia wojskowe,
6) ˝o∏nierzy uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych.
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§ 2. 1. W czasie pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa ˝o∏nierzowi przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne z tytu∏u pe∏nienia czynnej
s∏u˝by wojskowej.
2. ˚o∏nierzowi nie przys∏ugujà nale˝noÊci
z tytu∏u przeniesienia s∏u˝bowego, okreÊlone w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe.
3. ˚o∏nierz, o którym mowa w § 1 pkt 2—6,
przez ca∏y czas pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa otrzymuje uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci przys∏ugujàcej mu
z tytu∏u pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem
powsta∏ych w tym czasie zmian majàcych
wp∏yw na wysokoÊç tego uposa˝enia.”;
2) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Nale˝noÊci pieni´˝ne ˝o∏nierzy wyznaczonych na
stanowiska s∏u˝bowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach mi´dzynarodowych i mi´dzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych”;
3) w § 3 uchyla si´ pkt 3 i 4;
4) § 4—6 otrzymujà brzmienie:
„§ 4. 1. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1,
przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2, nale˝noÊç zagraniczna, w wysokoÊci okreÊlonej
przy zastosowaniu nast´pujàcych mno˝ników:
1) do 4,1 — zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe o stopniu etatowym nie ni˝szym
ni˝ genera∏a brygady (kontradmira∏a) albo stanowisko s∏u˝bowe attaché obrony,
doradcy do spraw obronnych lub starszego doradcy wojskowego w placówce
zagranicznej,
2) do 3,9 — zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe
przedstawiciela
wojskowego
o stopniu etatowym ni˝szym ni˝ genera∏a brygady (kontradmira∏a) albo stanowisko s∏u˝bowe szefa zespo∏u ∏àcznikowego lub zast´pcy attaché obrony,
3) do 3,6 — zajmujàcemu inne ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko s∏u˝bowe
przewidziane dla oficera starszego,
4) do 3,3 — zajmujàcemu stanowisko s∏u˝bowe przewidziane dla oficera m∏odszego,
5) do 3,1 — zajmujàcemu inne ni˝ wymienione w pkt 1—4 stanowisko s∏u˝bowe
— stawki dodatku zagranicznego bazowego
ustalonego dla paƒstwa, w którym ˝o∏nierz
pe∏ni s∏u˝b´, na podstawie przepisów dotyczàcych dodatku zagranicznego i Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym obowiàzki s∏u˝bowe
w placówce zagranicznej, wydanych na
podstawie art. 30 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej
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(Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej
„kwotà bazowà”.
2. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w placówce
zagranicznej stawk´ nale˝noÊci zagranicznej, wynikajàcà z ust. 1, podwy˝sza si´
o 20% kwoty bazowej.
3. Mno˝nik nale˝noÊci zagranicznej, o którym
mowa w ust. 1:
1) ˝o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1
lit. a i b, ustala szef (dyrektor, dowódca,
komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach wyznaczania
˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa,
2) ˝o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1
lit. c, ustala Minister Obrony Narodowej
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zagranicznych, z uwzgl´dnieniem rangi wynikajàcej ze stopnia wojskowego.
§ 5. 1. Nale˝noÊç zagraniczna, o której mowa
w § 4, przys∏uguje ˝o∏nierzowi od dnia obj´cia stanowiska s∏u˝bowego poza granicami paƒstwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.
2. Nale˝noÊç zagranicznà za jeden dzieƒ oblicza si´ w wysokoÊci 1/30 cz´Êci jej miesi´cznej stawki.
3. W razie odwo∏ania ˝o∏nierza ze stanowiska
s∏u˝bowego w miesiàcu, za który wyp∏acono mu nale˝noÊç zagranicznà, oraz w razie
zgonu ˝o∏nierza nale˝noÊç wyp∏acona za
ten miesiàc nie podlega zwrotowi.
§ 6. 1. Wyp∏aty nale˝noÊci zagranicznej dokonuje
si´ miesi´cznie z góry, w pierwszym dniu
roboczym miesiàca, za który nale˝noÊç
przys∏uguje.
2. Nale˝noÊç zagraniczna jest wyp∏acana na
pisemny wniosek ˝o∏nierza:
1) w z∏otych — na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo
2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla
paƒstwa, w którym ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´,
lub w walucie tego paƒstwa — gotówkà,
w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza
granicami kraju.
3. Na pisemny wniosek ˝o∏nierza nale˝noÊç
zagraniczna mo˝e byç przekazywana w walucie okreÊlonej w ust. 2 pkt 2 równie˝ na rachunek w banku w kraju lub poza granicami
kraju. W takim przypadku koszty op∏at bankowych ponosi ˝o∏nierz.
4. W przypadku gdy nale˝noÊç zagraniczna
jest wyp∏acana w innej walucie ni˝ kwota
bazowa ustalona dla paƒstwa, w którym
˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, wysokoÊç nale˝noÊci
ustala si´ wed∏ug Êredniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiàzujàcego w pierwszym dniu miesiàca kalen-
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darzowego poprzedzajàcego miesiàc, za
który nale˝noÊç przys∏uguje.”;
5) uchyla si´ § 7;
6) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki nale˝noÊci zagranicznej, ustalonej dla
grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za
ka˝dy dzieƒ pobytu w strefie dzia∏aƒ wojennych.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dodatek wojenny wyp∏aca si´ miesi´cznie
z do∏u, do dziesiàtego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym ˝o∏nierz
spe∏ni∏ warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wyp∏acania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”;
7) uchyla si´ § 9 i 10;
8) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasi∏ek adaptacyjny, o którym mowa w § 3
pkt 5, wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko s∏u˝bowe
w polskim przedstawicielstwie wojskowym,
organizacji mi´dzynarodowej, mi´dzynarodowej strukturze wojskowej lub jednostce
organizacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 1,
albo przenoszonemu na takie stanowisko
s∏u˝bowe w innym paƒstwie, z zastrze˝eniem ust. 2.”,
b) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Zasi∏ek adaptacyjny wynosi 260% kwoty bazowej.
4. Zasi∏ek adaptacyjny wyp∏aca si´ niezw∏ocznie po obj´ciu stanowiska s∏u˝bowego poza
granicami paƒstwa. Do wyp∏acania zasi∏ku
adaptacyjnego przepisy § 6 ust. 2—4 stosuje
si´ odpowiednio, z tym ˝e do ustalenia wysokoÊci zasi∏ku adaptacyjnego stosuje si´
Êrednie kursy walut obowiàzujàce w pierwszym dniu miesiàca kalendarzowego, w którym zasi∏ek jest wyp∏acany.
5. Na pisemny wniosek ˝o∏nierza zasi∏ek adaptacyjny mo˝e byç wyp∏acony równie˝ bezpoÊrednio przed wyjazdem z kraju. W takim
przypadku zasi∏ek jest wyp∏acany gotówkà,
w z∏otych, przez jednostk´ organizacyjnà finansujàcà pe∏nienie s∏u˝by za granicà.”,
c) uchyla si´ ust. 6 i 7;
9) § 12 orzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. W razie odbywania podró˝y s∏u˝bowej,
o której mowa w § 3 pkt 6, ˝o∏nierzowi
przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów
przejazdów i noclegów, p∏atne w walutach
obcych, na zasadach okreÊlonych dla zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za
podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe, z zastrze˝eniem ust. 2—5.
2. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej na terytorium paƒstwa, w którym ˝o∏-
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nierz pe∏ni s∏u˝b´, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego paƒstwa; je˝eli
podró˝ trwa krócej ni˝ 12 godzin, dieta nie
przys∏uguje.
3. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej poza granicami paƒstwa, w którym
˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, dieta wynosi
50% stawki diety ustalonej dla paƒstwa
stanowiàcego cel podró˝y.
4. Za czas podró˝y s∏u˝bowej odbywanej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1,
przys∏ugujà zwrot kosztów przejazdów
i noclegów lub rycza∏ty za nocleg, ustalone na zasadach dotyczàcych ˝o∏nierzy odbywajàcych krajowe podró˝e s∏u˝bowe
w przepisach o nale˝noÊciach ˝o∏nierzy za
podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe.
5. Zwrot kosztów przejazdów nie przys∏uguje ˝o∏nierzowi otrzymujàcemu, na podstawie przepisów o pe∏nieniu s∏u˝by wojskowej przez ˝o∏nierzy zawodowych poza
granicami paƒstwa, rycza∏t z tytu∏u u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodu
osobowego, motocykla lub motoroweru
b´dàcego w jego posiadaniu, w razie odbywania przez ˝o∏nierza podró˝y s∏u˝bowej poza miejscowoÊcià pe∏nienia s∏u˝by
na odleg∏oÊci do 100 km w obie strony
∏àcznie.”;

10) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:
„Nale˝noÊci pieni´˝ne ˝o∏nierzy skierowanych
w charakterze obserwatorów wojskowych lub
osób posiadajàcych status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji mi´dzynarodowych i si∏ wielonarodowych”;
11) § 13 i 14 otrzymujà brzmienie:
„§ 13. ˚o∏nierz, o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje:
1) jednorazowà nale˝noÊç pieni´˝nà,
2) nale˝noÊç zagranicznà.
§ 14. 1. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2,
przys∏uguje jednorazowa nale˝noÊç pieni´˝na w wysokoÊci miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza zawodowego, nieobj´tego obowiàzkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
w stopniu wojskowym plutonowego,
z wys∏ugà do dwóch lat, na stanowisku
s∏u˝bowym zaszeregowanym do grupy
uposa˝enia U-32.
2. Jednorazowà nale˝noÊç pieni´˝nà wyp∏aca si´ w z∏otych po wydaniu decyzji o wyznaczeniu do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.
3. Jednorazowa nale˝noÊç pieni´˝na podlega zwrotowi, je˝eli decyzja o wyznaczeniu
do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa zosta∏a uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania ˝o∏nierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub
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skazania za przest´pstwo, w tym skarbowe, albo zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, albo te˝ na wniosek ˝o∏nierza.
4. Jednorazowà nale˝noÊç pieni´˝nà wyp∏aca jednostka wojskowa, w której ˝o∏nierz
przygotowuje si´ do pe∏nienia s∏u˝by poza
granicami paƒstwa.”;
12) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2,
przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2—4,
miesi´czna nale˝noÊç zagraniczna w wysokoÊci okreÊlonej przy zastosowaniu
nast´pujàcych mno˝ników kwoty bazowej:
1) 3,6 — oficerowi starszemu,
2) 3,3 — innemu ˝o∏nierzowi.
2. Stawk´ nale˝noÊci zagranicznej, wynikajàcà z ust. 1, zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych wyp∏aconych miesi´cznie ˝o∏nierzowi przez misj´ specjalnà organizacji mi´dzynarodowych lub si∏ wielonarodowych.
3. W przypadku gdy Êrodki pieni´˝ne wyp∏acone miesi´cznie ˝o∏nierzowi przez
misj´ specjalnà organizacji mi´dzynarodowych lub si∏ wielonarodowych sà wy˝sze od stawki nale˝noÊci zagranicznej,
nale˝noÊç ta nie przys∏uguje.
4. Nale˝noÊç zagranicznà wyp∏aca si´ na pisemny wniosek ˝o∏nierza, na podstawie
decyzji dyrektora jednostki lub komórki
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach wyznaczenia ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa.
5. Nale˝noÊç zagraniczna przys∏uguje ˝o∏nierzowi od dnia przekroczenia granicy
paƒstwowej w drodze za granic´ do dnia
jej przekroczenia w drodze powrotnej do
kraju.
6. Wyp∏ata nale˝noÊci zagranicznej nast´puje miesi´cznie z do∏u, w ostatnim dniu
roboczym miesiàca, na wskazany przez
˝o∏nierza rachunek bankowy w kraju albo
za poÊrednictwem polskiego przedstawicielstwa wojskowego lub placówki zagranicznej.
7. Do ustalania i wyp∏acania nale˝noÊci zagranicznej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2—4.”;
13) w § 15 uchyla si´ pkt 4;
14) w § 17:
a) ust. 5—8 otrzymujà brzmienie:
„5. Nale˝noÊç zagraniczna przys∏uguje ˝o∏nierzowi od dnia przekroczenia granicy paƒstwowej w drodze za granic´ do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.
6. Nale˝noÊç zagranicznà wyp∏aca si´ miesi´cznie z do∏u, do dziesiàtego dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, za który nale˝noÊç przys∏uguje.
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7. BezpoÊrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki
wojskowej do rejonu dzia∏ania, ich dowódca
mo˝e zezwoliç na wyp∏acenie zaliczki na poczet przys∏ugujàcej nale˝noÊci zagranicznej.
8. Do ustalania i wyp∏acania nale˝noÊci zagranicznej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5
ust. 3 i § 6 ust. 2—4.”,
b) uchyla si´ ust. 9;
15) w § 19 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dodatek wojenny wyp∏aca si´ miesi´cznie z do∏u, do dziesiàtego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym ˝o∏nierz spe∏ni∏ warunki
do jego otrzymania. Do ustalania i wyp∏acania
dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”;
16) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
okreÊlone w rozporzàdzeniu, sà finansowane ze Êrodków dysponenta w∏aÊciwego ze
wzgl´du na podleg∏oÊç jednostki organizacyjnej poza granicami paƒstwa, w której ˝o∏nierz zawodowy pe∏ni s∏u˝b´.”;
17) uchyla si´ § 21;
18) § 22 i 23 otrzymujà brzmienie:
„§ 22. 1. Z tytu∏u odbywania podró˝y s∏u˝bowej,
o której mowa w § 15 pkt 5, ˝o∏nierzowi
przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów
przejazdów i noclegów, p∏atne w walutach
obcych, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w § 12, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏ugujà, je˝eli:
1) ˝o∏nierz ma prawo do tego samego rodzaju nale˝noÊci na podstawie wewn´trznych przepisów obowiàzujàcych
w ramach danej misji specjalnej,
2) podró˝ odbywa si´ w rejonie dzia∏ania
misji specjalnej w ramach wykonywania zadaƒ mandatowych wynikajàcych
z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, nawet je˝eli by∏oby to po∏àczone
z przekroczeniem granicy paƒstwa, na
którego terytorium ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´
poza granicami paƒstwa.
3. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowych na obszarze obejmujàcym rejon
dzia∏ania danej misji specjalnej dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla paƒstwa, w którym ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa, nawet je˝eli by∏oby to
po∏àczone z przekroczeniem granicy tego
paƒstwa; je˝eli podró˝ trwa krócej ni˝
12 godzin, dieta nie przys∏uguje.
§ 23. Przez ca∏y czas wykonywania przez ˝o∏nierza, o którym mowa w § 1 pkt 5 i 6, zadaƒ
s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa przys∏ugujà mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, p∏atne w walutach obcych, na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy
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za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe, z tym
˝e w przypadku ˝o∏nierzy wykonujàcych zadania na jednostkach p∏ywajàcych Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej nale˝noÊci te przys∏ugujà wy∏àcznie za czas pobytu w porcie zagranicznym.”;
19) po § 24 dodaje si´ § 24a w brzmieniu:
„§ 24a. Do nale˝noÊci zagranicznych, o których
mowa w § 3 pkt 1, § 13 pkt 2 i § 15 pkt 2, stosuje si´ przepisy art. 39 ustawy z dnia
17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy.”;
20) po § 25 dodaje si´ § 25a w brzmieniu:
„§ 25a. Do finansowania uposa˝eƒ i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa w § 25,
otrzymywanych przez ˝o∏nierza, o którym
mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stosuje si´ przepisy
dotyczàce ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´
w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.”;
21) uchyla si´ za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 2. 1. ˚o∏nierz otrzymujàcy na podstawie dotychczasowych przepisów walutowy dodatek rodzinny i piel´gnacyjny, któremu w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia b´dzie przys∏ugiwaç uposa˝enie i nale˝noÊç zagraniczna w ni˝szej kwocie miesi´cznej ni˝
otrzymywana dotychczas ∏àczna kwota uposa˝enia, nale˝noÊci zagranicznej oraz walutowego dodatku rodzinnego i piel´gnacyjnego, otrzymuje nale˝noÊç zagranicznà zwi´kszonà o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy
porównywanymi kwotami, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
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2. Zwi´kszenie nale˝noÊci zagranicznej, o którym
mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi do czasu spe∏niania dotychczasowych warunków uzasadniajàcych
wyp∏at´ dodatku rodzinnego lub piel´gnacyjnego, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia zakoƒczenia s∏u˝by na stanowisku s∏u˝bowym zajmowanym w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
3. W celu ustalenia zwi´kszenia, o którym mowa
w ust. 1, nale˝noÊç zagranicznà oraz walutowy dodatek
rodzinny lub piel´gnacyjny przelicza si´ na z∏ote,
uwzgl´dniajàc Êrednie kursy walut w Narodowym Banku Polskim obowiàzujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
4. W zakresie wyp∏acania zwi´kszenia nale˝noÊci
zagranicznej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5 i 6
rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1.
5. W przypadku ˝o∏nierza wyznaczonego na stanowisko s∏u˝bowe w jednostce organizacyjnej podleg∏ej
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, majàcej siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwi´kszenie nale˝noÊci zagranicznej, o której mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ z bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2043
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania przy przyznawaniu, wyp∏acaniu
oraz finansowaniu niektórych Êwiadczeƒ kombatantom i innym osobom uprawnionym.
Na podstawie art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181,
poz. 1515) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu post´powania przy przyznawaniu, wyp∏acaniu oraz finansowaniu niektórych
Êwiadczeƒ kombatantom i innym osobom uprawnionym (Dz. U. Nr 21, poz. 109) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobom, o których mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zwa-

nej dalej „ustawà”, Êwiadczenie, w wysokoÊci
odpowiadajàcej kwocie dodatku kombatanckiego okreÊlonego w art. 15 ust. 1 ustawy, dodatek
kompensacyjny i rycza∏t energetyczny okreÊlone w art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, zwane dalej
„Êwiadczeniami”, sà wyp∏acane przez w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania tych osób
oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;
2) w § 2 w ust. 2 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Êwiadczenia wyp∏acanego w wysokoÊci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz rycza∏tu energetycznego,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

