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Poz. 2077 i 2078
Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZNAKU ZGODNOÂCI Z POLSKÑ NORMÑ DO OZNACZANIA WYROBU POSIADAJÑCEGO CERTYFIKAT
ZGODNOÂCI Z POLSKÑ NORMÑ

ObjaÊnienia:
1) Proporcja wysokoÊci do szerokoÊci znaku zgodnoÊci wynosi:
h:I=1:3
2) Technika wykonania znaku zale˝y od wyrobu, opakowania lub dokumentu, na którym znak ma byç umieszczony.
3) Znak umieszcza si´ na wyrobie w sposób trwa∏y, a gdy wyrób jest sprzedawany w opakowaniu — znak
umieszcza si´ równie˝ na opakowaniu jednostkowym. Je˝eli umieszczenie znaku na wyrobie jest ze wzgl´dów technicznych niemo˝liwe, znak umieszcza si´ na opakowaniu albo na banderoli, albo na etykiecie trwale z∏àczonej z wyrobem.

2078
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pe∏nienia s∏u˝by wojskowej przez ˝o∏nierzy zawodowych poza
granicami paƒstwa.
Na podstawie art. 20a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678,
Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r.
Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800
i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687
i Nr 240, poz. 2052) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie pe∏nienia s∏u˝by wojskowej przez ˝o∏nierzy zawodowych poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1197 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 51) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Stanowiska s∏u˝bowe:
1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:
a) organizacjach mi´dzynarodowych,
b) mi´dzynarodowych strukturach wojskowych,

2) bezpoÊrednio w strukturach organizacji mi´dzynarodowych i mi´dzynarodowych strukturach wojskowych,
3) w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
— ujmuje si´ w etatach „Wykaz stanowisk s∏u˝bowych przeznaczonych dla ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa”, prowadzonych przez Ministra Obrony
Narodowej.
3. Âwiadczenia okreÊlone w rozporzàdzeniu sà finansowane ze Êrodków bud˝etowych dysponenta w∏aÊciwego ze wzgl´du na podleg∏oÊç
jednostki organizacyjnej, w której ˝o∏nierze pe∏nià s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa.”;
2) w § 5 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prze∏o˝onym okreÊlonym przez organizacj´
mi´dzynarodowà lub mi´dzynarodowà struktur´ wojskowà — w przypadku pe∏nienia s∏u˝-
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by na stanowisku s∏u˝bowym bezpoÊrednio
w strukturach organizacji mi´dzynarodowych
lub mi´dzynarodowych strukturach wojskowych, a w sprawach narodowych — starszemu
oficerowi narodowemu.”;
3) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) bezp∏atnego przewozu:
a) z kraju do rejonu dzia∏ania jednostki wojskowej i z powrotem, w zwiàzku z rozpocz´ciem
i zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, z wyjàtkiem powrotu zwiàzanego z wczeÊniejszym zakoƒczeniem s∏u˝by
z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1
i 2, a tak˝e wniosku ˝o∏nierza uzasadnionego
innymi przyczynami ni˝ okreÊlone w lit. b),
b) z rejonu dzia∏ania jednostki wojskowej do
kraju i z powrotem w razie Êmierci cz∏onków
najbli˝szej rodziny, którymi sà ma∏˝onek, rodzice, rodzeƒstwo, rodzice ma∏˝onka ˝o∏nierza, dzieci ˝o∏nierza i dzieci przysposobione,
pasierbowie oraz dzieci przyj´te na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia
sàdu,”;
4) po § 14 dodaje si´ § 14a—14e w brzmieniu:
„§ 14a. 1. Do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8 pkt 2 i 3,
§ 10 oraz § 11 ust. 1.
2. Do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,
stosuje si´ przepisy dotyczàce Êwiadczeƒ
okreÊlonych w art. 29 ust. 4 pkt 1—4 i 6
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej, wykonujàcym obowiàzki s∏u˝bowe
w placówce zagranicznej.
§ 14b. ˚o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´ poza granicami
paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, ma prawo
przebywaç w miejscu pe∏nienia s∏u˝by
wraz z cz∏onkami rodziny.
§ 14c. 1. ˚o∏nierzowi udajàcemu si´ poza granic´
paƒstwa w celu obj´cia stanowiska s∏u˝bowego, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, lub przeniesionemu na takie
stanowisko za granicà, pociàgajàce za
sobà zmian´ paƒstwa pobytu lub miejscowoÊci w tym paƒstwie albo powracajàcemu do kraju po zakoƒczeniu tej s∏u˝by, na jego pisemny udokumentowany
wniosek, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà pokrywa koszty:
1) podró˝y przesiedleniowej ˝o∏nierza
i ka˝dego przenoszàcego si´ z nim
cz∏onka rodziny, niezale˝nie od terminu ich faktycznego przesiedlenia, na
warunkach okreÊlonych dla zagranicz-
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nych podró˝y s∏u˝bowych w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy
za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe,
2) przewozu rzeczy osobistego u˝ytku
i przedmiotów gospodarstwa domowego, w granicach okreÊlonych
w ust. 3.
2. Cz∏onkami rodziny, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, sà ma∏˝onek oraz pozostajàce na utrzymaniu ˝o∏nierza dzieci w∏asne i przysposobione, pasierbowie oraz
dzieci przyj´te na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sàdu — do
ukoƒczenia 18 roku ˝ycia, a w przypadku
dzieci pobierajàcych nauk´ do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia.
3. Na pokrycie kosztów zwiàzanych z przewozem mienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, ˝o∏nierzowi wyp∏aca si´ rycza∏t
w wysokoÊci wynikajàcej z pomno˝enia
stawek frachtu Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Przewoêników Lotniczych
(IATA), obowiàzujàcych w dniu wyp∏acania, przez wag´ baga˝u. Wag´ t´ okreÊla
si´, przyjmujàc 150 kg na ˝o∏nierza
i 100 kg na ka˝dego przenoszàcego si´
z nim cz∏onka rodziny. Rycza∏t nie przys∏uguje, je˝eli istnieje mo˝liwoÊç przewozu
mienia transportem s∏u˝bowym lub gdy
przesiedlenie odby∏o si´ samochodem
prywatnym, za które ˝o∏nierz otrzyma∏
zwrot kosztów wed∏ug stawki za u˝ycie
samochodu prywatnego do celów s∏u˝bowych okreÊlonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania
do celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.
§ 14d. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, i cz∏onkom jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, przebywajàcym z nim za granicà szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za
granicà pokrywa, na pisemny udokumentowany wniosek ˝o∏nierza, koszty
przejazdu z miejsca pe∏nienia s∏u˝by do
miejsca sta∏ego zamieszkania w kraju na
urlop wypoczynkowy i z powrotem raz
na 2 lata s∏u˝by, nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 12 miesi´cy s∏u˝by za granicà.
Koszty przejazdu pokrywa si´ ponownie
po ka˝dych nast´pnych 2 latach s∏u˝by
za granicà, jednak˝e nie w roku, w którym nast´puje powrót ˝o∏nierza do kraju.
Koszty przejazdu pokrywa si´ na warunkach 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, ˝e Êrodek transportu okreÊla szef
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(dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà w uzgodnieniu
z szefem (dyrektorem, dowódcà, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza
granicami paƒstwa.
2. ˚o∏nierzowi nie przys∏uguje ekwiwalent
z tytu∏u nieskorzystania z uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 1.
§ 14e. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
pokrywa, na pisemny udokumentowany
wniosek ˝o∏nierza, w czasie jego s∏u˝by
za granicà, koszty przejazdu do miejsca
pe∏nienia tej s∏u˝by i z powrotem do kraju cz∏onków rodziny, o których mowa
w § 14c ust. 2, nieprzebywajàcych z nim
za granicà — dwukrotnie, nie cz´Êciej ni˝
raz na dwa lata — je˝eli cz∏onek rodziny
˝o∏nierza nie przesiedla∏ si´ za granic´ do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by ˝o∏nierza, na
warunkach 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, ˝e Êrodek transportu okreÊla szef
(dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà w uzgodnieniu
z szefem (dyrektorem, dowódcà, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza
granicami paƒstwa.
2. ˚o∏nierzowi nie przys∏uguje ekwiwalent
z tytu∏u nieskorzystania z uprawnieƒ,
o których mowa w ust. 1.”;
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2,
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie
Êmierci cz∏onków najbli˝szej rodziny,
o których mowa w § 8 pkt 5 lit. b), na warunkach okreÊlonych dla zagranicznych
podró˝y s∏u˝bowych w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje równie˝ na ma∏˝onka ˝o∏nierza.
3. W razie zgonu za granicà ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na
stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa
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w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, lub cz∏onków jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, koszt
przewozu zw∏ok do miejsca pochowania
w kraju pokrywa si´ z bud˝etu paƒstwa.”;

6) po § 15 dodaje si´ § 15a—15i w brzmieniu:
„§ 15a. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem,
dowódcà, komendantem) jednostki lub
komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa przydziela nieodp∏atnie w paƒstwie
pe∏nienia s∏u˝by lokal mieszkalny wraz
z niezb´dnym umeblowaniem i wyposa˝eniem, zgodnie ze standardami przyj´tymi w kraju pe∏nienia s∏u˝by oraz odpowiednio do zajmowanego stanowiska
i liczby przenoszàcych si´ z nim cz∏onków
rodziny,
o
których
mowa
w § 14c ust. 2, oraz z uwzgl´dnieniem
norm, o których mowa w ust. 4, albo wyp∏aca w tym celu co miesiàc rycza∏t
w wysokoÊci obliczonej wed∏ug przeci´tnych cen rynkowych (czynszu i innych
op∏at mieszkaniowych) wyst´pujàcych
w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by, umo˝liwiajàcy wynaj´cie takiego lokalu mieszkalnego przez ˝o∏nierza.
2. WysokoÊç rycza∏tu na kolejny rok kalendarzowy corocznie og∏asza Minister
Obrony Narodowej, wed∏ug przeci´tnych cen rynkowych za trzeci kwarta∏ roku poprzedniego, odr´bnie dla paƒstwa
i miejscowoÊci, w których ˝o∏nierze pe∏nià s∏u˝b´.
3. WysokoÊç wyp∏acanego ˝o∏nierzowi rycza∏tu w roku kalendarzowym, w którym
zawarto umow´ najmu, nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ ustalona na podstawie ust. 2.
WysokoÊç wyp∏acanego ˝o∏nierzowi rycza∏tu w kolejnych latach nast´pujàcych
po zawarciu umowy najmu nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ kwota ustalona w tej umowie,
jednak nie wy˝sza ni˝ obowiàzujàca
w roku kalendarzowym, w którym zawarto lub zmieniono w tym zakresie
umow´ najmu.
4. Normatywna powierzchnia u˝ytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w ust. 1, wynosi:
1) dla ˝o∏nierza — do 75 m2,
2) dla ˝o∏nierza z 1 lub 2 cz∏onkami rodziny — do 90 m2,
3) dla ˝o∏nierza z wi´cej ni˝ 2 cz∏onkami
rodziny — dodatkowo do 20 m2 dla
ka˝dego nast´pnego cz∏onka rodziny.
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5. Do normatywnej powierzchni u˝ytkowej
nie wlicza si´ pomieszczeƒ reprezentacyjnych i u˝ytkowanych, zwiàzanych
z pe∏nionà funkcjà.
6. W przypadku gdy ˝o∏nierzowi zosta∏
przydzielony, na jego pisemny wniosek
lub za jego zgodà, lokal mieszkalny o ponadnormatywnej powierzchni u˝ytkowej, ˝o∏nierz zwraca jednostce organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za
granicà ró˝nic´ za powierzchni´ najmowanego lokalu, wi´kszà ni˝ powierzchnia, o której mowa w ust. 4.
7. W przypadku gdy szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej
finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym o powierzchni przekraczajàcej powierzchni´, o której mowa w ust. 4, organ ten mo˝e, w uzgodnieniu z szefem
(dyrektorem, dowódcà, komendantem)
jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej
w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem
˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa, przydzieliç nieodp∏atnie ˝o∏nierzowi ten lokal.
8. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym szefa polskiego przedstawicielstwa wojskowego, o którym mowa w § 4
ust. 2 pkt 1, o stopniu etatowym nie ni˝szym ni˝ genera∏a brygady, przys∏uguje
prawo do dodatkowej powierzchni na
cele reprezentacyjne o ∏àcznej powierzchni do 50 m2. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem paƒstwa, zwyczajem mi´dzynarodowym lub
zakresem wykonywanych zadaƒ Minister Obrony Narodowej mo˝e, na wniosek szefa (dyrektora, dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza
granicami paƒstwa, przyznaç dodatkowà
powierzchni´ na cele reprezentacyjne
˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w innym
stopniu etatowym lub na innym stanowisku s∏u˝bowym.
9. ˚o∏nierz niezw∏ocznie powiadamia szefa
(dyrektora, dowódc´, komendanta) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà o wszelkich
zmianach majàcych wp∏yw na zakres
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 4.
Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.
10. Koszty zawarcia umowy najmu oraz zastrze˝one w umowie najmu lokalu
mieszkalnego wynaj´tego na potrzeby
˝o∏nierza zabezpieczenie finansowe dla
wynajmujàcego jest op∏acane z bud˝etu

Poz. 2078
jednostki organizacyjnej finansujàcej
pe∏nienie s∏u˝by za granicà.
11. Przyj´cie i zwrot przydzielonego lokalu
mieszkalnego, wraz z umeblowaniem
i wyposa˝eniem, przez ˝o∏nierza nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-odbiorczego.
12. Od dnia przyj´cia lokalu mieszkalnego
˝o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç za
szkody wynik∏e z niew∏aÊciwego u˝ytkowania lokalu oraz jego umeblowania
i wyposa˝enia.
§ 15b. 1. Szef (dyrektor, dowódca, komendant)
jednostki organizacyjnej finansujàcej
pe∏nienie s∏u˝by za granicà pokrywa ˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2, koszty:
1) ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
lokalu mieszkalnego,
2) zaopatrzenia w zimnà i ciep∏à wod´,
3) oÊwietlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urzàdzeƒ pomieszczeƒ i otoczenia budynków przeznaczonych do wspólnego u˝ytkowania lokatorów, zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej znajdujàcej si´ w budynku
mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu Êmieci, a tak˝e innych Êwiadczeƒ i op∏at wynikajàcych z miejscowych warunków i zwyczajów — je˝eli
jest zobowiàzany do ich ponoszenia,
4) ubezpieczenia lokali mieszkalnych
w zakresie wynikajàcym z zawartej
umowy najmu
— w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ wynikajàca z § 15a ust. 1, 4, 7 i 8 lub wyp∏aca rycza∏t na pokrycie tych kosztów.
2. Do rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1,
przepisy § 15a ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.
§ 15c. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2, przys∏uguje zwrot op∏at za nauk´
dzieci w szkole typu podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z wyjàtkiem studiów wy˝szych, wskazanej przez szefa (dyrektora, dowódc´, komendanta) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem,
dowódcà, komendantem) jednostki lub
komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa.
2. Szko∏´, o której mowa w ust. 1, wyznacza
si´, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewniania
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warunków nauczania porównywalnych
z warunkami nauczania w kraju i w miar´ mo˝liwoÊci porównywalnych z warunkami nauczania dzieci ˝o∏nierzy paƒstw
sojuszniczych oraz z uwzgl´dnieniem
wysokoÊci op∏at za nauk´.
3. Zwrot op∏at, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na pisemny, udokumentowany wniosek ˝o∏nierza. Zwrot op∏at nie
obejmuje wydatków na podr´czniki
i przybory szkolne, sk∏adki ubezpieczeniowe, odzie˝ szkolnà, wy˝ywienie i indywidualne dojazdy do szko∏y, a tak˝e
op∏at za zaj´cia ponadobowiàzkowe
i wycieczki oraz op∏at za ponadobowiàzkowe j´zykowe kursy dokszta∏cajàce,
z zastrze˝eniem ust. 4.
4. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, przys∏uguje zwrot udokumentowanych kosztów nauki j´zyka, b´dàcego j´zykiem nauczania w bezp∏atnej szkole publicznej, do wysokoÊci
3 000 euro, poniesionych na ka˝de dziecko podlegajàce obowiàzkowi szkolnemu
i ucz´szczajàce do bezp∏atnej szko∏y publicznej w kraju pe∏nienia s∏u˝by. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest
ucz´szczanie przez dziecko do bezp∏atnej
szko∏y publicznej w kraju pe∏nienia s∏u˝by co najmniej przez okres jednego roku
nauki.
5. W przypadku skierowania przez ˝o∏nierza dziecka do szko∏y innej ni˝ szko∏a,
o której mowa w ust. 1, ˝o∏nierzowi przys∏uguje zwrot kosztów nauki dziecka do
wysokoÊci kosztów nauki w szkole, o której mowa w ust. 1.
6. W przypadku gdy odleg∏oÊç z miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by do szko∏y, o której
mowa w ust. 1, lub szko∏y polskiej okreÊlonej w przepisach o organizowaniu
kszta∏cenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajàcych za granicà, wspomaganiu nauczania historii, geografii
i j´zyka polskiego wÊród Polonii oraz zakresie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych nauczycielom polskim skierowanym w tym
celu do pracy za granicà, przekracza
20 km, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà mo˝e pokryç koszty zorganizowanych grupowych dojazdów dzieci do tej szko∏y.
§ 15d. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, szef
(dyrektor, dowódca, komendant) jednostki
organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà pokrywa, na pisemny udokumentowany wniosek ˝o∏nierza, jednorazowo, na warunkach okreÊlonych dla zagra-
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nicznych podró˝y s∏u˝bowych w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe koszty przejazdu jego dziecka do kraju lub najbli˝szego paƒstwa, w którym znajduje si´ szko∏a
przy polskiej placówce dyplomatycznej,
i z powrotem, w celu z∏o˝enia egzaminu
maturalnego, gdy wyjazd ten nie mo˝e byç
po∏àczony z przyjazdem ˝o∏nierza na urlop
do kraju.
§ 15e. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant)
jednostki organizacyjnej finansujàcej
pe∏nienie s∏u˝by za granicà, na pisemny
udokumentowany wniosek ˝o∏nierza,
zwraca niezb´dne koszty leczenia w paƒstwie, w którym ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´,
oraz koszty leczenia przebywajàcych
z nim cz∏onków rodziny, o których mowa
w § 14c ust. 2, z∏o˝ony nie póêniej ni˝
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia wystawienia rachunku za to leczenie.
2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej równowartoÊci 1 000 euro, podlegajà udokumentowane koszty porodów i leczenia
w szpitalu lub innym zak∏adzie leczniczym, porad i badaƒ lekarskich oraz zabiegów leczniczych i diagnostycznych,
z wyjàtkiem kosztów pobytu i leczenia
w sanatoriach i placówkach lecznictwa
uzdrowiskowego oraz porad i zabiegów
z zakresu kosmetyki — w 100%.
3. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej równowartoÊci 250 euro ∏àcznie w ciàgu miesiàca kalendarzowego, podlegajà udokumentowane koszty:
1) badaƒ dodatkowych zleconych przez
lekarza, a zw∏aszcza analiz laboratoryjnych badaƒ rentgenowskich i USG —
w 100%,
2) rehabilitacji zaleconej przez lekarza,
w tym fizykoterapii, fizjoterapii, kinezyterapii, gimnastyki korekcyjnej
u dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia —
w 50%,
3) leczenia cukrzycy — w 100%,
4) leczenia stomatologicznego, zachowawczego i profilaktycznego —
w 70%,
5) chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji
z´bów, badania rentgenowskiego z´bów — w 100%,
6) porad z zakresu protetyki, protez dentystycznych, nie cz´Êciej ni˝ jeden raz
na pi´ç lat, aparatów ortodontycznych
dla dzieci i m∏odzie˝y do 18 roku ˝ycia
i Êrodków pomocniczych — w 50%,
7) zakupu leków na zlecenie lekarza —
w 70%,
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8) zakupu strzykawek i igie∏ jednorazowych oraz materia∏ów opatrunkowych
zaleconych przez lekarza — w 100%,
9) zakupu szkie∏ okularowych (korekcyjnych, szkie∏ dwuogniskowych, standardowych soczewek kontaktowych),
zleconych przez lekarza okulist´ lub
optyka, nie cz´Êciej jednak ni˝ raz na
2 lata i tylko w przypadku zmiany ich
mocy — w 50% kosztów zwyk∏ych
szkie∏ korekcyjnych; w przypadku dzieci do 18 roku ˝ycia, w razie pogorszenia si´ wady wzroku, zwrot kosztów
szkie∏ mo˝e nastàpiç cz´Êciej, w zale˝noÊci od wniosków lekarza.
4. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza
granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 i 2, przys∏uguje zwrot kosztów obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych i badaƒ obowiàzkowych zleconych przez
Mi´dzynarodowà Organizacj´ Zdrowia
(WHO) albo miejscowà lub krajowà s∏u˝b´ zdrowia — w 100%.
5. Zwrot kosztów leczenia nie przys∏uguje,
gdy ˝o∏nierz i cz∏onkowie rodziny:
1) sà uprawnieni do bezp∏atnego leczenia w paƒstwie, w którym ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, w tym z tytu∏u wykupu ubezpieczenia zdrowotnego przez szefa
(dyrektora, dowódc´, komendanta)
jednostki organizacyjnej finansujàcej
lub zabezpieczajàcej pe∏nienie s∏u˝by
za granicà,
2) korzystajà bez uzasadnionej przyczyny z us∏ug lekarzy i zak∏adów leczniczych innych ni˝ te, które stosownie
do zawartego porozumienia sà zobowiàzane do leczenia ˝o∏nierzy i cz∏onków ich rodzin,
3) korzystajà bez uzasadnienia z drogich
procedur medycznych, mimo dost´pu
do taƒszych procedur medycznych.
6. Zwrot kosztów leczenia nast´puje w walucie, w jakiej zosta∏y poniesione.
7. Zlecenia badaƒ i zabiegów oraz zakupów
leków i materia∏ów wymienionych
w ust. 3 pkt 1—3 i 7—9 powinny byç
udokumentowane pisemnie.
§ 15f. 1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2,
i na cz∏onków jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, i przebywajàcych z nim
za granicà, przys∏uguje, na pisemny udokumentowany wniosek ˝o∏nierza, zwrot
kosztów Êwiadczeƒ, o których mowa
w § 15e ust. 2, przekraczajàcych równowartoÊç 1 000 euro, oraz zwrot kosztów za
Êwiadczenia,
o
których
mowa
w § 15e ust. 3, przekraczajàcych równowartoÊç 250 euro w ciàgu miesiàca kalendarzowego — za zgodà szefa (dyrektora,
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dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach
zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do
s∏u˝by poza granicami paƒstwa — wydajà
w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcà, komendantem) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za
granicà. Nie dotyczy to przypadków, gdy
ze wzgl´du na stan zdrowia ˝o∏nierza lub
cz∏onka jego rodziny konieczna jest natychmiastowa
interwencja
lekarska
w szpitalu.
2. W przypadku leczenia szpitalnego lub porodu za granicà zwraca si´ koszt pobytu
i leczenia w szpitalu lub innym zak∏adzie
leczniczym o przeci´tnym poziomie kosztów leczenia i standardzie w paƒstwie
przyjmujàcym. Osobiste wydatki chorego ponoszone podczas pobytu w szpitalu
nie podlegajà zwrotowi.
3. W przypadkach losowych, je˝eli ˝o∏nierz
nie posiada Êrodków finansowych wystarczajàcych na pokrycie kosztów leczenia, na pisemny udokumentowany wniosek ˝o∏nierza, szef (dyrektor, dowódca,
komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
mo˝e wyp∏aciç zaliczk´ do wysokoÊci
50% przewidywanych kosztów leczenia.
4. Zwrot kosztów leczenia nast´puje na
podstawie dokumentów potwierdzajàcych wydatkowane Êrodki.
5. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1,
nie przys∏uguje w przypadkach, o których
mowa w § 15e ust. 5.
§ 15g. Szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wyznaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa
w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcà, komendantem) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà, na pisemny udokumentowany wniosek ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, mo˝e
pokryç koszty przejazdu ˝o∏nierza i cz∏onków jego rodziny, o których mowa
w § 14c ust. 2, do kraju w celu leczenia
szpitalnego.
§ 15h. 1. Szef (dyrektor, dowódca, komendant)
jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej
w sprawach zwiàzanych z wyznaczeniem
˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granicami paƒstwa w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcà, komendantem) jednostki
organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie
s∏u˝by za granicà, na pisemny wniosek
˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bo-
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wym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2, mo˝e przyznaç rycza∏t na u˝ywanie
do celów s∏u˝bowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru b´dàcego w jego posiadaniu.
2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, jest wyp∏acany co miesiàc, w wysokoÊci kosztów zakupu 100 l paliwa, w kraju pe∏nienia s∏u˝by.
3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, jest
przeznaczony na pokrycie kosztów przejazdów ˝o∏nierza w celach s∏u˝bowych
na terenie miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, oraz podró˝y s∏u˝bowych poza tà
miejscowoÊcià w odleg∏oÊci do 100 km
w obie strony ∏àcznie.
4. ˚o∏nierz otrzymujàcy rycza∏t, o którym
mowa w ust. 1, nie mo˝e korzystaç z samochodów s∏u˝bowych w celu za∏atwiania spraw s∏u˝bowych, z wyjàtkiem przejazdów przekraczajàcych odleg∏oÊç,
o której mowa w ust. 3. W przypadkach
gdy u˝ywanie do celów s∏u˝bowych samochodu osobowego, motocykla lub
motoroweru posiadanego przez ˝o∏nierza by∏oby niezgodne ze zwyczajem mi´dzynarodowym lub spowodowa∏oby niewykonanie zadaƒ s∏u˝bowych, prze∏o˝ony narodowy mo˝e wyraziç zgod´ na doraêne u˝ycie samochodu s∏u˝bowego.
5. Kwot´ rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1,
zmniejsza si´ o jednà dwudziestà drugà
za ka˝dy dzieƒ roboczy nieobecnoÊci ˝o∏nierza w miejscu pe∏nienia s∏u˝by.
§ 15i. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w celu
pokrycia kosztów instalacji telefonu w lokalu mieszkalnym oraz pokrycia kosztów zwiàzanych z jego utrzymaniem, szef (dyrektor,
dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà wyp∏aca rycza∏t w wysokoÊci 30 euro
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miesi´cznie lub równowartoÊç tej kwoty
w walucie miejscowej. Uprawnienie to nie
przys∏uguje ˝o∏nierzowi, któremu przydzielono s∏u˝bowy telefon komórkowy.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych zwyczajem mi´dzynarodowym, mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie ze Êrodków jednostki organizacyjnej finansujàcej pe∏nienie s∏u˝by za granicà
kosztów przejazdu i noclegu ˝ony towarzyszàcej ˝o∏nierzowi w podró˝y s∏u˝bowej.
2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na warunkach okreÊlonych
w przepisach w sprawie uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.”;
8) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W czasie pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa ˝o∏nierz zachowuje wszystkie
uprawnienia i Êwiadczenia, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, jakie przys∏ugujà na podstawie
przepisów obowiàzujàcych wobec ˝o∏nierzy
pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w kraju,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym czasie
zmian majàcych wp∏yw na te uprawnienia.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do finansowania uprawnieƒ i Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1, przys∏ugujàcych
˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa na stanowisku s∏u˝bowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, stosuje
si´ przepisy dotyczàce ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych poza
resortem obrony narodowej.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2079
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku.
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001
r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

