
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 1999 r. w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych
i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez ˝o∏nierzy wyznaczo-
nych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa
i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach
wojskowych wykonujàcych zadania poza granicami
paƒstwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257 oraz z 2002 r. Nr 31,
poz. 282) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Êwiadczenia odszkodowawcze w razie wypad-
ków lub chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà wojskowà pe∏nionà poza granicami
paƒstwa oraz odszkodowanie za przedmioty
osobistego u˝ytku utracone, ca∏kowicie znisz-
czone lub uszkodzone wskutek wypadku pozo-
stajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà, na
podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏u-
gujàcych w razie wypadków i chorób pozosta-
jàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà (Dz. U.
Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750),”;

2) w § 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W sytuacji wyjàtkowej, bezpoÊrednio przed
wyjazdem ˝o∏nierza do rejonu dzia∏ania opera-
cji wojskowej, gdy nie zosta∏a jeszcze wydana
decyzja o wyznaczeniu ˝o∏nierza do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicami paƒstwa, dowódca jed-
nostki wojskowej, w której ˝o∏nierz przygoto-
wuje si´ do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa, mo˝e zezwoliç na wyp∏acenie zaliczki
na poczet przys∏ugujàcej jednorazowej nale˝-
noÊci pieni´˝nej. Zaliczka powinna byç rozli-
czona w ciàgu miesiàca od dnia jej wyp∏ace-
nia.”;

3) w § 13 w ust. 1:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 2, przys∏uguje:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenie miesi´czne w wysokoÊci
minimalnego wynagrodzenia za prac´,
ustalonego na podstawie odr´bnych przepi-
sów,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Dziennik Ustaw Nr 204 — 14078 — Poz. 1977 i 1978

1977

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 listopada 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez ˝o∏nierzy
wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa i pracowników wojska zatrudnionych 

w jednostkach wojskowych wykonujàcych zadania poza granicami paƒstwa

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1978

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 listopada 2003 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 za-
wodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie pe∏nienia s∏u˝by wojsko-
wej przez ˝o∏nierzy zawodowych poza granicami paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1197, z 2001 r. Nr 5, poz. 51
oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2078) § 17 otrzymuje
brzmienie:

„§ 17. ˚o∏nierzowi, z wyjàtkiem ˝o∏nierza pe∏niàcego
s∏u˝b´ na podstawie umowy zawartej mi´dzy
nim a organizacjà mi´dzynarodowà, przys∏u-
gujà:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. 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, z 2002 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.



1) Êwiadczenia odszkodowawcze, w razie wy-
padków lub chorób pozostajàcych w zwiàz-
ku ze s∏u˝bà wojskowà pe∏nionà poza grani-
cami paƒstwa oraz odszkodowanie za
przedmioty osobistego u˝ytku utracone,
ca∏kowicie zniszczone lub uszkodzone
wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku
ze s∏u˝bà wojskowà, na podstawie ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o Êwiadczeniach
odszkodowawczych przys∏ugujàcych w ra-
zie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 83,
poz. 760 i Nr 179, poz. 1750),

2) Êwiadczenia przewidziane w ustawie z dnia
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108, Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750)

— je˝eli zdarzenie powodujàce prawo do tych
Êwiadczeƒ zaistnia∏o w czasie pe∏nienia s∏u˝-
by poza granicami paƒstwa.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Dziennik Ustaw Nr 204 — 14079 — Poz. 1978 i 1979

1979

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 listopada 2003 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, z póên. zm1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie uposa˝enia i innych na-
le˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez ˝o∏nierzy
wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148,
poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r.
Nr 12, poz. 126 i Nr 86, poz. 791) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 14 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W sytuacji wyjàtkowej, bezpoÊrednio przed
wyjazdem ˝o∏nierza do misji specjalnej organi-
zacji mi´dzynarodowej i si∏ wielonarodowych,
gdy nie zosta∏a jeszcze wydana decyzja o wy-
znaczeniu ˝o∏nierza do pe∏nienia s∏u˝by poza
granicami paƒstwa, dowódca jednostki woj-
skowej, w której ˝o∏nierz przygotowuje si´ do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, mo-
˝e zezwoliç na wyp∏acenie zaliczki na poczet
przys∏ugujàcej jednorazowej nale˝noÊci pie-
ni´˝nej. Zaliczka powinna byç rozliczona w cià-
gu miesiàca od dnia jej wyp∏acenia.”;

2) w § 16 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W sytuacji wyjàtkowej, bezpoÊrednio przed
wyjazdem ˝o∏nierza do polskiego kontyngentu
wojskowego, gdy nie zosta∏a jeszcze wydana
decyzja o wyznaczeniu ˝o∏nierza do pe∏nienia

s∏u˝by poza granicami paƒstwa, dowódca jed-
nostki wojskowej, w której ˝o∏nierz przygoto-
wuje si´ do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa, mo˝e zezwoliç na wyp∏acenie zaliczki
na poczet przys∏ugujàcej jednorazowej nale˝-
noÊci pieni´˝nej. Zaliczka powinna byç rozli-
czona w ciàgu miesiàca od dnia jej wyp∏ace-
nia.”;

3) w § 17 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie ni˝szym ni˝ genera∏a brygady — zaszere-
gowuje si´ od grupy nale˝noÊci zagranicznej
Ia do grupy Ic,”;

4) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Przez ca∏y czas wykonywania przez ˝o∏nie-
rza, o którym mowa w § 1 pkt 4—6, zadaƒ
s∏u˝bowych poza granicami paƒstwa przy-
s∏ugujà mu diety oraz zwrot kosztów prze-
jazdów, dojazdów i noclegów, p∏atne w wa-
lutach obcych, na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nie-
rzy za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe,
z tym ˝e w przypadku ˝o∏nierzy wykonujà-
cych zadania na jednostkach p∏ywajàcych
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Pol-
skiej nale˝noÊci te przys∏ugujà wy∏àcznie za
czas pobytu w porcie zagranicznym.”;

5) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


