
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrze-
Ênia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122,
poz. 1025) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
25 maja 2004 r. w sprawie pe∏nienia zawodowej s∏u˝-
by wojskowej poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 140,
poz. 1479) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
wyznaczonemu do s∏u˝by na stanowisku
s∏u˝bowym w ataszacie obrony, Êwiadcze-
nia sà wyp∏acane z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ poza grani-
cami paƒstwa na stanowisku, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 3, z wyjàtkiem ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ na stanowisku s∏u˝bowym
w ataszacie obrony, stosuje si´ przepisy do-
tyczàce Êwiadczeƒ okreÊlonych w art. 29
ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703), przys∏ugujàcych
cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym

obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicz-
nej. Do ˝o∏nierza tego nie majà zastosowa-
nia postanowienia § 13—21 i 23.”;

2) w § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu zawodowà s∏u˝b´
wojskowà poza granicami paƒstwa na stano-
wisku s∏u˝bowym szefa polskiego przedsta-
wicielstwa wojskowego, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, o stopniu etatowym nie ni˝-
szym ni˝ genera∏ brygady oraz attaché obro-
ny, przys∏uguje prawo do dodatkowej po-
wierzchni na cele reprezentacyjne o ∏àcznej
powierzchni do 50 m2. W przypadkach uza-
sadnionych wa˝nym interesem paƒstwa,
zwyczajem mi´dzynarodowym lub zakresem
wykonywanych zadaƒ Minister Obrony Naro-
dowej mo˝e, na wniosek szefa (dyrektora, do-
wódcy, komendanta) jednostki lub komórki
organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodo-
wej w∏aÊciwej w sprawach zwiàzanych z wy-
znaczaniem ˝o∏nierzy do s∏u˝by poza granica-
mi paƒstwa, przyznaç dodatkowà powierzch-
ni´ na cele reprezentacyjne ˝o∏nierzowi pe∏-
niàcemu s∏u˝b´ w innym stopniu etatowym
lub na innym stanowisku s∏u˝bowym.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.
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2179

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami paƒstwa

2180

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 141 ust. 3 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667
oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uchyla si´ rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie lokat funduszu
emerytalnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1549).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2005 r. 

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz


