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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2004 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
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 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 1999 r. 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 (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z 2002 r. Nr 31,
poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977 oraz z 2004 r.
Nr 202, poz. 2068) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) ubezpieczenie od nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków.”;
2) w § 6 uchyla si´ ust. 4;

„1a. Dodatek wojenny, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje równie˝ ˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w jednostce wojskowej lub polskim kontyngencie wojskowym stacjonujàcym na terenie strefy dzia∏aƒ wojennych,
w przypadku przebywania poza strefà dzia∏aƒ wojennych w zwiàzku z wykonywaniem przez ˝o∏nierza obowiàzków s∏u˝bowych na terytorium bezpoÊrednio sàsiadujàcym z tà strefà.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stawka dodatku wojennego za ka˝dy dzieƒ
faktycznego przebywania w strefie dzia∏aƒ
wojennych lub poza strefà dzia∏aƒ wojennych w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych na terytorium bezpoÊrednio sàsiadujàcym z tà strefà przys∏uguje
w wysokoÊci okreÊlonej w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

3) w § 7:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
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