Dziennik Ustaw Nr 117

— 8813 —

Poz. 985

985
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg ˝o∏nierzom niezawodowym
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a si´
drogà s∏u˝bowà, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892,
z póên. zm.2)).

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki przyznawania:
a) nagród i zapomóg ˝o∏nierzom niezawodowym,
b) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawà”,
c) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy;
2) dokumenty stanowiàce podstaw´ przyznania zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 4 ust. 1b i 1c ustawy;
3) sposób i terminy wyp∏aty zapomóg;
4) tryb post´powania w sprawach przyznawania nagród i zapomóg.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania ˝o∏nierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych.
2. ˚o∏nierzowi niezawodowemu mo˝na równie˝
przyznaç nagrod´ za wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych
o wysokiej odpowiedzialnoÊci albo zadaƒ wykraczajàcych poza zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe.
§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe dowódcy batalionu lub równorz´dne albo wy˝sze, zwany dalej
„dowódcà” — w stosunku do wszystkich ˝o∏nierzy
niezawodowych odbywajàcych s∏u˝b´ w podleg∏ej
jednostce wojskowej.
2. Dowódca mo˝e równie˝ przyznawaç nagrody
˝o∏nierzom niezawodowym odbywajàcym s∏u˝b´
w podleg∏ej mu jednostce wojskowej ni˝szego szczebla oraz ˝o∏nierzom niezawodowym skierowanym do
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w podleg∏ej mu jednostce wojskowej.
3. Podstaw´ do wyp∏aty nagrody stanowi decyzja
lub rozkaz dzienny dowódcy, który przyzna∏ nagrod´.
§ 4. 1. Nagrody sà przyznawane z inicjatywy dowódcy albo na wniosek prze∏o˝onego ˝o∏nierza niezawodowego.
———————
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, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609
i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi ˝o∏nierzowi niezawodowemu jest koniecznoÊç poniesienia wydatków pieni´˝nych spowodowanych zdarzeniem
okreÊlonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzgl´dnia si´ okolicznoÊci majàce
wp∏yw na sytuacj´ materialnà ˝o∏nierza niezawodowego.
2. Podstawà przyznania zapomogi sà dokumenty
potwierdzajàce zaistnienie zdarzenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi osobom
wymienionym w art. 4 ust. 1b ustawy jest z∏o˝enie
wniosku o jej przyznanie.
2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, jest przyznawana jednorazowo.
3. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa
w art. 4 ust. 1b ustawy, uwzgl´dnia si´ sytuacj´ materialnà rodziny ˝o∏nierza niezawodowego.
§ 7. 1. Warunkiem przyznania zapomogi by∏emu
˝o∏nierzowi niezawodowemu, o którym mowa w art. 4
ust. 1c ustawy, jest zaistnienie zdarzenia majàcego
wp∏yw na pogorszenie si´ sytuacji materialnej by∏ego
˝o∏nierza niezawodowego, w szczególnoÊci powodujàcego koniecznoÊç poniesienia wydatków pieni´˝nych.
2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest przyznawana jednorazowo na wniosek by∏ego ˝o∏nierza niezawodowego, z∏o˝ony do Ministra
Obrony Narodowej.
3. Podstawà przyznania zapomogi sà dokumenty
potwierdzajàce sytuacj´ materialnà oraz zaistnienie
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Do przyznawania zapomogi ˝o∏nierzowi niezawodowemu stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3
i 4, z tym ˝e zapomoga mo˝e byç przyznana równie˝
na uzasadniony wniosek ˝o∏nierza niezawodowego.
2. Zapomoga osobom wymienionym w art. 4
ust. 1b ustawy jest przyznawana na ich wniosek lub
na wniosek dowódcy.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.
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3. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
niezawodowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy,
pe∏ni∏ ostatnio s∏u˝b´ wojskowà, niezw∏ocznie informuje ma∏˝onka, dzieci lub rodziców ˝o∏nierza niezawodowego o mo˝liwoÊci wystàpienia do Ministra Obrony
Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.
§ 9. Do wyp∏aty zapomogi ˝o∏nierzowi niezawodowemu stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia
2004 r. w sprawie p∏atnoÊci uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych oraz warunków pokrywania przez
wojsko kosztów pogrzebu ˝o∏nierzy niezawodowych
(Dz. U. Nr 108, poz. 1145).
§ 10. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1b
ustawy, wyp∏aty zapomogi dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawa∏ ˝o∏nierz niezawodowy w ostatnim dniu pe∏nienia
s∏u˝by, w terminie 14 dni od daty dor´czenia decyzji
o przyznaniu zapomogi.
§ 11. 1. Zapomog´ dla by∏ego ˝o∏nierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wyp∏aca terenowy organ administracji wojskowej lub organ, na którego zaopatrzeniu finansowym terenowy
organ administracji wojskowej pozostaje, w terminie
14 dni od daty dor´czenia decyzji o przyznaniu zapomogi.
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2. W∏aÊciwoÊç terenowego organu administracji
wojskowej ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszkania
by∏ego ˝o∏nierza niezawodowego, o którym mowa
w art. 4 ust. 1c ustawy.
§ 12. Wyp∏aty zapomogi dokonuje si´ zgodnie
z wyborem dokonanym w formie pisemnej przez
by∏ego ˝o∏nierza niezawodowego, o którym mowa
w art. 4 ust. 1c ustawy, lub przez jednà z osób wymienionych w art. 4 ust. 1b ustawy, bezpoÊrednio w kasie
(punkcie kasowym) jednostki wojskowej lub terenowego organu administracji wojskowej albo w formie
bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 paêdziernika
2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród
i zapomóg ˝o∏nierzom niezawodowym (Dz. U. Nr 206,
poz. 1717), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1308).

