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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg ˝o∏nierzom zawodowym
Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288
i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania:
1) nagród i zapomóg ˝o∏nierzom zawodowym;
2) zapomóg ma∏˝onkom albo dzieciom pozostajàcym na utrzymaniu ˝o∏nierza zawodowego lub rodzicom ˝o∏nierzy zawodowych, którzy zagin´li
podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych lub ponieÊli Êmierç.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania ˝o∏nierzowi zawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników
w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych.
2. ˚o∏nierzowi zawodowemu 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 — w stosunku
do wszystkich podleg∏ych ˝o∏nierzy zawodowych,
z wyjàtkiem swojego zast´pcy.
2. Dowódcy jednostki wojskowej oraz jego zast´pcy nagrody przyznaje prze∏o˝ony tego dowódcy.
3. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo˝e
równie˝ przyznawaç nagrody ˝o∏nierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w bezpoÊrednio podleg∏ej mu jednostce wojskowej, w tym równie˝ pozostajàcym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a tak˝e pe∏niàcym s∏u˝b´
w podleg∏ych mu jednostkach wojskowych ni˝szego
szczebla.
4. Podstaw´ do wyp∏aty nagrody stanowi decyzja
lub rozkaz dzienny prze∏o˝onego, który przyzna∏ nagrod´.
§ 4. 1. Nagrody sà przyznawane:
1) z inicjatywy prze∏o˝onego, o którym mowa w § 3;
2) na wniosek prze∏o˝onego ˝o∏nierza zawodowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesy∏a si´ drogà s∏u˝bowà.
§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi ˝o∏nierzowi zawodowemu jest koniecznoÊç poniesienia wydatków pieni´˝nych spowodowanych zdarzeniem okreÊlonym w art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia
2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych,
zwanej dalej „ustawà”. Przy przyznawaniu zapomogi
uwzgl´dnia si´ okolicznoÊci majàce wp∏yw na sytuacj´ materialnà ˝o∏nierza zawodowego i jego rodziny.

2. Warunkiem przyznania zapomogi osobom,
o których mowa w § 1 pkt 2, jest z∏o˝enie wniosku o jej
przyznanie.
3. Zapomoga, o której mowa w § 1 pkt 2, jest przyznawana jednorazowo.
4. Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa
w § 1 pkt 2, uwzgl´dnia si´ sytuacj´ materialnà rodziny ˝o∏nierza zawodowego.
§ 6. 1. Do przyznawania zapomóg ˝o∏nierzom zawodowym, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3 i 4,
z tym ˝e zapomoga mo˝e byç przyznana równie˝ na
uzasadniony wniosek zainteresowanego ˝o∏nierza zawodowego albo organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy.
2. Osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, zapomoga mo˝e byç przyznana na ich wniosek lub na wniosek prze∏o˝onego, o którym mowa w § 3.
3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, do∏àcza si´ dokumenty potwierdzajàce zaistnienie zdarzenia okreÊlonego w art. 84 ust. 1 pkt 2 lub ust. 1a
ustawy.
4. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, pe∏ni∏ ostatnio s∏u˝b´ wojskowà, informuje ma∏˝onka, dzieci lub
rodziców ˝o∏nierza zawodowego o mo˝liwoÊci wystàpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem
o przyznanie zapomogi.
§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2,
wyp∏aty zapomogi dokonuje jednostka wojskowa, na
której zaopatrzeniu finansowym pozostawa∏ ˝o∏nierz
zawodowy w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by.
2. Wyp∏aty zapomogi dokonuje si´ bezpoÊrednio
w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na
której zaopatrzeniu finansowym pozostawa∏ ˝o∏nierz
zawodowy, albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.
3. Form´ wyp∏aty zapomogi, o której mowa
w ust. 2, wskazuje na piÊmie uprawniony do jej otrzymania cz∏onek rodziny ˝o∏nierza zawodowego.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
1)

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 zawodowym (Dz. U. Nr 206,
poz. 1718), które utraci∏o moc z dniem 28 grudnia 2008 r.,
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).

