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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 stycznia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyp∏acania ˝o∏nierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wyp∏acania ˝o∏nierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
(Dz. U. Nr 108, poz. 1141, z 2005 r. Nr 206, poz. 1719
i Nr 243, poz. 2064 oraz z 2006 r. Nr 247, poz. 1808)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:
a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) dy˝ury bojowe pe∏nione w ramach systemu obrony powietrznej NATO i lotnicze dy˝ury poszukiwawczo-ratownicze pe∏nione
w ramach wspó∏dzia∏ania jednostek organizacyjnych Marynarki Wojennej z Morskà
S∏u˝bà Poszukiwania i Ratownictwa;”,
b) po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b w brzmieniu:
„1b) pe∏nienie nieetatowych ca∏odobowych
s∏u˝b wewn´trznych i garnizonowych;”;

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Dziennik Ustaw Nr 21

2) § 5a otrzymuje brzmienie:
„§ 5a. ˚o∏nierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynnoÊci, o których
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mowa w § 3 pkt 1a, przys∏uguje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokoÊci:
1) cz∏onkowi za∏ogi statku powietrznego
— 150 z∏,
2) cz∏onkowi personelu technicznego s∏u˝by
in˝ynieryjno-lotniczej — 80 z∏
— za ka˝dy ca∏odobowy dy˝ur.”;
3) po § 5a dodaje si´ § 5b w brzmieniu:
„§ 5b. ˚o∏nierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynnoÊci, o których
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mowa w § 3 pkt 1b, przys∏uguje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokoÊci 50 z∏ — za ka˝dà s∏u˝b´ dy˝urnà.”.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia nale˝nego
˝o∏nierzom zawodowym od dnia 1 paêdziernika 2007 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

