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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lutego 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oddelegowania ˝o∏nierza zawodowego wyznaczonego
na stanowisko s∏u˝bowe w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
poza S∏u˝bà Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie oddelegowania ˝o∏nierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko s∏u˝bowe w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego
do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà
Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1348)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. Wyznaczenie ˝o∏nierza SKW na stanowiska
s∏u˝bowe:
1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:
a) organizacjach mi´dzynarodowych,
b) mi´dzynarodowych strukturach wojskowych,
2) bezpoÊrednio w strukturach organizacji
mi´dzynarodowych i mi´dzynarodowych strukturach wojskowych,
3) w ataszatach obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych i w sta∏ych
przedstawicielstwach przy organizacjach
mi´dzynarodowych, podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, majàcych siedzib´ poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) przy si∏ach zbrojnych albo przy innych
strukturach obronnych innych paƒstw
— odbywa si´ w trybie przewidzianym do
wyznaczania na te stanowiska w podmiocie
oddelegowania.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Oddelegowany ˝o∏nierz SKW w czasie oddelegowania podlega bezpoÊrednio Szefowi
SKW, a w zakresie wykonywanych zadaƒ
i obowiàzków okreÊlonych w podmiocie oddelegowania — kierownikowi podmiotu oddelegowania.”;
3) w § 11 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. W przypadku wyznaczenia ˝o∏nierza SKW na
stanowisko s∏u˝bowe w trybie § 8a, sk∏adniki
uposa˝enia i inne Êwiadczenia oraz nale˝noÊci
pieni´˝ne wyp∏acane sà oddelegowanemu ˝o∏nierzowi SKW przez podmiot oddelegowania.
5. W przypadku gdy wysokoÊç uposa˝enia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest ni˝sza od
uposa˝enia otrzymywanego przez oddelegowanego ˝o∏nierza SKW na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym przed oddelegowaniem, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian majàcych wp∏yw na wysokoÊç
uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ i nale˝noÊci pieni´˝nych, oddelegowanemu ˝o∏nierzowi
SKW przys∏uguje odpowiednie wyrównanie ze
Êrodków SKW.
6. Nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mowa w ust. 5,
sà wyp∏acane oddelegowanemu ˝o∏nierzowi
SKW przez w∏aÊciwà jednostk´ organizacyjnà
SKW.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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