
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5,
poz.18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496,
Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r.
Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady tworzenia i wy-
sokoÊç funduszów na nagrody i zapomogi dla ˝o∏nie-
rzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach
wojskowych zaliczonych do sektora finansów publicz-
nych stosownie do art. 5 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do ˝o∏nie-
rzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostce wojskowej, komór-
ce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej,
jednostce organizacyjnej podporzàdkowanej Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej
oraz w podporzàdkowanej tej jednostce innej jednost-
ce organizacyjnej — zwanych dalej „jednostkà organi-
zacyjnà”.

§ 3. 1. W jednostce organizacyjnej w ramach upo-
sa˝eƒ ˝o∏nierzy tworzy si´ fundusze nagród oraz zapo-
móg dla ˝o∏nierzy, z przeznaczeniem na:

1) nagrody pieni´˝ne w formie wyró˝nienia i nagrody
rzeczowe okreÊlone w ustawie z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141,

poz. 944 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 553), w wysokoÊci 0,8%,

2) zapomogi w wysokoÊci 0,2%

— uposa˝eƒ stanowiàcych dwunastokrotnoÊç uposa-
˝eƒ zasadniczych ˝o∏nierzy wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym, nale˝nych za styczeƒ danego roku.

2. Przy obliczaniu funduszów, o których mowa
w ust. 1, nie uwzgl´dnia si´ uposa˝eƒ dowódców jed-
nostek wojskowych zajmujàcych stanowiska s∏u˝bowe
co najmniej dowódcy samodzielnego batalionu lub je-
mu  równorz´dne  i ich zast´pców oraz uposa˝eƒ ˝o∏-
nierzy rezerwy.

3. W ramach planowanych na dany rok kalendarzo-
wy uposa˝eƒ zasadniczych ˝o∏nierzy wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym tworzy si´ do dyspozycji ministra
w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej nast´pujàce
fundusze:

1) fundusz nagród rocznych z przeznaczeniem dla ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà
i odbywajàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà w jednostkach organizacyjnych, w wy-
sokoÊci 8,5%,

2) fundusz nagród uznaniowych na nagrody pieni´˝-
ne w formie wyró˝nienia i nagrody rzeczowe okre-
Êlone w ustawie o dyscyplinie wojskowej, zwany
celowym funduszem nagród, z przeznaczeniem
dla:

a) wyró˝niajàcych si´ ̋ o∏nierzy realizujàcych szcze-
gólnie wa˝ne zadania,
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w sprawie zasad tworzenia i wysokoÊci funduszów na nagrody i zapomogi dla ˝o∏nierzy.
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b) dowódców jednostek organizacyjnych i ich za-
st´pców,

c) absolwentów szkó∏ wojskowych,

d) ˝o∏nierzy za uzyskanie kwalifikacji w zakresie j´-
zyka obcego,

3) fundusz zapomóg w przeznaczeniem na zapomogi
w formie pieni´˝nej i niepieni´˝nej, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1a ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
zwany celowym funduszem zapomóg.

4. WysokoÊç funduszów, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3, okreÊla corocznie decyzja bud˝etowa ministra
w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej.

§ 4. 1. Fundusze, o których mowa w § 3, tworzy si´
z podzia∏em na ˝o∏nierzy zawodowych i niezawodo-
wych.

2. WysokoÊç funduszów, o których mowa w § 3,
mo˝e byç podwy˝szona w ciàgu roku przez ministra
w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej o niewyko-
rzystane Êrodki przeznaczone na uposa˝enia.

§ 5. Fundusze na nagrody i zapomogi dla ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w:

1) jednostkach organizacyjnych — tworzy si´ w ra-
mach bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) innych jednostkach organizacyjnych prowadzàcych
gospodark´  finansowà na zasadach okreÊlonych
w art. 19 i 20 ustawy o finansach publicznych —
tworzy si´ w ramach Êrodków w∏asnych tych jed-
nostek,

3) pozosta∏ych podmiotach sektora finansów publicz-
nych oraz w przedsi´biorstwach — mogà byç two-
rzone  w ramach Êrodków w∏asnych, na zasadach
okreÊlonych w przepisach o gospodarce finanso-
wej tych podmiotów.

§ 6. 1. W przypadku sformowania w ciàgu roku jed-
nostki organizacyjnej — fundusze, o których mowa
w § 3 ust. 1, tworzy si´ przy uwzgl´dnieniu uposa˝enia
wyp∏aconego w miesiàcu sformowania jednostki okre-
Êlonym w decyzji (rozkazie) w∏aÊciwego organu woj-
skowego i iloÊci miesi´cy pozostajàcych do koƒca da-
nego roku.

2. Przy tworzeniu funduszów nagród i zapomóg
w nowo sformowanych jednostkach organizacyjnych
przepisy § 3 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2001 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski


