
Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze-
Ênia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122,
poz. 1025) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia
i wysokoÊci funduszu na nagrody i zapomogi dla ˝o∏-
nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1241) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naliczenia Êrodków funduszu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, dokonuje si´ w okresach kwar-
talnych. Ârodki na poszczególne kwarta∏y da-
nego roku kalendarzowego ustala si´ zaliczko-
wo, przyjmujàc za podstaw´ wydatki na upo-
sa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych poniesione
w pierwszym miesiàcu danego kwarta∏u.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. WysokoÊç funduszu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 1, mo˝e byç podwy˝szona przez Mi-
nistra Obrony Narodowej w ciàgu roku ka-

lendarzowego o niewykorzystane Êrodki na
uposa˝enie i dodatkowe uposa˝enie roczne
˝o∏nierzy zawodowych oraz pozostawiona
do jego dyspozycji.”;

3) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. WysokoÊç funduszu, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala dowódca jed-
nostki wojskowej nieb´dàcej paƒstwowà
jednostkà bud˝etowà.

2. Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, mo˝e zostaç zwi´kszony z odpisu
z zysku, nie wi´cej ni˝ o 2,5 % Êrodków
pieni´˝nych wydatkowanych na uposa˝e-
nia ˝o∏nierzy zawodowych w poprzednim
roku kalendarzowym.

3. Zwi´kszenia funduszu, o którym mowa
w ust. 2, dokonuje si´ po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego jednostki
wojskowej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokoÊci funduszu na nagrody i zapomogi
dla ˝o∏nierzy zawodowych


