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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679
i Nr 113, poz. 745) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
(Dz. U. Nr 108, poz. 1141, z późn. zm.1)) wprowadza się
następuje zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Żołnierzowi zawodowemu-lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu
zawód medyczny, któremu kierownik zakładu opieki zdrowotnej powierzył czynności
polegające na pełnieniu dyżuru medycznego, za każdą pełną godzinę takiego dyżuru
pełnionego poza normalnymi godzinami
1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1719 i Nr 243, poz. 2064,
z 2006 r. Nr 247, poz. 1808 oraz z 2008 r. Nr 21, poz. 128.

służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 6,
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie
niższej niż 0,5 % stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:”;
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się do żołnierzy
zawodowych, z którymi zawarto umowę,
o której mowa w art. 56 ust. 3b ustawy
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, na pełnienie za
wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza
normalnymi godzinami służby lub pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

