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Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrześ-
nia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do upo-
sażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 141, poz. 1497, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w § 10a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Stanowiskami służbowymi objętymi prawem 
do dodatku, o którym mowa w ust. 1, są stano-
wiska służbowe w pododdziałach technicznych 
jednostek wojskowych do szczebla pułku, 
w których dokonuje się obsługi wojskowych 
statków powietrznych, oznaczone w etatach 
jednostek wojskowych cechą korpusu osobo-
wego sił powietrznych — 22, cechą grupy oso-
bowej inżynieryjno-lotniczej — J oraz symbo-
lem specjalności wojskowej:

 1)  eksploatacja lotniczych urządzeń radioelek-
tronicznych — 04 lub 24;

 2)  eksploatacja osprzętu lotniczego — 05 
lub 27;

 3)  eksploatacja samolotów — 06 lub 28;

 4)  eksploatacja śmigłowców — 07 lub 33;

 5)  eksploatacja uzbrojenia lotniczego — 10 
lub 38;

 6)  eksploatacja lotniczych urządzeń fotogra-
ficznych — 22;

 7)  eksploatacja lotniczych urządzeń noktowi-
zyjnych — 23;

 8)  obsługa osprzętu lotniczego — 65;

 9)  obsługa lotniczych urządzeń fotograficz-
nych — 61;

10)  obsługa lotniczych urządzeń radioelektro-
nicznych — 62;

11)  obsługa techniczna samolotów poddźwię-
kowych — 67;

12)  obsługa techniczna samolotów naddźwię-
kowych — 68;

13)  obsługa techniczna samolotów transporto-
wych — 69;

14)  obsługa techniczna śmigłowców — 74;

15)  obsługa uzbrojenia lotniczego — 78.”;

2) w § 22:

a)  w ust. 1 w pkt 1 w lit. d tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie: 

„—  w dowództwie związ-
ku organizacyjnego 
szczebla brygady lub 
dywizji, wojskowym 
szpitalu polowym po-
krywającym wydatki 
z budżetu państwa al-
bo w jednostce woj-
skowej do szczebla 
brygady, podległej do-
wódcy rodzaju Sił 
Zbrojnych, Dowódcy 
Operacyjnemu Sił 
Zbrojnych, Szefowi In-
spektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych, Dowód-
cy Garnizonu Warsza-
wa lub Komendantowi 
Głównemu Żandar-
merii Wojskowej — od 0,30 do 0,50,”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b.  Stanowiskami służbowymi lekarzy i lekarzy 
dentystów, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. d, 
są stanowiska służbowe, które w etatach 
oznaczono cechą korpusu osobowego me-
dycznego — 40 oraz cechą grupy osobowej 
lekarzy — A lub lekarzy dentystów — B, bez 
względu na nazwę tych stanowisk.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c.  Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. d, przyznaje się żołnierzowi zawodowe-
mu posiadającemu prawo wykonywania 
zawodu lekarza lub lekarza dentysty.”;

3) po §  25 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Dodatek motywacyjny

„§ 25a. 1.  Żołnierz zawodowy pełniący służbę 
w korpusie podoficerów zawodowych 
lub szeregowych zawodowych, który 
uzyskał w opinii służbowej ocenę bardzo 
dobrą oraz posiada odpowiednią dla 
zajmowanego stanowiska służbowego 
klasę kwalifikacyjną, otrzymuje mie-
sięczny dodatek motywacyjny ustalony 
przy zastosowaniu mnożników kwoty 
bazowej:

1)  0,02 — posiadający trzecią klasę kwa-
lifikacyjną;

2)  0,06 — posiadający drugą klasę kwali-
fikacyjną;
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3)  0,12 — posiadający pierwszą klasę 
kwalifikacyjną;

4)  0,20 — posiadający mistrzowską kla-
sę kwalifikacyjną.

2.  Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przy-
znaje się żołnierzowi zawodowemu, któ-
ry:

1)  uzyskał ocenę bardzo dobrą  w ostat-
niej opinii służbowej, o której mowa 
w art. 26 ust. 1 lub ust. 3 pkt 2 usta-
wy; 

2)  posiada nadaną po dniu 1 stycznia 
2010 r. klasę kwalifikacyjną uzyskaną 
zgodnie z zajmowanym stanowiskiem 
służbowym.

 § 25b. 1.  Dodatek, o którym mowa w § 25a ust. 1, 
wstrzymuje się od pierwszego dnia mie-
siąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym:

1)  żołnierzowi zawodowemu doręczono 
ostateczną opinię służbową, w której 
wystawiono ogólną ocenę niższą niż 
bardzo dobra;

2)  wydano decyzję (rozkaz) o utracie 
przez żołnierza zawodowego posiada-
nej trzeciej klasy kwalifikacyjnej; 

3)  żołnierz zawodowy w nakazanym ter-
minie nie potwierdził posiadanej trze-
ciej klasy kwalifikacyjnej.

2.  Dodatek, o którym mowa w § 25a ust. 1, 
obniża się od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po mie-
siącu, w którym:

1)  wydano decyzję (rozkaz) o utracie 
przez żołnierza zawodowego klasy 
kwalifikacyjnej,

2)  żołnierz zawodowy w nakazanym ter-

minie nie potwierdził klasy kwalifika-

cyjnej

— jeżeli żołnierz posiadał wyższą niż 

trzecia klasę kwalifikacyjną.”; 

4)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego rozporzą-

dzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa 

w  § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-

niem, stosuje się przy przyznawaniu dodatków do 

uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawo-

dowym od dnia 1 stycznia 2010 r.

2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie do żołnierzy 

zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową 

w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służ-

bowe, o których mowa w § 10a ust. 3 i § 22 ust. 1b roz-

porządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obo-

wiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-

rządzenia, do czasu zmiany oznaczeń stanowisk służ-

bowych cechami korpusów osobowych, grup osobo-

wych i specjalności wojskowych określonymi w rozpo-

rządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grud-

nia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup 

osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. Nr 216, 

poz. 1678) otrzymują dodatki do uposażenia zasadni-

czego z uwzględnieniem dotychczasowych przepisów 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (poz. 1639)

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH
WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ ŻOŁNIERZY

1.  Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służ-
by uprawniające do dodatku w wysokości przewi-
dzianej dla pierwszego stopnia szkodliwości:

 1)  narażenie na działanie pyłów niewywołujących 
zwłóknienia tkanki płucnej;

 2)  narażenie na działanie substancji toksycznych 
niekumulujących się w organizmie;

 3)  praca w pomieszczeniach zamkniętych, w któ-
rych ze względów technologicznych utrzymuje 
się stale temperatura efektywna powyżej 25 °C 
lub poniżej 10 °C;

 4)  narażenie na promieniowanie ultrafioletowe 
lub podczerwone;

 5)  praca w mokrym środowisku o względnej wil-
gotności powietrza przekraczającej 80 %, 
w wodzie lub błocie;

 6)  praca w zaciemnionych pomieszczeniach, 
w których natężenie oświetlenia elektrycznego 
ze względów technologicznych jest poniżej 
wartości określonych w Polskich Normach 
w warunkach ciągłego migotania punktów 
świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działa-
nia urządzeń projekcyjnych;

 7)  narażenie na wibrację ogólną;

 8)  praca w pomieszczeniach, w których ze wzglę-
dów technologicznych albo ze względu na ro-
dzaj wykonywanej służby stosowane jest wy-
łącznie oświetlenie elektryczne;

 9)  praca w radiowych obiektach nadawczych 
i centrach radioodbiorczych, w stacjach radio-
wych, radiolokacyjnych i radioliniowych;

10)  obsługa aparatury w gabinetach fizykoterapii;

11)  narażenie na działanie promieniowania lasero-
wego.
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2.  Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służ-
by uprawniające do dodatku w wysokości przewi-
dzianej dla drugiego stopnia szkodliwości:

 1)  narażenie na działanie pyłów wywołujących 
zwłóknienie tkanki płucnej;

 2)  narażenie na działanie substancji toksycznych 
kumulujących się w organizmie;

 3)  narażenie na obniżone lub podwyższone ciś-
nienie wynikające z procesu technologicznego, 
w szczególności w komorach ciśnieniowych 
i kesonowych;

 4)  narażenie na szkodliwe działanie miejscowych 
wibracji, w szczególności używanie ręcznych 
narzędzi pneumatycznych;

 5)  praca w pomieszczeniach zlokalizowanych po-
niżej poziomu otaczającego terenu — zgodnie 
z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higie-
ny pracy;

 6)  narażenie na hałas;

 7)  praca przy montażu, demontażu, konserwacji 
i naprawie akumulatorów;

 8)  praca przy magazynowaniu i dystrybucji nie-
bezpiecznych środków o działaniu chemicz-
nym, promieniotwórczym i biologicznym;

 9)  załadunek, rozładunek, transport i magazyno-
wanie paliw oraz uzupełnianie nimi sprzętu;

10)  praca w warunkach narażenia na działanie 
szkodliwych czynników biologicznych zakwali-
fikowanych do 2—4 grupy zagrożenia, których 
wykaz określają przepisy wydane na podsta-
wie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. — Kodeks pracy;

11)  praca w pracowniach i laboratoriach lub pro-
sektoriach anatomii patologicznej i medycyny 
sądowej.

3.  Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służ-
by uprawniające do dodatku w wysokości przewi-
dzianej dla trzeciego stopnia szkodliwości:

 1)  narażenie na działanie substancji, preparatów 
lub czynników o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, których wykaz określają przepi-
sy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

 2)  narażenie na promieniowanie jonizujące;

 3)  narażenie na działanie pól elektromagnetycz-
nych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 
300 000 MHz w strefie zagrożenia;

 4)  przewijanie kabli oraz remont i konserwacja 
linii kablowej w osłonie ołowianej.

4.  Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służ-
by uprawniające do dodatku w wysokości przewi-
dzianej dla czwartego stopnia szkodliwości:

 1)  wytwarzanie, remontowanie, niszczenie oraz 
magazynowanie i transportowanie materiałów 
wybuchowych, łatwo palnych i samozapal-
nych;

 2)  wytwarzanie, magazynowanie, transportowa-
nie oraz napełnianie i instalowanie zbiorników 
gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciś-
nieniem;

 3)  narażenie na działanie fazy ciekłej lub gazowej 
paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz 
niebezpiecznych środków o działaniu chemicz-
nym, promieniotwórczym i biologicznym — 
w laboratoriach oraz przy pracach naukowo- 
-badawczych z tymi materiałami;

 4)  wykonywanie prób z bronią i materiałami wy-
buchowymi;

 5)  praca przy urządzeniach elektroenergetycz-
nych znajdujących się pod napięciem, wyko-
nywana zgodnie z przepisami w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych;

 6)  rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji 
teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja 
linii kablowych w studzienkach i komorach 
kablowych;

 7)  praca wewnątrz zbiorników, aparatów, kana-
łów, studni;

 8)  praca pod ziemią lub pod wodą;

 9)  praca przy neutralizacji niebezpiecznych środ-
ków o działaniu chemicznym, promieniotwór-
czym i biologicznym;

10)  narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczal-
nych soli  metali ciężkich; 

11)  praca w kontakcie z materiałem zakaźnym lub 
chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami;

12)  praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi cho-
rymi na choroby psychiczne lub upośledzony-
mi w znacznym stopniu;

13)  praca na wysokości powyżej 2 m i w wykopach 
o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.




