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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowoÊci, 
w której pe∏nià s∏u˝b´ ˝o∏nierze zawodowi.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,
poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48,
poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877
i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu spe∏niajàcemu
warunki okreÊlone w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 22

czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawà”, przys∏u-
guje zwrot kosztów dojazdu najdogodniejszym pu-
blicznym Êrodkiem transportu, w wysokoÊci ceny mie-
si´cznego biletu imiennego na ten Êrodek.

2. Je˝eli ˝o∏nierz zawodowy doje˝d˝a Êrodkiem
transportu kolejowego, przys∏uguje mu zwrot kosz-
tów dojazdu w wysokoÊci ceny miesi´cznego biletu
imiennego na przejazd w klasie drugiej pociàgu osobo-
wego.

3. Je˝eli ˝o∏nierz zawodowy doje˝d˝a prywatnym
pojazdem mechanicznym, zwrotu dokonuje si´ w wy-
sokoÊci ceny kolejowego imiennego biletu miesi´czne-
go na przejazd w klasie drugiej pociàgu osobowego,
przewidzianej dla odleg∏oÊci drogowej mi´dzy miej-
scowoÊcià, w której ̋ o∏nierz zamieszkuje, a miejscowo-
Êcià, w której pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà.

4. Zwrot kosztów dojazdu przys∏uguje z wyjàtkiem
zwrotu kosztów dojazdu od i do stacji (przystanku)
w obr´bie miejscowoÊci, z której ˝o∏nierz zawodowy
doje˝d˝a, oraz w miejscowoÊci, w której pe∏ni czynnà
s∏u˝b´ wojskowà.

§ 2. Zwrot kosztów dojazdu nie przys∏uguje, je˝eli:

1) ˝o∏nierz zawodowy w s∏u˝bie sta∏ej odmówi∏ przy-
j´cia osobnej kwatery sta∏ej, kwatery zast´pczej lub
innego pomieszczenia mieszkalnego w miejsco-
woÊci, w której pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà, lub
otrzyma∏ w miejscu pe∏nienia s∏u˝by ekwiwalent
pieni´˝ny w zamian za rezygnacj´ z kwatery, o któ-
rym mowa w art. 47 ustawy,

2) organy wojskowe wykupi∏y uprawnienia do bez-
p∏atnego przejazdu Êrodkami publicznego trans-
portu lub zapewniajà nieodp∏atny przewóz.

§ 3. 1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce pe∏nienia s∏u˝by przez ˝o∏nierza
zawodowego dyrektor oddzia∏u terenowego Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencjà”.

2. Wyp∏aty Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje si´ na podstawie z∏o˝onych w Agencji przez
˝o∏nierza zawodowego pisemnego wniosku o zwrot
kosztów dojazdu i uzyskanej zgody dowódcy jednostki
wojskowej na zamieszkiwanie w innej miejscowoÊci
ni˝ ta, w której pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà.

3. ˚o∏nierz zawodowy w ka˝dym miesiàcu przed-
stawia Agencji dokument poÊwiadczajàcy doje˝d˝anie,
poza wypadkami okreÊlonymi w § 1 ust. 2 i 3. Podsta-
wà udokumentowania, poza miesi´cznymi biletami
imiennymi, sà równie˝ bilety jednorazowe.

4. W wypadku gdy ˝o∏nierz zawodowy odmawia
spe∏nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, organ
dokonuje zwrotu kosztów dojazdu w wysokoÊci okre-
Êlonej w § 1 ust. 2.

5. Przyznanie i odmowa zwrotu kosztów dojazdu
nast´puje w formie decyzji administracyjnej.

§ 4. 1. Zwrot kosztów dojazdu przys∏uguje od dnia
wyznaczenia ˝o∏nierza zawodowego na stanowisko
s∏u˝bowe, a wyp∏aty dokonuje si´ miesi´cznie z do∏u —
do 10 dnia nast´pnego miesiàca.

2. ̊ o∏nierz zawodowy zawiadamia pisemnie dyrek-
tora oddzia∏u terenowego Agencji, który dokonuje
zwrotu kosztów dojazdu, o zaistnieniu okolicznoÊci,
o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. 1. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych wy-
daniem ostatecznej decyzji przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozporzàdzenia, o którym mowa w § 6.

2. Agencja mo˝e wyp∏acaç ˝o∏nierzom zawodo-
wym Êwiadczenie, o którym mowa w rozporzàdzeniu,
poprzez oddzia∏y gospodarcze jednostek wojskowych.

3. Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 2, okreÊlajà porozumie-
nia zawarte mi´dzy organami Agencji a w∏aÊciwymi or-
ganami wojskowymi.

§ 6. Tracà moc przepisy rozdzia∏u 1 rozporzàdzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zwrotu kosz-
tów dojazdu do miejscowoÊci, w której pe∏nià czynnà
s∏u˝b´ wojskowà ̋ o∏nierze zawodowi, i szczegó∏owych
zasad ustalania wysokoÊci oraz trybu przyznawania
Êwiadczenia finansowego umo˝liwiajàcego pokrycie
kosztów najmu lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 23,
poz. 107 i z 1998 r. Nr 121, poz. 792).

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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