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Na podstawie art. 6 oraz w zwiàzku z art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nie-
rzy (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 nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szcze-
gó∏owe warunki wyp∏acania nale˝noÊci ̋ o∏nierzom od-
bywajàcym podró˝ s∏u˝bowà oraz przeniesionym na
inne miejsce s∏u˝bowe.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) jednostka wojskowa — równie˝ komórk´ organiza-
cyjnà Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostk´
organizacyjnà podporzàdkowanà Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub przez niego nadzorowanà albo
podporzàdkowanà tej jednostce organizacyjnej in-
nà jednostk´ organizacyjnà oraz przedsi´biorstwo
paƒstwowe, dla którego Minister Obrony Narodo-
wej jest organem za∏o˝ycielskim,

2) dowódca jednostki wojskowej — równie˝ szefa, dy-
rektora, kierownika albo komendanta jednostki
wojskowej, rektora wy˝szej szko∏y wojskowej oraz
prezesa sàdu wojskowego i szefa jednostki organi-
zacyjnej prokuratury wojskowej,

3) krajowa podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie przez
˝o∏nierza czynnoÊci s∏u˝bowych poza miejscowo-
Êcià stanowiàcà siedzib´ jednostki wojskowej lub
wydzielonego pododdzia∏u, w której ˝o∏nierz pe∏ni
s∏u˝b´ wojskowà, zwanà dalej „sta∏ym miejscem
pe∏nienia s∏u˝by”, w terminie i miejscu na terenie
kraju okreÊlonych w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowe-
go,

4) zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie
przez ˝o∏nierza czynnoÊci s∏u˝bowych poza grani-
cami paƒstwa w terminie i miejscu okreÊlonych
w poleceniu odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-

wej, wydanym przez prze∏o˝onego okreÊlonego
w odr´bnych przepisach wojskowych,

5) przeniesienie s∏u˝bowe — wyznaczenie ˝o∏nierza
zawodowego na stanowisko s∏u˝bowe poza miej-
scowoÊcià stanowiàcà siedzib´ jednostki wojsko-
wej lub wydzielonego pododdzia∏u, w której pe∏ni
on zawodowà s∏u˝b´ wojskowà, zwane dalej „no-
wym miejscem pe∏nienia s∏u˝by”,

6) miejscowoÊç pobliska — miejscowoÊç, o której
mowa w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca
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), zwanej dalej „ustawà”.

Rozdzia∏ 2

Krajowe podró˝e s∏u˝bowe

§ 3. 1. Polecenie odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bo-
wej wydaje:

1) dowódca jednostki wojskowej lub upowa˝niony
przez niego dowódca wydzielonego pododdzia∏u
— w stosunku do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´
w podleg∏ej mu jednostce wojskowej lub wydzielo-
nym pododdziale, z wyjàtkiem tego dowódcy i je-
go zast´pcy,

2) bezpoÊredni prze∏o˝ony dowódcy, o którym mowa
w pkt 1 — w stosunku do dowódcy i jego zast´pcy.

2. W przypadku ˝o∏nierza zamieszka∏ego poza sta-
∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by dowódca, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e uznaç, dla celów rozliczenia kosz-
tów podró˝y s∏u˝bowej, miejscowoÊç zamieszkania za
sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:

1) ̋ o∏nierz wykonuje stale lub g∏ównie czynnoÊci s∏u˝-
bowe poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by albo

2) spowoduje to zmniejszenie kosztów podró˝y s∏u˝-
bowej.
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3. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego obejmuje czas po-
mi´dzy wyjazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i powrotem do tego miejsca.

§ 4. 1. Z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏nie-
rzowi, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, przys∏ugujà:

1) diety,

2) zwrot kosztów:

a) przejazdu na trasie od sta∏ego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel podró-
˝y s∏u˝bowej i z powrotem,

b) noclegów lub rycza∏t za nocleg,

c) dojazdu Êrodkami komunikacji miejscowej
w formie rycza∏tu,

3) zwrot innych niezb´dnych i udokumentowanych
wydatków.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, nie przys∏u-
gujà ˝o∏nierzowi odbywajàcemu podró˝ s∏u˝bowà
w sk∏adzie za∏ogi jednostki p∏ywajàcej albo przebywa-
jàcemu na tej jednostce — za czas wykonywania przez
niego zadaƒ s∏u˝bowych w morzu i w portach.

3. ̊ o∏nierzowi, którego zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe
polegajà na sta∏ym wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bo-
wych na obszarze garnizonu obejmujàcego swoim te-
rytorium granice administracyjne kilku miejscowoÊci,
w przypadku odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze tego garnizonu przys∏uguje jedynie zwrot
kosztów przejazdów okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 lit. a).

§ 5. 1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlo-
nej w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wyso-
koÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na
podstawie Kodeksu pracy.

2. Je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa:

1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:

a) mniej ni˝ 8 godzin — dieta nie przys∏uguje,

b) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,

c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,

2) d∏u˝ej ni˝ jednà dob´ — za ka˝dà dob´ przys∏ugu-
je dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà, ale roz-
pocz´tà dob´:

a) do 8 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,

b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci.

3. Dieta nie przys∏uguje:

1) w szczególnoÊci za czas pobytu w sta∏ym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by, miejscu zamieszkania lub na le-
czeniu w zak∏adzie leczniczym,

2) je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów ˝o∏nierz
z tytu∏u odbywania podró˝y s∏u˝bowej otrzyma∏
bezp∏atne wy˝ywienie w naturze lub równowa˝nik
pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.

4. Przepisów ust. 2 i ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´ do
˝o∏nierza zawodowego odbywajàcego podró˝ s∏u˝bo-
wà:

1) w celu uczestniczenia w çwiczeniach lub szkole-
niach zorganizowanych oddzia∏ów lub pododdzia-
∏ów wojskowych,

2) w zwiàzku z czasowà zmianà miejsca postoju jed-
nostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u.

5. ̊ o∏nierzowi, o którym mowa w ust. 4, przys∏ugu-
je za czas podró˝y s∏u˝bowej odbywanej w celu okre-
Êlonym:

1) w pkt 1 — 125%,

2) w pkt 2 — 100%

— diety za ka˝dà pe∏nà dob´ wykonywania zadaƒ po-
za sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by lub miejscem za-
mieszkania.

§ 6. 1. Ârodek transportu odpowiedni do odbycia
podró˝y s∏u˝bowej okreÊla w poleceniu wyjazdu s∏u˝-
bowego dowódca, o którym mowa w § 3 ust. 1,
uwzgl´dniajàc posiadane przez ˝o∏nierza uprawnienia
do przejazdów bezp∏atnych lub ulgowych, dogodnoÊç
po∏àczeƒ na danej trasie oraz termin i pilnoÊç za∏atwie-
nia sprawy.

2. Przejazd Êrodkami transportu przedsi´biorstwa
„Polskie Koleje Paƒstwowe” na obszarze kraju ka˝dym
rodzajem pociàgu odbywa:

1) genera∏ (admira∏), oficer starszy albo inny oficer zaj-
mujàcy stanowisko s∏u˝bowe przewidziane w eta-
cie dla oficera starszego — w klasie pierwszej,

2) inny ˝o∏nierz — w klasie drugiej, przy czym w uza-
sadnionych przypadkach dowódca mo˝e zezwoliç
na przejazd w klasie pierwszej.

3. ˚o∏nierz, który w czasie podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom paƒstw
obcych przebywajàcym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej na zaproszenie organów paƒstwowych lub
wojskowych, niezale˝nie od przys∏ugujàcych mu
uprawnieƒ, odbywa przejazd tym samym Êrodkiem
transportu oraz tym samym jego rodzajem i w tej sa-
mej klasie, którym podró˝ujà ci przedstawiciele.

4. Na wniosek ̋ o∏nierza dowódca jednostki wojsko-
wej mo˝e wyraziç zgod´ na przejazdy w krajowej po-
dró˝y s∏u˝bowej pojazdem niepozostajàcym w dyspo-
zycji Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ bi-
letu okreÊlonego Êrodka transportu, z uwzgl´dnieniem
posiadanej przez ˝o∏nierza ulgi na dany Êrodek trans-
portu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga przys∏u-
guje.

2. Zwrotu kosztów przejazdu wagonem sypialnym,
z miejscami do le˝enia lub op∏at dodatkowych za prze-
jazd oraz przelotu samolotem dokonuje si´ ̋ o∏nierzowi
w wysokoÊci udokumentowanej biletami.

3. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu, za zgodà dowódcy
jednostki wojskowej, przejazdy w krajowej podró˝y
s∏u˝bowej pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 4, przy-
s∏uguje zwrot kosztów przejazdu wed∏ug stawek za
1 km przebiegu, okreÊlonych na podstawie przepisów
w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów
u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów osobo-
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wych, motocykli i motorowerów nieb´dàcych w∏asno-
Êcià pracodawcy.

§ 8. 1. ̊ o∏nierzowi przebywajàcemu w krajowej po-
dró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje zwrot kosztów przejaz-
dów do miejscowoÊci zamieszkania w czasie wolnym
od wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych tylko wtedy,
gdy spowoduje to zmniejszenie ∏àcznych kosztów po-
dró˝y. Warunek ten nie dotyczy ̋ o∏nierza zawodowego
odbywajàcego krajowà podró˝ s∏u˝bowà trwajàcà d∏u-
˝ej ni˝ 10 dni.

2. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do przejazdu,
o którym mowa w ust. 1, i realizowanego na podstawie
odr´bnych przepisów przejazdu na koszt wojska, ˝o∏-
nierzowi przys∏uguje tylko jeden przejazd.

§ 9. 1. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ odbywania krajo-
wej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏nierzowi przys∏uguje rycza∏t
na pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w wysokoÊci 20% diety.

2. Rycza∏t nie przys∏uguje, je˝eli ˝o∏nierz odbywa
podró˝ s∏u˝bowà pojazdem s∏u˝bowym lub pojaz-
dem, o którym mowa w § 6 ust. 4, albo gdy nie pono-
si kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten
rycza∏t.

§ 10. 1. Za nocleg ˝o∏nierzowi przys∏uguje zwrot
kosztów noclegu w wysokoÊci potwierdzonej rachun-
kiem.

2. ˚o∏nierzowi, któremu w czasie krajowej podró˝y
s∏u˝bowej nie zapewniono bezp∏atnego noclegu lub
zakwaterowania albo który nie przed∏o˝y∏ rachunku za
pobyt w kwaterze prywatnej lub w hotelu, przys∏uguje
rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci 150% diety.

3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy noc-
leg trwa∏ co najmniej 6 godzin przypadajàcych w porze
nocnej mi´dzy godzinà 2200 a 600.

4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje ˝o∏nierzowi:

1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miej-
scami do le˝enia oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, zamieszkania lub zamel-
dowania na pobyt sta∏y,

2) w przypadku gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel
podró˝y s∏u˝bowej istnieje dogodne po∏àczenie
komunikacyjne umo˝liwiajàce codzienny powrót
do sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub miejsco-
woÊci zamieszkania albo zameldowania na pobyt
sta∏y,

3) w przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w porze nocnej, o której mowa w ust. 3, z wyjàt-
kiem przypadków, gdy zadania te wymagajà korzy-
stania z us∏ug zak∏adów hotelarskich,

4) w przypadkach okreÊlonych w § 5 ust. 4.

§ 11. 1. ̊ o∏nierzowi odbywajàcemu krajowà podró˝
s∏u˝bowà, na jego wniosek, dowódca, który zarzàdzi∏
odbycie tej podró˝y, przyznaje zaliczk´ na niezb´dne
koszty podró˝y.

2. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y
s∏u˝bowej dokonuje si´ na podstawie rachunku kosz-
tów podró˝y sporzàdzonego przez ˝o∏nierza.

3. Fakt zapewnienia ̋ o∏nierzowi b´dàcemu w krajo-
wej podró˝y s∏u˝bowej bezp∏atnego noclegu lub za-
kwaterowania albo nieodp∏atnego wy˝ywienia odno-
towuje w skierowaniu dowódca jednostki wojskowej
realizujàcy te Êwiadczenia.

4. Diety, o których mowa w § 5 ust. 5, wyp∏aca si´
do 10 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni, na
podstawie zatwierdzonego przez dowódc´ wykazu licz-
by dni, w których wykonywane by∏y zadania uprawnia-
jàce do tej nale˝noÊci.

Rozdzia∏ 3

Zagraniczne podró˝e s∏u˝bowe

§ 12. 1. Czas zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej liczy
si´ w razie odbywania jej Êrodkami komunikacji:

1) làdowej — od chwili przekroczenia granicy paƒ-
stwowej w drodze za granic´ do chwili przekrocze-
nia jej w drodze powrotnej do kraju,

2) lotniczej — od chwili startu samolotu w drodze za
granic´ z ostatniego lotniska w kraju do chwili là-
dowania samolotu w drodze powrotnej na pierw-
szym lotnisku w kraju,

3) morskiej — od chwili wyjÊcia statku z portu pol-
skiego do chwili wejÊcia statku w drodze powrot-
nej do portu polskiego.

2. Je˝eli przekroczenie granicy paƒstwowej odby-
wa si´ poza miejscowoÊcià stanowiàcà miejsce za-
mieszkania lub sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by ˝o∏nie-
rza, za czas podró˝y od tej miejscowoÊci do miejsca
przekroczenia granicy i z powrotem ˝o∏nierzowi przy-
s∏ugujà nale˝noÊci, o których mowa w § 4—11.

3. Nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce ˝o∏nierzom
skierowanym na szkolenie i çwiczenia wojskowe oraz
uczestniczàcym w akcjach ratowniczych, poszukiwaw-
czych, humanitarnych lub antyterrorystycznych oraz
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych poza granicami
kraju okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 13. Z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏-
nierzowi przys∏ugujà:

1) diety,

2) zwrot kosztów noclegów lub rycza∏t za nocleg,

3) zwrot kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w formie rycza∏tu,

4) zwrot kosztów leczenia oraz innych niezb´dnych
wydatków okreÊlonych przez prze∏o˝onego, który
wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej.

§ 14. 1. Dieta, o której mowa w § 13 pkt 1, przys∏u-
guje w wysokoÊci obowiàzujàcej dla docelowego paƒ-
stwa podró˝y s∏u˝bowej.

2. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa:

1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:

a) do 8 godzin — przys∏uguje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,

c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,
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2) d∏u˝ej ni˝ dob´:

a) za ka˝dà pe∏nà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,

b) za niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´ — przys∏uguje
dieta w wysokoÊci, o której mowa w pkt 1.

3. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
za granicà bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ˝e
ka˝dy bezp∏atny posi∏ek stanowi odpowiednio:

1) Êniadanie — 15% diety,

2) obiad — 30% diety,

3) kolacja — 30% diety.

4. Za ka˝dy dzieƒ (dob´) pobytu w szpitalu lub in-
nym zak∏adzie leczniczym za granicà ˝o∏nierzowi przy-
s∏uguje 25% kwoty diety.

§ 15. 1. Za nocleg ̋ o∏nierzowi przys∏uguje zwrot po-
niesionych kosztów w wysokoÊci potwierdzonej ra-
chunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten
cel limitu.

2. W uzasadnionych przypadkach prze∏o˝ony, któ-
ry wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝-
bowej, mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów noclegu
stwierdzonych rachunkiem, w wysokoÊci przekraczajà-
cej limit, o którym mowa w ust. 1.

3. ˚o∏nierzowi, który nie korzysta∏ z noclegu w ho-
telu, przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci
25% limitu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje za czas przejazdu oraz gdy ˝o∏nierzowi za-
pewniono bezp∏atny nocleg.

§ 16. WysokoÊç diet, o których mowa w § 14, oraz
limitów na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa
w § 15, okreÊlajà przepisy w sprawie zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowni-
kom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,
wydane na podstawie Kodeksu pracy.

§ 17. Do przejazdów odbywanych w czasie zagra-
nicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje si´ odpowied-
nio przepisy § 6 i 7.

§ 18. 1. ̊ o∏nierzowi przys∏uguje rycza∏t na pokrycie
poniesionych kosztów dojazdu z dworca i do dworca
kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub mor-
skiego w miejscowoÊci docelowej za granicà oraz
w ka˝dej innej miejscowoÊci, w której ˝o∏nierz korzy-
sta∏ z noclegu, w wysokoÊci jednej diety.

2. ˚o∏nierzowi korzystajàcemu za granicà z dojaz-
dów Êrodkami komunikacji miejscowej przys∏uguje ry-
cza∏t na pokrycie ich kosztów w wysokoÊci 10% diety
za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w zagranicznej po-
dró˝y s∏u˝bowej.

§ 19. Sum´ nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujà-
cych ˝o∏nierzowi z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych otrzy-
manych od strony zagranicznej na cele zwiàzane z fi-
nansowaniem kosztów tej podró˝y.

§ 20. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa po-
nad 30 dni lub gdy paƒstwem docelowym jest paƒ-

stwo pozaeuropejskie, prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´
na zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u osobi-
stego o wadze do 30 kg, liczonej ∏àcznie z wagà baga-
˝u op∏aconego w cenie biletu.

§ 21. 1. W razie choroby ˝o∏nierzowi przys∏uguje
zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za grani-
cà oraz lekarstw.

2. Nie podlegajà zwrotowi koszty lekarstw, których
nabycie za granicà nie by∏o konieczne, koszty leczenia
z zakresu kosmetyki oraz nabycia protez ortopedycz-
nych, dentystycznych, zakupu okularów.

3. Zwrot kosztów leczenia nast´puje ze Êrodków fi-
nansowych pozostajàcych w dyspozycji prze∏o˝onego,
który zarzàdzi∏ odbycie zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej.

4. W razie zgonu ˝o∏nierza za granicà koszty trans-
portu zw∏ok do kraju pokrywa si´ ze Êrodków bud˝eto-
wych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 22. 1. ˚o∏nierz odbywajàcy zagranicznà podró˝
s∏u˝bowà otrzymuje zaliczk´ w walucie obcej na nie-
zb´dne koszty podró˝y i pobytu poza granicami kraju.
Za zgodà ̋ o∏nierza zaliczka mo˝e byç wyp∏acona w wa-
lucie polskiej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç
zaliczki obliczonej w walucie obcej.

2. Rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝-
bowej nale˝y dokonaç w walucie otrzymanej zaliczki,
w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w ter-
minie 14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.

3. Do rozliczenia nale˝y za∏àczyç dokumenty (ra-
chunki) potwierdzajàce poszczególne wydatki; nie do-
tyczy to diet oraz wydatków obj´tych rycza∏tami. Je˝e-
li uzyskanie dokumentu (rachunku) nie by∏o mo˝liwe,
˝o∏nierz jest obowiàzany z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie
o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udo-
kumentowania.

4. Obs∏ug´ finansowà zagranicznej podró˝y s∏u˝-
bowej, w zakresie wynikajàcym z ust. 1 i 2, realizuje
prze∏o˝ony, który zarzàdzi∏ odbycie zagranicznej po-
dró˝y s∏u˝bowej.

Rozdzia∏ 4

Nale˝noÊci za przeniesienia s∏u˝bowe

§ 23. Z tytu∏u przeniesienia s∏u˝bowego ˝o∏nierzo-
wi zawodowemu przys∏ugujà:

1) diety dla niego i cz∏onków rodziny, o których mowa
w art. 26 ust. 2 ustawy, za czas przejazdu i pierwszà
dob´ pobytu w nowym miejscu zamieszkania,

2) rycza∏t na pokrycie kosztów przejazdu do nowego
miejsca zamieszkania osób, o których mowa
w pkt 1,

3) rycza∏t z tytu∏u przeniesienia,

4) zasi∏ek osiedleniowy,

5) zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego.

§ 24. 1. WysokoÊç nale˝noÊci, o których mowa
w § 23 pkt 1 i 2, ustala si´ wed∏ug stawek i cen biletów
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obowiàzujàcych w dniu przejazdu do nowego miejsca
pe∏nienia s∏u˝by. Przepisy § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 i § 7
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Rycza∏t, o którym mowa w § 23 pkt 2, ustala si´
z uwzgl´dnieniem ceny biletu za przejazd pociàgiem
pospiesznym. W przypadku gdy na danej trasie brak
jest po∏àczeƒ kolejowych, cen´ biletu ustala si´ na pod-
stawie tabeli przewoênika i najkrótszej odleg∏oÊci dro-
gowej pomi´dzy dotychczasowym i nowym miejscem
zamieszkania osób, o których mowa w § 23 pkt 1.

§ 25. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu przeniesionemu
s∏u˝bowo do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci
przys∏uguje rycza∏t z tytu∏u przeniesienia w wysokoÊci
50% uposa˝enia, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym, nale˝ne ˝o∏nierzowi na stanowisku
s∏u˝bowym w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, zwane
dalej „uposa˝eniem”.

3. Dla celów obliczenia rycza∏tu, o którym mowa
w ust.1, w przypadku ˝o∏nierzy obj´tych obowiàzko-
wym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym kwot´
uposa˝enia pomniejsza si´ o sk∏adk´ na obowiàzkowe
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, je˝eli na podsta-
wie odr´bnych przepisów rycza∏t nie stanowi podsta-
wy wymiaru tych sk∏adek.

§ 26. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, który w zwiàzku
z przeniesieniem s∏u˝bowym przesiedli∏ si´ na pobyt
sta∏y do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by lub miejsco-
woÊci pobliskiej, przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 2,
zasi∏ek osiedleniowy w wysokoÊci:

1) 300% uposa˝enia — je˝eli ˝o∏nierz przesiedli∏ si´
z cz∏onkami rodziny,

2) 100% uposa˝enia — je˝eli ˝o∏nierz jest samotny.

2. ˚o∏nierzowi, który po otrzymaniu rycza∏tu z tytu-
∏u przeniesienia przesiedli∏ si´ na warunkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przys∏uguje zasi∏ek osiedle-
niowy odpowiednio w wysokoÊci 250% lub 50% upo-
sa˝enia.

3. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza si´,
przyjmujàc uposa˝enie przys∏ugujàce ˝o∏nierzowi
w dniu jego przesiedlenia si´ na pobyt sta∏y. Przepis
§ 25 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 27. 1. Koszty przewozu urzàdzenia domowego,
o których mowa w § 23 pkt 5, podlegajà zwrotowi
w wysokoÊci stwierdzonej rachunkiem.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obej-
muje koszty opakowania, prac za∏adunkowych i wy∏a-
dunkowych oraz transportu.

§ 28. 1. W razie zbiegu uprawnieƒ obojga ma∏˝on-
ków b´dàcych ˝o∏nierzami zawodowymi do nale˝no-
Êci, o których mowa w § 23, nale˝noÊci te wyp∏aca si´
tylko z jednego tytu∏u, w wysokoÊci wy˝szej. Je˝eli po-
brano je w wysokoÊci ni˝szej, wyp∏aca si´ odpowied-
nie wyrównanie.

2. Organ finansowy jednostki wojskowej wyp∏aca-
jàcy nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, jednemu

z ma∏˝onków zawiadamia o dokonanej wyp∏acie jed-
nostk´ wojskowà, w której pe∏ni s∏u˝b´ drugi ma∏˝o-
nek.

§ 29. Nale˝noÊç, o której mowa w § 25, nie przy-
s∏uguje w razie przeniesienia s∏u˝bowego ˝o∏nierza
zawodowego do poprzedniego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by, w którym on sam lub jego ma∏˝onek nadal po-
siada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, albo do
miejscowoÊci, w której sà oni zameldowani na pobyt
sta∏y.

§ 30. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 24—27,
wyp∏aca si´ po obj´ciu przez ̋ o∏nierza stanowiska s∏u˝-
bowego w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, na jego
pisemny wniosek.

2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 26 i 27, ̋ o∏nierz przedstawia dokument potwier-
dzajàcy fakt jego zameldowania na pobyt sta∏y w no-
wym miejscu zamieszkania, a w razie przesiedlenia si´
z cz∏onkami rodziny — równie˝ dokument potwierdza-
jàcy zameldowanie si´ cz∏onków rodziny, o których
mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

3. Na równi z zameldowaniem na pobyt sta∏y, dla
celów udokumentowania uprawnieƒ do zasi∏ku osie-
dleniowego, uznaje si´ równie˝ zameldowanie na po-
byt czasowy powy˝ej dwóch miesi´cy, je˝eli:

1) ˝o∏nierz w poprzednim miejscu zamieszkania prze-
kaza∏ do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej dotychczas u˝ytkowanà kwater´ albo

2) uzyska∏ decyzj´ o przydzieleniu kwatery zast´pczej,
w przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 2 usta-
wy.

§ 31. Przepisy § 23—30 stosuje si´ odpowiednio do
˝o∏nierza zawodowego, który przesiedli∏ si´ do innej
miejscowoÊci w zwiàzku:

1) ze zmianà sta∏ego miejsca stacjonowania jednostki
wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u,

2) z otrzymaniem decyzji o przydziale pierwszej
osobnej kwatery sta∏ej lub innego samodzielnego
lokalu mieszkalnego po powo∏aniu go do s∏u˝by
sta∏ej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 32. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝
do ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach wojsko-
wych podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.

§ 33. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do nale˝noÊci ˝o∏nierzy, którzy odbyli podró˝ s∏u˝bo-
wà, zostali przeniesieni s∏u˝bowo lub przesiedlili si´ po
dniu 1 lipca 2000 r.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski


