
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. 

Poz. 510 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 marca 2016 r. 

w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej 
służby wojskowej poza granicami państwa 

Na podstawie art. 132e ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby woj-
skowej poza granicami państwa; 

2) warunki przyznawania świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do 
pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. Żołnierz wyznaczony do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa, którego członkowie 
rodziny wymienieni w art. 132e ust. 1 pkt 2 ustawy będą przebywali razem z nim w miejscu pełnienia służby, nie później 
niż na miesiąc przed ich przyjazdem zawiadamia pisemnie organ wojskowy finansujący pełnienie służby poza granicami 
państwa o tym, którzy członkowie rodziny będą stale z nim przebywali w miejscu pełnienia służby i w jakim terminie. 

§ 4. 1. Żołnierz wyznaczony do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa jest uprawniony do 
otrzymania ryczałtu na pokrycie kosztów następujących świadczeń związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, 
o których mowa w art. 132e ust. 1 pkt 3 ustawy: 

1) ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji lokalu mieszkalnego; 

2) zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę; 

3) oświetlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urządzeń, pomieszczeń i otoczenia budynków, przezna-
czonych do wspólnego użytkowania lokatorów, zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej 
znajdującej się w budynku mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu śmieci, a także innych świadczeń i opłat wy-
nikających z miejscowych warunków i zwyczajów – jeżeli jest obowiązany do ich ponoszenia; 

4) ubezpieczenia lokali mieszkalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy najmu. 

2. Równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 132e ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz 
ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się pod warunkiem złożenia przez żołnierza wniosku w tej sprawie. 

3. Do wniosku dołącza się umowę najmu lokalu mieszkalnego. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz 

z 2016 r. poz. 178. 
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4. W przypadku odwołania żołnierza ze stanowiska poza granicami państwa: 

1) na wniosek organu państwa, przy którego siłach zbrojnych albo przy którego innych strukturach obronnych żołnierz 
pełni służbę wojskową lub w którym działa misja organizacji międzynarodowej, albo na którego terytorium ma sie-
dzibę polskie przedstawicielstwo wojskowe, albo na wniosek organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej 
struktury wojskowej, przy której działa przedstawicielstwo, albo też na wniosek organu państwa, na którego teryto-
rium mają one swoją siedzibę, a także na wniosek dowódcy sił międzynarodowych, 

2) na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych w stosunku do żołnierza wyznaczonego do pełnienia służby 
zagranicznej w polskim przedstawicielstwie wojskowym albo bezpośrednio w strukturze organizacji międzynarodowej, 

3) z powodu stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby poza granicami państwa, 

4) ze względu na uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

– organ wojskowy finansujący pełnienie służby poza granicami państwa pokrywa koszty wcześniejszego rozwiązania 
umowy związanej z wynajęciem i użytkowaniem lokalu mieszkalnego. 

5. Uwzględnienie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego na członków rodziny, o których mowa w § 3, jest 
uwarunkowane ich przeniesieniem się w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia deklarowanego w zawiadomieniu, 
potwierdzonego przez szefa polskiego przedstawicielstwa wojskowego, szefa polskiego zespołu łącznikowego lub starsze-
go oficera narodowego na podstawie zaświadczenia z lokalnego biura meldunkowego lub oświadczenia żołnierza. 

§ 5. Ustala się następujące warunki zwrotu przez organ wojskowy finansujący pełnienie służby poza granicami pań-
stwa opłat związanych z nauką dzieci żołnierza wyznaczonego do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami 
państwa w szkołach, o których mowa w art. 132e ust. 1 pkt 4 ustawy: 

1) zwrotu kosztów dokonuje się w uzgodnieniu odpowiednio z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo 
dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwym do spraw organizacji współpracy międzyna-
rodowej; 

2) wskazania szkoły dokonuje się z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia warunków nauczania porównywalnych 
z warunkami nauczania w kraju, wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego w kraju pobytu żołnierza oraz wysokości 
opłat za naukę; 

3) zwrot opłat może nastąpić na pisemny, udokumentowany wniosek żołnierza oraz na podstawie dokumentów wysta-
wianych przez szkoły, potwierdzających pobieranie przez dzieci nauki w tych szkołach oraz okres, w jakim nauka 
była pobierana; 

4) zwrot opłat nie obejmuje wydatków na podręczniki i przybory szkolne, składki ubezpieczeniowe, odzież szkolną, 
wyżywienie i indywidualne dojazdy do szkoły, depozytów, a także opłat za zajęcia ponadobowiązkowe i wycieczki 
oraz opłat za ponadobowiązkowe językowe kursy dokształcające lub wyjazdy edukacyjne, w przypadku gdy nie są 
one wliczone do pobieranej przez szkołę podstawowej opłaty za naukę. 

§ 6. 1. Ustala się następujące warunki zwrotu niezbędnych kosztów leczenia, o których mowa w art. 132e ust. 1 
pkt 5 ustawy: 

1) żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa organ wojskowy 
finansujący pełnienie służby poza granicami państwa zwraca niezbędne koszty leczenia jego i członków rodziny 
określonych w § 3, na pisemny, udokumentowany wniosek żołnierza złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wystawienia rachunku za to leczenie; 

2) zwrotu kosztów leczenia dokonuje się w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 
z późn. zm.2)); 

3) zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie faktur i rachunków potwierdzających wysokość wydatkowanych 
środków lub innych dokumentów wystawionych przez instytucję właściwą w kraju pełnienia służby. 

2. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, gdy żołnierz i członkowie rodziny: 

1) są uprawnieni do bezpłatnego leczenia w państwie, w którym żołnierz pełni służbę, w tym z tytułu wykupu ubezpie-
czenia zdrowotnego przez organ wojskowy finansujący pełnienie służby poza granicami państwa; 

2) korzystają bez uzasadnionej przyczyny z usług lekarzy i zakładów leczniczych innych niż te, które stosownie do 
zawartego porozumienia są zobowiązane do leczenia żołnierzy i członków ich rodzin; 

3) korzystają bez uzasadnienia z drogich procedur medycznych, mimo dostępu do tańszych procedur medycznych. 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 

i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178 i 308. 
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3. Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz członkom je-

go rodziny przebywającym z nim w kraju pełnienia służby, którzy są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej przysłu-
gujących ubezpieczonemu, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zwraca się jedynie różnicę mię-
dzy kosztami leczenia poniesionymi przez żołnierza, do wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a kwotą podlegającą zwroto-
wi, wyliczoną zgodnie z przepisami o koordynacji. 

§ 7. 1. Ustala się, że zwrot kosztów podróży, przejazdów oraz przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gos- 
podarstwa domowego przysługujący żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową poza granicami państwa oraz 
jego małżonkowi i dzieciom, na podstawie przepisów art. 132e ust. 1 pkt 6 ustawy, odbywa się na warunkach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za-
wodowych. 

2. Organ wojskowy finansujący pełnienie służby poza granicami państwa dokonuje zwrotu kosztów na pisemny, 
udokumentowany wniosek żołnierza. 

§ 8. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 132e ust. 2 pkt 1 ustawy, dla żołnierza skiero-
wanego do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługują: 

1) przed wyjazdem, w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa, od 
dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, do 
dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „granicą”; 

2) w czasie pełnienia służby, od dnia przekroczenia granicy do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej; 

3) po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia granicy w drodze powrotnej do dnia skierowania na urlop aklimatyza-
cyjny, o którym mowa w art. 132e ust. 3 ustawy, jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej, 
o której mowa w pkt 1. 

§ 9. Żołnierzowi skierowanemu do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa jako obserwator 
wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych 
i sił wielonarodowych świadczenia, o których mowa w art. 132e ust. 2 pkt 1 ustawy, przysługują pod warunkiem, że prze-
bywa on w jednostce wojskowej przygotowującej go do służby poza granicami państwa od dnia rozpoczęcia przygotowa-
nia poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do dnia przekroczenia granicy państwa oraz 
po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej do dnia skierowania na urlop, o którym mowa 
w art. 132e ust. 3 ustawy. 

§ 10. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do określenia: 

1) warunków przyznawania świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do 
pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa, 

2) warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby woj-
skowej poza granicami państwa 

– od dnia 2 lutego 2016 r. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych 

uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. poz. 150, z 2003 r. 
poz. 2223 oraz z 2009 r. poz. 301), które utraciło moc na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773). 




