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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 paêdziernika 2009 r.
w sprawie gratyfikacji urlopowej ˝o∏nierzy zawodowych
Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szczegó∏owe warunki wyp∏acania gratyfikacji urlopowej ˝o∏nierzom zawodowym, zwanym dalej „˝o∏nierzami”.
§ 2. WysokoÊç gratyfikacji urlopowej na jednà
osob´ uwzgl´dnianà przy ustalaniu jej wysokoÊci wynosi 35 % najni˝szego uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym ˝o∏nierz naby∏ prawo do urlopu
wypoczynkowego.
§ 3. 1. Gratyfikacj´ urlopowà wyp∏aca si´ na
pisemny wniosek ˝o∏nierza, zwany dalej „wnioskiem”,
po spe∏nieniu jednego z nast´pujàcych warunków:
1) przed rozpocz´ciem urlopu wypoczynkowego
w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych;
2) po przedstawieniu dowodu dokonania op∏aty za
lub przedp∏aty na odp∏atnà form´ wypoczynku
˝o∏nierza, jego ma∏˝onka lub dziecka pozostajàcego na jego utrzymaniu;
3) po wyznaczeniu lub skierowaniu ˝o∏nierza do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.
2. Liczb´ osób uwzgl´dnianych przy ustalaniu gratyfikacji urlopowej okreÊla si´ na podstawie oÊwiadczenia zawartego we wniosku, wed∏ug stanu rodzinnego ˝o∏nierza, w dniu z∏o˝enia wniosku.

je, lub w ostatnim dniu pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli ˝o∏nierz zosta∏ zwolniony z zawodowej s∏u˝by wojskowej. W takich przypadkach liczb´
osób uwzgl´dnianych przy ustalaniu wysokoÊci gratyfikacji urlopowej ustala si´ na podstawie pisemnego
oÊwiadczenia ˝o∏nierza o jego stanie rodzinnym
w ostatnim dniu roku kalendarzowego lub ostatnim
dniu pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
si´ nie wczeÊniej ni˝ na 30 dni przed up∏ywem roku
kalendarzowego, za który przys∏uguje gratyfikacja
urlopowa, lub przed dniem planowanego zwolnienia
z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
§ 5. 1. W przypadku Êmierci, uznania za zmar∏ego
lub zagini´cia ˝o∏nierza gratyfikacj´ urlopowà wyp∏aca si´ cz∏onkowi rodziny ˝o∏nierza, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych. W takich
przypadkach liczb´ osób uwzgl´dnianych przy ustalaniu gratyfikacji urlopowej ustala si´ na podstawie
pisemnego oÊwiadczenia cz∏onka rodziny ˝o∏nierza,
wed∏ug stanu rodzinnego ˝o∏nierza, w ostatnim dniu
pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, gratyfikacj´ urlopowà wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od
dnia z∏o˝enia przez cz∏onka rodziny ˝o∏nierza oÊwiadczenia do dowódcy jednostki wojskowej w∏aÊciwego
ze wzgl´du na ostatnie miejsce pe∏nienia s∏u˝by ˝o∏nierza.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.2)

3. Gratyfikacj´ urlopowà wyp∏aca si´ w terminie
14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
§ 4. 1. W przypadku gdy ˝o∏nierz nie z∏o˝y∏ wniosku w danym roku kalendarzowym, gratyfikacj´ urlopowà wyp∏aca si´ do koƒca stycznia roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, za który ona przys∏ugu———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie gratyfikacji urlopowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 66, poz. 611), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278).

