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1744
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych ˝o∏nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró˝e s∏u˝bowe
Na podstawie art. 86 ust. 15 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 przyznawania nale˝noÊci za przeniesienia, przesiedlenia i podró˝e s∏u˝bowe ˝o∏nierzom
zawodowym, zwanym dalej „˝o∏nierzami”, oraz rodzaje wydatków zwiàzanych ze skierowaniem w podró˝ s∏u˝bowà, sposób obliczania czasu podró˝y s∏u˝bowej, sposób obliczania nale˝noÊci za przeniesienia
i podró˝e s∏u˝bowe, a tak˝e terminy i tryb ich wyp∏acania.
§ 2. 1. WysokoÊç rycza∏tu z tytu∏u przeniesienia
wynosi 50 % najni˝szej stawki uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza, zwanego dalej „najni˝szym uposa˝eniem”.
2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ na
podstawie rozkazu dowódcy, o którym mowa
w art. 104 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, w terminie trzydziestu dni od dnia obj´cia przez ˝o∏nierza stanowiska
s∏u˝bowego w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by,
przyjmujàc za podstaw´ jego obliczenia stawk´ najni˝szego uposa˝enia obowiàzujàcà w dniu obj´cia
przez niego stanowiska s∏u˝bowego w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by.
§ 3. 1. WysokoÊç diet za czas przejazdu i pierwszà
dob´ pobytu w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by oraz
rycza∏tu na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca sta∏ego zamieszkania do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by ustala si´ wed∏ug stanu rodzinnego ˝o∏nierza
z dnia przejazdu ˝o∏nierza do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
2. WysokoÊç diet, o których mowa w ust. 1, ustala
si´ wed∏ug obowiàzujàcej w dniu przejazdu ˝o∏nierza
do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by stawki diety,
przys∏ugujàcej z tytu∏u odbywania krajowej podró˝y
s∏u˝bowej. Przepisy § 9 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
w wysokoÊci obowiàzujàcej w dniu przejazdu ˝o∏nierza ceny biletu za przejazd pociàgiem pospiesznym
w klasie drugiej, pomi´dzy dotychczasowym miejscem sta∏ego zamieszkania ˝o∏nierza albo cz∏onków
jego rodziny a nowym miejscem pe∏nienia s∏u˝by,
z uwzgl´dnieniem posiadanej przez niego i cz∏onków
jego rodziny ulgi na dany Êrodek transportu, bez
wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga przys∏uguje.
———————
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,
Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.

W przypadku gdy na danej trasie brak jest po∏àczenia
kolejowego, cen´ biletu ustala si´ na podstawie tabeli
op∏at przewoênika kolejowego i najkrótszej odleg∏oÊci drogowej mi´dzy dotychczasowym miejscem sta∏ego zamieszkania ˝o∏nierza albo cz∏onków jego rodziny
a nowym miejscem pe∏nienia s∏u˝by.
4. W przypadku gdy cz∏onkowie rodziny ˝o∏nierza
odbywajà przejazd do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by w innym terminie ni˝ ˝o∏nierz, wysokoÊç nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, ustala si´ wed∏ug stawek
diet i cen biletów obowiàzujàcych w dniu przejazdu
poszczególnych cz∏onków rodziny.
§ 4. 1. WysokoÊç zasi∏ku osiedleniowego wynosi:
1) 250 % najni˝szego uposa˝enia — je˝eli ˝o∏nierz
przesiedli∏ si´ z cz∏onkami rodziny;
2) 50 % najni˝szego uposa˝enia — je˝eli ˝o∏nierz:
a) jest samotny albo
b) przesiedli∏ si´ bez cz∏onków rodziny.
2. Dla celów ustalania zasi∏ku, o którym mowa
w ust. 1, przyjmuje si´ stan rodzinny ˝o∏nierza oraz
kwot´ najni˝szego uposa˝enia z dnia przesiedlenia si´
˝o∏nierza.
3. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,
po przesiedleniu si´ cz∏onków rodziny przys∏uguje zasi∏ek osiedleniowy w wysokoÊci 200 % najni˝szego
uposa˝enia. W takim przypadku zasi∏ek ustala si´,
przyjmujàc stawk´ najni˝szego uposa˝enia z dnia
przesiedlenia si´ cz∏onków rodziny.
§ 5. 1. Koszty przewozu urzàdzeƒ domowych pomi´dzy dotychczasowym miejscem sta∏ego zamieszkania ˝o∏nierza lub cz∏onka jego rodziny a nowym
miejscem pe∏nienia s∏u˝by podlegajà zwrotowi w wysokoÊci udokumentowanej rachunkiem, nie wi´cej
jednak ni˝ 200 % najni˝szego uposa˝enia.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje koszty opakowania, prac za∏adunkowych i wy∏adunkowych oraz transportu.
§ 6. 1. Diety i rycza∏t, o których mowa w § 3, oraz
zasi∏ek osiedleniowy i zwrot kosztów przewozu urzàdzeƒ domowych wyp∏aca si´ na pisemny wniosek ˝o∏nierza.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ po
obj´ciu przez ˝o∏nierza obowiàzków s∏u˝bowych na
stanowisku s∏u˝bowym w nowym miejscu pe∏nienia
s∏u˝by, z tym ˝e wniosek o wyp∏at´ zasi∏ku osiedleniowego i wniosek o zwrot kosztów przewozu urzàdzeƒ
domowych sk∏ada si´ po przesiedleniu si´ do nowego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by.
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3. W przypadku przesiedlenia si´ ˝o∏nierza wraz
z cz∏onkami rodziny wniosek sk∏ada si´ po przesiedleniu cz∏onków rodziny.
4. Do wniosku o wyp∏at´ zasi∏ku osiedleniowego
i zwrot kosztów przewozu urzàdzeƒ domowych ˝o∏nierz do∏àcza:
1) dokument potwierdzajàcy przesiedlenie si´ do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by, a w przypadku gdy
prawo do nale˝noÊci uzale˝nione jest od przesiedlenia si´ cz∏onków rodziny ˝o∏nierza — równie˝
dokument potwierdzajàcy ich przesiedlenie;
2) oÊwiadczenie, ˝e w miejscowoÊci, do której zosta∏
przeniesiony, on sam lub jego ma∏˝onek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego
oraz ˝e bezpoÊrednio przed przeniesieniem s∏u˝bowym nie by∏ zameldowany w tej miejscowoÊci
na pobyt sta∏y.
5. Przesiedlenie do nowego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by ˝o∏nierza oraz cz∏onków jego rodziny, z zastrze˝eniem ust. 6, dokumentowane jest potwierdzeniem
zameldowania na pobyt sta∏y albo czasowy przekraczajàcy trzy miesiàce.
6. W przypadku korzystania przez ˝o∏nierza w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by z jednej z form zakwaterowania na podstawie przepisów ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398, z póên. zm.2)) przesiedlenie ˝o∏nierza oraz
cz∏onków jego rodziny do nowego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by potwierdza si´ dokumentem, z którego wynika
korzystanie przez ˝o∏nierza, samego lub wraz z cz∏onkami rodziny, z jednej z wymienionych form zakwaterowania.
7. Dla celów ustalenia nale˝noÊci, o których mowa
w § 3—5, za nowe miejsce pe∏nienia s∏u˝by uznaje si´
miejscowoÊç stanowiàcà siedzib´ jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u, gdzie ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, lub miejscowoÊç pobliskà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wzgl´dem tej miejscowoÊci albo miejscowoÊç, w której ˝o∏nierz w zwiàzku z przeniesieniem s∏u˝bowym
korzysta z jednej z form zakwaterowania na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Nale˝noÊci, o których mowa w § 3—5, wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi w terminie czternastu dni, liczàc od
dnia wydania w tej sprawie ostatecznej decyzji przez
dowódc´, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, nie póêniej ni˝ w terminie trzech miesi´cy
od dnia z∏o˝enia wniosku.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336 i Nr 168,
poz. 1323.
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§ 8. 1. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego obejmuje czas mi´dzy wyjazdem z miejscowoÊci jej rozpocz´cia a przyjazdem do miejscowoÊci jej zakoƒczenia.
2. MiejscowoÊç rozpocz´cia i miejscowoÊç zakoƒczenia krajowej podró˝y s∏u˝bowej okreÊla si´ w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.
3. Zarzàdzajàcy krajowà podró˝ s∏u˝bowà mo˝e
uznaç za miejscowoÊç rozpocz´cia lub zakoƒczenia
podró˝y s∏u˝bowej miejscowoÊç, w której ˝o∏nierz jest
zameldowany na pobyt sta∏y lub czasowy, je˝eli spowoduje to zmniejszenie ∏àcznych kosztów podró˝y
s∏u˝bowej.
§ 9. 1. Stawk´ diety w przypadku odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)).
2. Je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa:
1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:
a) od oÊmiu do dwunastu godzin — przys∏uguje
50 % stawki diety,
b) ponad dwanaÊcie godzin — przys∏uguje stawka
diety w pe∏nej wysokoÊci;
2) d∏u˝ej ni˝ jednà dob´ — za ka˝dà dob´ przys∏uguje stawka diety w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà,
ale rozpocz´tà dob´:
a) do oÊmiu godzin — przys∏uguje 50 % stawki
diety,
b) ponad osiem godzin — przys∏uguje stawka diety w pe∏nej wysokoÊci.
3. Stawk´ diety zmniejsza si´ o wartoÊç otrzymanego bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ˝e ka˝dy
bezp∏atny posi∏ek stanowi odpowiednio:
1) Êniadanie — 25 % stawki diety;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.
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2) obiad — 50 % stawki diety;
3) kolacja — 25 % stawki diety.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w przypadku korzystania przez ˝o∏nierza z us∏ugi hotelowej,
w ramach której Êwiadczono wy˝ywienie.
5. Dieta nie przys∏uguje ˝o∏nierzowi, którego obowiàzki s∏u˝bowe polegajà na sta∏ym wykonywaniu
czynnoÊci s∏u˝bowych na obszarze garnizonu obejmujàcego swoim terytorium granice administracyjne
kilku miejscowoÊci, w przypadku odbywania krajowej
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze tego garnizonu.
6. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w art. 86 ust. 10
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych, przys∏uguje dieta w wysokoÊci 25 % stawki diety, okreÊlonej w ust. 1, za ka˝dà pe∏nà dob´ podczas:
1) wykonywania zadaƒ zwiàzanych z uczestniczeniem w çwiczeniu bàdê szkoleniu na terenie poligonu albo
2) czasowej zmiany miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u.
§ 10. 1. Koszty przejazdu podlegajà zwrotowi
w wysokoÊci udokumentowanej biletami na przejazd
publicznymi Êrodkami transportu.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez ˝o∏nierza
biletów lub udokumentowania biletami tylko cz´Êci
kosztów przejazdu ˝o∏nierzowi przys∏uguje zwrot
kosztów przejazdu na trasie nieudokumentowanej biletami, w wysokoÊci ceny biletu Êrodka transportu
okreÊlonego w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego,
z uwzgl´dnieniem posiadanej przez ˝o∏nierza ulgi na
dany Êrodek transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego
tytu∏u ulga przys∏uguje.
3. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem, o którym mowa
w § 11 ust. 2, przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu
w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu ustalonej
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, nie wy˝szej ni˝
okreÊlona na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z póên. zm.4)).
4. Zwrot kosztów przejazdów nie przys∏uguje
w przypadku odbywania podró˝y Êrodkiem transportu pozostajàcym w dyspozycji Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11. 1. Publiczny Êrodek transportu odpowiedni
do odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bowej, a tak˝e jego
rodzaj i klas´, okreÊla si´ w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego, uwzgl´dniajàc posiadane przez ˝o∏nierza
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.
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uprawnienia do przejazdów bezp∏atnych lub ulgowych, dogodnoÊç po∏àczeƒ na danej trasie, termin
i pilnoÊç wykonania zadaƒ w czasie podró˝y s∏u˝bowej oraz koszt przejazdu.
2. Na wniosek ˝o∏nierza dowódca jednostki wojskowej mo˝e wyraziç zgod´ na przejazdy w krajowej
podró˝y s∏u˝bowej pojazdem niepozostajàcym w dyspozycji Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 12. 1. ˚o∏nierzowi w czasie krajowej podró˝y
s∏u˝bowej przys∏uguje zwrot kosztów noclegu w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wi´kszej za jednà dob´ hotelowà ni˝ dwudziestokrotnoÊç
stawki diety.
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 % stawki diety.
3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje, gdy czas krajowej
podró˝y s∏u˝bowej obejmowa∏ co najmniej szeÊç godzin mi´dzy godzinami 2100 a 700.
4. Zwrot kosztów noclegów lub rycza∏t za nocleg
nie przys∏ugujà ˝o∏nierzowi, którego obowiàzki s∏u˝bowe polegajà na sta∏ym wykonywaniu czynnoÊci
s∏u˝bowych na obszarze garnizonu obejmujàcego
swoim terytorium granice administracyjne kilku miejscowoÊci, w przypadku odbywania krajowej podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze tego garnizonu.
§ 13. Za ka˝dà rozpocz´tà dob´ odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏nierzowi przys∏uguje
rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej w wysokoÊci 20 % stawki diety.
§ 14. 1. ˚o∏nierzowi, który w czasie krajowej podró˝y s∏u˝bowej poniós∏ dodatkowe niezb´dne wydatki zwiàzane z tà podró˝à, zwraca si´ je w udokumentowanej wysokoÊci.
2. Dodatkowe wydatki obejmujà dodatkowe op∏aty zwiàzane z zakupem biletu na przejazd, op∏aty za
baga˝, op∏aty za postój w strefie p∏atnego parkowania, op∏aty za miejsca parkingowe w przypadku odbywania podró˝y pojazdem, o którym mowa w § 11
ust. 2, oraz inne niezb´dne wydatki wià˝àce si´ bezpoÊrednio z odbywaniem podró˝y s∏u˝bowej.
§ 15. 1. Czas zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej liczy
si´ w razie odbywania jej Êrodkami komunikacji:
1) làdowej — od chwili przekroczenia granicy paƒstwowej w drodze za granic´ do chwili przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju;
2) lotniczej — od chwili startu samolotu w drodze za
granic´ z ostatniego lotniska w kraju do chwili làdowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
3) morskiej — od chwili wyjÊcia jednostki p∏ywajàcej
z ostatniego portu polskiego do chwili wejÊcia jednostki p∏ywajàcej w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.
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2. Je˝eli przekroczenie granicy paƒstwowej odbywa si´ poza miejscowoÊcià stanowiàcà miejsce zamieszkania lub sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by ˝o∏nierza, za czas podró˝y od tej miejscowoÊci do miejsca
przekroczenia granicy i z powrotem ˝o∏nierzowi przys∏ugujà nale˝noÊci z tytu∏u odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej.
3. W przypadku ˝o∏nierzy odbywajàcych podró˝e
s∏u˝bowe na jednostkach p∏ywajàcych Marynarki Wojennej czas zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej liczy si´
od chwili wejÊcia jednostki do portu zagranicznego do
chwili wyjÊcia z tego portu.
§ 16. 1. Dieta z tytu∏u odbywania zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje w wysokoÊci obowiàzujàcej dla docelowego paƒstwa 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 oÊmiu godzin — przys∏uguje 1/3 stawki diety,
b) od oÊmiu do dwunastu godzin — przys∏uguje
50 % stawki diety,
c) ponad dwanaÊcie godzin — przys∏uguje stawka
diety w pe∏nej wysokoÊci;
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4. Zwrot kosztów noclegów lub rycza∏t za nocleg
za czas przejazdu w zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej
przys∏ugujà, gdy czas przejazdu przekracza dob´,
a ˝o∏nierzowi w czasie przejazdu nie zapewniono bezp∏atnego noclegu.
§ 18. WysokoÊç diet, o których mowa w § 16, oraz
limit na pokrycie kosztów noclegu, o którym mowa
w § 17, okreÊlajà przepisy w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju, wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.
§ 19. Do zwrotu kosztów przejazdu na trasie od
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8 ust. 3, § 10 i 11.
§ 20. 1. ˚o∏nierzowi korzystajàcemu za granicà
z dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej przys∏uguje rycza∏t na pokrycie tych kosztów w wysokoÊci
10 % stawki diety za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu
w zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, w czasie której korzysta∏ z dojazdu.

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

2. W przypadku gdy ˝o∏nierz za granicà odbywa∏
dojazdy z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowoÊci docelowej za granicà lub w ka˝dej innej miejscowoÊci, w której ˝o∏nierz korzysta∏ z noclegu, wysokoÊç rycza∏tu na pokrycie poniesionych przez ˝o∏nierza kosztów dojazdu wynosi jednà diet´, o której mowa w § 16
ust. 1.

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

§ 21. Zwrot innych niezb´dnych wydatków poniesionych w zwiàzku ze skierowaniem w zagranicznà
podró˝ s∏u˝bowà obejmuje:

2) d∏u˝ej ni˝ dob´:
a) za ka˝dà dob´ przys∏uguje stawka diety w pe∏nej wysokoÊci,

1) Êniadanie — 15 % stawki diety;
2) obiad — 30 % stawki diety;
3) kolacja — 30 % stawki diety.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w przypadku korzystania przez ˝o∏nierza z us∏ugi hotelowej,
w ramach której Êwiadczono wy˝ywienie.
§ 17. 1. ˚o∏nierzowi przys∏uguje zwrot poniesionych kosztów noclegu poza granicami paƒstwa w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem wystawionym
przez hotel, w granicach ustalonego na ten cel limitu.
2. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej, który wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, mo˝e wyraziç zgod´ na
zwrot kosztów noclegu potwierdzonych rachunkiem,
w wysokoÊci przekraczajàcej limit, o którym mowa
w ust. 1.
3. ˚o∏nierzowi, który nie korzysta∏ poza granicami
paƒstwa z noclegu w hotelu, przys∏uguje rycza∏t za
ka˝dy nocleg w wysokoÊci 25 % limitu, o którym mowa w ust. 1.

1) zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u osobistego o wadze do trzydziestu kilogramów, liczonej ∏àcznie z wagà baga˝u op∏acanego w cenie biletu — w przypadku gdy zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa ponad trzydzieÊci dni lub gdy
paƒstwem docelowym jest paƒstwo pozaeuropejskie i za zgodà osoby zarzàdzajàcej podró˝
s∏u˝bowà;
2) w razie choroby ˝o∏nierza — zwrot udokumentowanych niezb´dnych kosztów leczenia za granicà
oraz lekarstw w razie wypadku lub choroby powsta∏ej podczas odbywania zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej;
3) wydatki, o których mowa w § 14 ust. 2.
§ 22. 1. Na wniosek ˝o∏nierza, z wyjàtkiem ˝o∏nierza, o którym mowa w § 23 ust. 2, wystawiajàcy polecenie wyjazdu s∏u˝bowego przyznaje zaliczk´ na niezb´dne koszty podró˝y. W przypadku skierowania ˝o∏nierza w zagranicznà podró˝ s∏u˝bowà zaliczka, za
zgodà ˝o∏nierza, mo˝e byç wyp∏acona w walucie polskiej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç zaliczki
obliczonej w walucie obcej.
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2. W przypadku otrzymania zaliczki, o której mowa
w ust. 1, ˝o∏nierz jest obowiàzany rozliczyç jà w terminie siedmiu dni od dnia zakoƒczenia podró˝y,
a w przypadku odbywania podró˝y poza granicami
paƒstwa w terminie czternastu dni od dnia zakoƒczenia podró˝y, w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej.

3. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w art. 86 ust. 10
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych, diety wyp∏aca si´ do dziesiàtego dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni na
podstawie zatwierdzonego przez zarzàdzajàcego odbycie podró˝y s∏u˝bowej wykazu liczby pe∏nych dób,
w których ˝o∏nierze wykonywali zadania uprawniajàce
do tych diet.

§ 23. 1. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej dokonuje si´ na podstawie polecenia wyjazdu
s∏u˝bowego oraz za∏àczonych przez ˝o∏nierza dokumentów, w szczególnoÊci rachunków, biletów, potwierdzajàcych wysokoÊç poniesionych wydatków
nieobj´tych rycza∏tami, a tak˝e oÊwiadczenia ˝o∏nierza o okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na prawo do
diet, rycza∏tów lub zwrotu innych kosztów podró˝y
bàdê na ich wysokoÊç. W przypadku gdy czas podró˝y przekracza jeden miesiàc, rozliczenia kosztów podró˝y mo˝na dokonaç raz w miesiàcu na podstawie
rachunku kosztów podró˝y.

4. Nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej wyp∏aca
si´ w terminie czternastu dni od dnia przed∏o˝enia
przez ˝o∏nierza dokumentów, o których mowa
w ust. 1.

2. W przypadku odbywania podró˝y s∏u˝bowej
w celu stawienia si´ do nowego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by w ramach rezerwy kadrowej lub dyspozycji
zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowej dokonuje dowódca jednostki wojskowej, do którego ˝o∏nierz zosta∏
skierowany.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.5)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
5)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych za przeniesienia i podró˝e s∏u˝bowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487,
z 2007 r. Nr 192, poz. 1389 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1165),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie 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).

