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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania Êrodków
funduszu socjalnego mi´dzy wojskowymi organami emerytalnymi
Na podstawie art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 66, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje Êwiadczeƒ socjalnych;
2) dokumenty stanowiàce
Êwiadczeƒ socjalnych;

podstaw´

przyznania

3) tryb i szczegó∏owe warunki przyznawania Êwiadczeƒ socjalnych;
4) wysokoÊç, tryb przyznawania oraz sposób wyp∏acania pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki;
5) sposób przekazywania Êwiadczeniobiorcom przyznanych Êwiadczeƒ socjalnych;
6) sposób gospodarowania Êrodkami funduszu socjalnego;
7) okolicznoÊci uzasadniajàce przekazanie Êrodków
funduszu socjalnego mi´dzy wojskowymi organami emerytalnymi;
8) tryb i form´ podejmowania decyzji o przekazywaniu Êrodków funduszu socjalnego mi´dzy wojskowymi organami emerytalnymi.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) ustawa — ustaw´ z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin;
2) Êwiadczeniobiorca — osob´ pobierajàcà emerytur´ wojskowà, wojskowà rent´ inwalidzkà albo
wojskowà rent´ rodzinnà.
§ 3. Przy ustalaniu wysokoÊci dochodu na jednego
cz∏onka gospodarstwa domowego Êwiadczeniobiorcy
uwzgl´dnia si´ nast´pujàce osoby:

b) do zakoƒczenia nauki w szkole, je˝eli ukoƒczy∏y
16. rok ˝ycia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia, nawet je˝eli pobierajà nauk´
poza miejscem zamieszkania,
c) bez wzgl´du na wiek, je˝eli sta∏y si´ ca∏kowicie
niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ca∏kowicie niezdolne do pracy lub
niepe∏nosprawne w stopniu znacznym lub
umiarkowanym w okresie, o którym mowa
w lit. a lub b.
§ 4. 1. Przy obliczaniu dochodu na jednego cz∏onka gospodarstwa domowego, uprawniajàcego do korzystania ze Êwiadczeƒ socjalnych, uwzgl´dnia si´ sum´ miesi´cznych przychodów bez wzgl´du na tytu∏
i êród∏o ich uzyskania, z miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc z∏o˝enia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiàca, w którym wniosek zosta∏ z∏o˝ony,
po odliczeniu miesi´cznego obcià˝enia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesi´cznej sk∏adki
na ubezpieczenie zdrowotne okreÊlone w przepisach
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych, sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne okreÊlone w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, kwoty dodatku piel´gnacyjnego
i zasi∏ku pogrzebowego okreÊlone w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiàcu
Êwiadczeƒ rodzinnych, o których mowa w przepisach
o Êwiadczeniach rodzinnych.
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza si´ jednorazowego pieni´˝nego Êwiadczenia socjalnego, wartoÊci Êwiadczeƒ w naturze, Êwiadczenia
przys∏ugujàcego osobie bezrobotnej na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu∏u wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
§ 5. 1. Âwiadczeniobiorca mo˝e korzystaç z nast´pujàcych Êwiadczeƒ socjalnych:
1) zapomogi pieni´˝nej;
2) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

1) ma∏˝onka;
2) dzieci niepozostajàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim w∏asne, ma∏˝onka, przysposobione lub przyj´te na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej:
a) do ukoƒczenia 16. roku ˝ycia,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559,
z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145,
Nr 79, poz. 669 i Nr 95, poz. 785.

3) cz´Êciowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zak∏adach rehabilitacyjnych.
2. ¸àczna wysokoÊç przyznanych Êwiadczeƒ socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie mo˝e
w ciàgu roku kalendarzowego przekroczyç kwoty stanowiàcej dziesi´ciokrotnoÊç najni˝szej emerytury.
§ 6. Pomoc pieni´˝nà na kontynuowanie nauki dla
dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje si´ dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokoÊci
kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç najni˝szej emerytury.
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§ 7. 1. Âwiadczenia socjalne przyznaje, na wniosek
Êwiadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych Êrodków na ten cel.
2. Pomoc pieni´˝nà na kontynuowanie nauki dla
dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje wojskowy organ emerytalny na podstawie zaÊwiadczenia o kontynuowaniu nauki.
§ 8. 1. Do wniosku Êwiadczeniobiorcy o przyznanie
Êwiadczenia socjalnego do∏àcza si´:
1) zaÊwiadczenie o dochodach Êwiadczeniobiorcy
i cz∏onków gospodarstwa domowego, o których
mowa w § 3;
2) oryginalne lub potwierdzone za zgodnoÊç przez
w∏aÊciwy organ dokumenty potwierdzajàce zdarzenia losowe, kl´ski ˝ywio∏owe, przewlek∏à chorob´ lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujàce pogorszenie warunków materialnych.
2. Wniosek o Êwiadczenie socjalne jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego wp∏ywu do wojskowego organu emerytalnego.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 9. Przyznane Êwiadczenie socjalne oraz pomoc
pieni´˝na na kontynuowanie nauki sà przekazywane
na rachunek w banku lub w spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej Êwiadczeniobiorcy albo
przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania
w terminie:
1) 14 dni od daty przyznania Êwiadczenia socjalnego;
2) 30 dni od daty z∏o˝enia zaÊwiadczenia o kontynuowaniu nauki.
§ 10. Zapomoga pieni´˝na przyznawana jest nie
cz´Êciej ni˝ raz na kwarta∏.
§ 11. 1. Zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej Êwiadczeniobiorcy albo cz∏onków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3, dokonuje
si´, je˝eli stan zdrowia chorego wynikajàcy z nieuleczalnej, post´pujàcej choroby, wymaga opieki i pomocy specjalistycznej.
2. Zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w ciàgu roku kalendarzowego nie mo˝e
przekroczyç kwoty stanowiàcej dziewi´ciokrotnoÊç
najni˝szej emerytury.

§ 13. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do
koƒca pierwszego kwarta∏u ka˝dego roku, opracowuje plan na dany rok kalendarzowy wykorzystania Êrodków funduszu socjalnego, okreÊlajàc kierunki wydatków.
§ 14. Do czasu przekazania ca∏oÊci Êrodków funduszu socjalnego na rachunek bankowy, o którym mowa
w art. 27 ust. 7 ustawy, wojskowy organ emerytalny
mo˝e wydatkowaç miesi´cznie do 1/12 Êrodków zaplanowanych na fundusz socjalny na dany rok.
§ 15. Wojskowy organ emerytalny przedstawia
Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie do dnia
20 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego, sprawozdanie o stanie wykorzystania Êrodków funduszu socjalnego za ubieg∏y rok oraz, w terminie do dnia
20 lipca ka˝dego roku kalendarzowego, sprawozdanie
o stanie wykorzystania Êrodków funduszu socjalnego
za pierwsze pó∏rocze danego roku kalendarzowego
i informacj´ o mo˝liwoÊci przekazania niewykorzystanych Êrodków funduszu socjalnego.
§ 16. 1. Na wniosek wojskowego organu emerytalnego mi´dzy wojskowymi organami emerytalnymi
mogà byç przekazywane Êrodki funduszu socjalnego
w przypadku, gdy:
1) wojskowy organ emerytalny nie wykorzysta∏ co
najmniej 30 % posiadanych Êrodków, a z oceny
realizacji wydatków wynika, ˝e Êrodki funduszu
socjalnego nie zostanà w pe∏ni wykorzystane;
2) niedobór Êrodków w innych wojskowych organach emerytalnych zosta∏ spowodowany sytuacjà
nadzwyczajnà lub wystàpi∏y zwi´kszone potrzeby
w zakresie Êwiadczeƒ socjalnych.
2. Oceny wysokoÊci zrealizowanych wydatków
funduszu socjalnego oraz prognozy co do potrzeb
Êrodków na Êwiadczenia socjalne dokonuje wojskowy
organ emerytalny.
§ 17. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie funduszu
socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych
(Dz. U. Nr 216, poz. 1829), o ile przepisy niniejszego
rozporzàdzenia nie sà korzystniejsze.
§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nast´puje na podstawie rachunku lub faktury.
§ 12. 1. Cz´Êciowy zwrot kosztów pobytu i leczenia
Êwiadczeniobiorcy albo cz∏onków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3, w sanatoriach,
uzdrowiskach oraz zak∏adach rehabilitacyjnych przyznaje si´ w wysokoÊci 10 % kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç najni˝szej emerytury.
2. Cz´Êciowy zwrot kosztów, o którym mowa
w ust. 1, przyznaje si´ raz na dwa lata kalendarzowe
na podstawie rachunku lub faktury, za jeden pobyt
skierowany przez uprawnione podmioty, nie d∏u˝szy
ni˝ 21 dni kalendarzowych.

Poz. 890

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

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 paêdziernika
2005 r. w sprawie przekazywania Êrodków funduszu socjalnego mi´dzy wojskowymi organami emerytalnymi
(Dz. U. Nr 206, poz. 1720) i rozporzàdzeniem Ministra
Obrony Narodowej z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829), które tracà moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na
podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 paêdziernika
2008 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 208, poz. 1308).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. (poz. 890)

WZÓR

..................................................
(imi´ i nazwisko)

..................................................
(adres zamieszkania)

..................................................
(nr emerytury lub renty)

..................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie Êwiadczenia socjalnego

1. Prosz´ o udzielenie Êwiadczenia socjalnego:*
a) zapomogi pieni´˝nej,
b) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej,
c) cz´Êciowego zwrotu kosztów leczenia w sanatorium, uzdrowisku, zak∏adzie rehabilitacyjnym.
2. Uzasadnienie z∏o˝onego wniosku
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Osoby uwzgl´dniane przy ustalaniu wysokoÊci dochodu na jednego cz∏onka gospodarstwa domowego:
• wnioskodawca ................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

• cz∏onkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy:
a) ma∏˝onek .....................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

b) dziecko .........................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data urodzenia)

c) dziecko ........................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data urodzenia)

d) dziecko ........................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data urodzenia)

e) dziecko ........................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data urodzenia)

f) dziecko .........................................................................................................
(imi´ i nazwisko, data urodzenia)
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4. Przedk∏adam zaÊwiadczenie(-a) o moich pozosta∏ych dochodach1) (poza emeryturà i rentà wojskowà) oraz
osób wykazanych w pkt 3 — tak/nie**
5. Przyznane Êwiadczenie socjalne przekazaç na:*
• rachunek bankowy
• rachunek w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej
• pocztà na adres zamieszkania
6. PrawdziwoÊç wy˝ej wymienionych danych potwierdzam w∏asnym podpisem, Êwiadomy(-a) odpowiedzialnoÊci karnej z art. 233 Kodeksu karnego.
..................................................
(data i podpis)

7. Za∏àczniki:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. Przyznaj´ Êwiadczenie socjalne w wysokoÊci .......... (s∏ownie z∏otych .................................................................)
Nie przyznaj´ Êwiadczenia socjalnego**

Data .........................................

..................................................
(podpis organu emerytalnego)

* W∏aÊciwe podkreÊliç.
** Niepotrzebne skreÊliç.

———————
1)

Nale˝y podaç przychody z innych êróde∏ (pomniejszone o podatek dochodowy, sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne,
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, dodatek piel´gnacyjny, zasi∏ek pogrzebowy, Êwiadczenia rodzinne, Êwiadczenia socjalne, Êwiadczenia przys∏ugujàce osobie bezrobotnej), a dla wykazanych cz∏onków gospodarstwa domowego równie˝
z emerytury i renty.

