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1165
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 paêdziernika 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych za przeniesienia
i podró˝e s∏u˝bowe
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) przez okres miesiàca kalendarzowego:
a) nie wykonywa∏ zadaƒ s∏u˝bowych z powodu choroby lub zwolnienia z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych albo wykorzystywania urlopu zdrowotnego, okolicznoÊciowego, szkoleniowego lub macierzyƒskiego,

§ 1. W rozporzàdzeniu 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 oraz z 2007 r. Nr 192,
poz. 1389) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) wykonywa∏ zadania s∏u˝bowe w miejscowoÊci, w której ˝o∏nierz lub jego ma∏˝onek posiada dom lub samodzielny lokal
mieszkalny albo jest on zameldowany na
pobyt sta∏y, bàdê w miejscowoÊci, z której istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne z tà miejscowoÊcià,

1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cz∏onkami rodziny ˝o∏nierza, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, sà ma∏˝onek oraz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. W przypadku nieprzed∏o˝enia biletu, o którym mowa w ust. 3, albo odbywania dojazdów innym Êrodkiem transportu ni˝ publiczny ˝o∏nierz otrzymuje rycza∏t na pokrycie
kosztów dojazdu do nowego miejsca pe∏nienia s∏u˝by w wysokoÊci 75 % ceny imiennego biletu miesi´cznego na przejazd w klasie II
pociàgu osobowego, ustalonej na podstawie
tabeli op∏at za bilety odcinkowe miesi´czne
imienne wed∏ug taryfy normalnej na przejazdy (tam i z powrotem), na odleg∏oÊç 100 km.

c) pe∏ni∏ s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa,
d) nie doje˝d˝a∏ codziennie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania
zadaƒ z innych przyczyn s∏u˝bowych ni˝
wymienione w lit. b i c;
2) nie wykonywa∏ zadaƒ s∏u˝bowych z nieusprawiedliwionych przyczyn, okreÊlonych w art. 93 ustawy.”;
2) w § 7a:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

5. Zwrot kosztów przejazdów oraz rycza∏t,
o których mowa w ust. 3 i 4, przyznaje si´
˝o∏nierzowi:

„2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, ustala
si´ w stawce zrycza∏towanej w wysokoÊci
18-krotnoÊci diety okreÊlonej w przepisach,
o których mowa w § 14 ust. 1.

1) przeniesionemu s∏u˝bowo do miejscowoÊci:

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje
si´ ˝o∏nierzowi:

a) w której on lub jego ma∏˝onek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu
mieszkalnego albo on lub jego ma∏˝onek
nie jest zameldowany na pobyt sta∏y,

1) przeniesionemu s∏u˝bowo do miejscowoÊci:

b) z której nie istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne;
2) któremu w nowym miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej nie
przekazano lokalu mieszkalnego b´dàcego w dyspozycji Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej albo nie przydzielono zakwaterowania tymczasowego;
3) który nie posiada uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów lub zwrotu kosztów
dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.”,
c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zwrot kosztów przejazdów oraz rycza∏t,
o którym mowa w ust. 3 i 4, przys∏ugujà za
ka˝dy miesiàc kalendarzowy zajmowania
przez ˝o∏nierza stanowiska s∏u˝bowego
w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, z wy∏àczeniem miesi´cy, w których ˝o∏nierz:

a) w której on lub jego ma∏˝onek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu
mieszkalnego albo on lub jego ma∏˝onek nie jest zameldowany na pobyt
sta∏y,
b) z której nie istnieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne;
2) któremu w nowym miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej nie
przekazano do zamieszkiwania z cz∏onkami rodziny lokalu mieszkalnego b´dàcego w dyspozycji Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje za ka˝dy miesiàc kalendarzowy zajmowania przez ˝o∏nierza stanowiska s∏u˝bowego w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, z wy∏àczeniem miesi´cy, o których mowa w § 3
ust. 6 pkt 1 lit. a—c i pkt 2.”;
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3) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4—6, ˝o∏nierz do∏àcza dokument potwierdzajàcy
fakt jego zameldowania w nowym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej, a w razie przesiedlenia si´ z cz∏onkami rodziny, o których mowa w § 3 ust. 2,
równie˝ dokument potwierdzajàcy ich zameldowanie.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nale˝noÊci, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4
oraz w § 7a, wyp∏aca si´ do 10. dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni na podstawie zatwierdzonego przez dowódc´ jednostki wojskowej wykazu ˝o∏nierzy, którzy
w danym miesiàcu kalendarzowym sà
uprawnieni do otrzymania tych nale˝noÊci.”;

Poz. 1165

4) po § 10 dodaje si´ § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. Przepisy § 3 ust. 3—6, § 7a i 10 stosuje si´
odpowiednio do ˝o∏nierza pe∏niàcego
s∏u˝b´ w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, który zosta∏ skierowany do pe∏nienia
s∏u˝by w miejscowoÊci nieb´dàcej miejscem jego zamieszkania.”;
5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Przepisy § 3—10 stosuje si´ odpowiednio
do ˝o∏nierza, który przesiedli∏ si´ do innej
miejscowoÊci w zwiàzku ze zmianà sta∏ego
miejsca stacjonowania jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u albo po
przeniesieniu s∏u˝bowym zosta∏ wyznaczony na inne stanowisko s∏u˝bowe w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

