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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy niezawodowych za podró˝e s∏u˝bowe
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz tryb
przyznawania nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe ˝o∏nierzom niezawodowym.

2. W przypadku ˝o∏nierzy niezawodowych skierowanych do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej poza granicami paƒstwa przepisy rozporzàdzenia stosuje si´
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów
wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117).

———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) ˝o∏nierz — ˝o∏nierza odbywajàcego zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà, nadterminowà zasadniczà s∏u˝-
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b´ wojskowà, przeszkolenie wojskowe, çwiczenia
wojskowe i okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcego s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny, a tak˝e pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà;
2) krajowa podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie przez
˝o∏nierza zadaƒ s∏u˝bowych poza miejscowoÊcià
stanowiàcà siedzib´ jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u, w której ˝o∏nierz pe∏ni
s∏u˝b´ wojskowà, zwanà dalej „sta∏ym miejscem
pe∏nienia s∏u˝by”, w terminie i miejscu na terenie
kraju okreÊlonych w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego;
3) zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie
przez ˝o∏nierza zadaƒ s∏u˝bowych poza granicami
paƒstwa w terminie i miejscu okreÊlonych w poleceniu odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej,
wydanym przez w∏aÊciwego prze∏o˝onego.

§ 5. 1. Kwot´ diety 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.2)).
2. Je˝eli krajowa podró˝ s∏u˝bowa trwa:
1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:
a) mniej ni˝ 8 godzin — dieta nie przys∏uguje,
b) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci;
2) d∏u˝ej ni˝ jednà dob´ — za ka˝dà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´:

§ 3. 1. Polecenie odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bowej wydaje dowódca jednostki wojskowej lub upowa˝niony przez niego dowódca wydzielonego pododdzia∏u — w stosunku do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´
w podleg∏ej mu jednostce wojskowej lub wydzielonym pododdziale.
2. Czas krajowej podró˝y s∏u˝bowej okreÊlony
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego obejmuje czas pomi´dzy wyjazdem ze sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by
i powrotem do tego miejsca.
§ 4. 1. Z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏nierzowi przys∏ugujà:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdu na trasie od sta∏ego miejsca pe∏nienia
s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y s∏u˝bowej i z powrotem,
b) noclegów lub rycza∏t za nocleg,
c) dojazdu Êrodkami
w formie rycza∏tu;

komunikacji

miejscowej

3) zwrot innych niezb´dnych i udokumentowanych
wydatków poniesionych w zwiàzku z podró˝à s∏u˝bowà.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, nie przys∏ugujà ˝o∏nierzowi odbywajàcemu podró˝ s∏u˝bowà
w sk∏adzie za∏ogi jednostki p∏ywajàcej albo przebywajàcemu na tej jednostce — za czas wykonywania przez
niego zadaƒ s∏u˝bowych w morzu i w portach.
3. ˚o∏nierzowi, którego zwyk∏e 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 przys∏uguje jedynie
zwrot kosztów przejazdów okreÊlonych w ust. 1 pkt 2
lit. a.
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a) do 8 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci.
3. Dieta nie przys∏uguje:
1) w szczególnoÊci za czas pobytu w sta∏ym miejscu
pe∏nienia s∏u˝by, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w zak∏adzie opieki zdrowotnej;
2) je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów ˝o∏nierz
z tytu∏u odbywania podró˝y s∏u˝bowej otrzyma∏
bezp∏atne wy˝ywienie w naturze lub równowa˝nik
pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.
§ 6. 1. Ârodek transportu odpowiedni do odbycia
podró˝y s∏u˝bowej, a tak˝e jego rodzaj i klas´, okreÊla
w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego dowódca, o którym
mowa w § 3 ust. 1, uwzgl´dniajàc posiadane przez ˝o∏nierza uprawnienia do przejazdów bezp∏atnych lub
ulgowych, dogodnoÊç po∏àczeƒ na danej trasie oraz
termin i pilnoÊç za∏atwienia sprawy.
2. ˚o∏nierz, który w czasie podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom paƒstw
obcych przebywajàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie organów paƒstwowych lub
wojskowych, odbywa przejazd tym samym Êrodkiem
transportu oraz tym samym jego rodzajem i w tej samej klasie, którym podró˝ujà ci przedstawiciele.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ˝o∏nierza, dowódca jednostki wojskowej mo˝e wyraziç
———————
2)

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 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.
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zgod´ na przejazdy w krajowej podró˝y s∏u˝bowej pojazdem niepozostajàcym w dyspozycji Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ biletu okreÊlonego Êrodka transportu, z uwzgl´dnieniem
posiadanej przez ˝o∏nierza ulgi na dany Êrodek transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga przys∏uguje.
2. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu, za zgodà dowódcy
jednostki wojskowej, przejazdy w krajowej podró˝y
s∏u˝bowej pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 3,
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn przejechanych kilometrów przez
stawk´ za jeden kilometr przebiegu, okreÊlonà na podstawie przepisów, o których mowa w § 5 ust. 1.
3. WysokoÊç stawki za jeden kilometr przebiegu
ustala dowódca jednostki wojskowej w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowego.
§ 8. 1. 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 % diety.
2. Rycza∏t nie przys∏uguje, je˝eli ˝o∏nierz odbywa
podró˝ s∏u˝bowà pojazdem s∏u˝bowym lub pojazdem,
o którym mowa w § 6 ust. 3, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten rycza∏t.
§ 9. 1. Za nocleg ˝o∏nierzowi przys∏uguje zwrot
kosztów noclegu w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem, jednak nie wi´kszej za jednà dob´ hotelowà ni˝
dwudziestokrotnoÊç 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 % diety.
3. Rycza∏t za nocleg przys∏uguje wówczas, gdy
czas podró˝y s∏u˝bowej obejmowa∏ co najmniej 6 godzin pomi´dzy godzinami 2100 a 700.
4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje ˝o∏nierzowi:
1) za czas przejazdu wagonem sypialnym lub z miejscami do le˝enia oraz za czas pobytu w sta∏ym
miejscu pe∏nienia s∏u˝by, zamieszkania lub zameldowania na pobyt sta∏y;
2) w przypadku gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel
podró˝y s∏u˝bowej istnieje dogodne po∏àczenie
komunikacyjne umo˝liwiajàce codzienny powrót
do sta∏ego miejsca pe∏nienia s∏u˝by;
3) w przypadku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w porze nocnej, o której mowa w ust. 3, z wyjàtkiem przypadków, gdy zadania te wymagajà korzystania z us∏ug zak∏adów hotelarskich;
4) w przypadkach gdy ˝o∏nierz odbywa podró˝ s∏u˝bowà:
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a) w celu uczestniczenia w çwiczeniach i szkoleniach poligonowych,
b) w zwiàzku z czasowà zmianà miejsca postoju
jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdzia∏u.
§ 10. 1. Na wniosek ˝o∏nierza dowódca, który wyda∏ polecenie odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bowej,
przyznaje zaliczk´ na niezb´dne koszty podró˝y. W takim przypadku ˝o∏nierz jest obowiàzany rozliczyç zaliczk´ w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.
2. Wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y
s∏u˝bowej dokonuje si´ na podstawie polecenia wyjazdu s∏u˝bowego oraz za∏àczonych przez ˝o∏nierza
dokumentów (rachunki, bilety), potwierdzajàcych wysokoÊç poniesionych wydatków nieobj´tych rycza∏tami, a tak˝e oÊwiadczenia o okolicznoÊciach majàcych
wp∏yw na prawo do diet, rycza∏tów lub zwrotu innych
kosztów podró˝y bàdê na ich wysokoÊç.
3. Koszty przejazdu Êrodkami publicznego transportu autobusowego lub kolejowego, z wyjàtkiem
przejazdu wagonem sypialnym lub z miejscami do le˝enia, nie wymagajà udokumentowania biletami.
4. Nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej
wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia przed∏o˝enia
przez ˝o∏nierza dokumentów, o których mowa w ust. 2.
§ 11. 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 statku z ostatniego
portu polskiego do chwili wejÊcia statku w drodze
powrotnej do pierwszego portu polskiego, z zastrze˝eniem ust. 3.
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, o których mowa w § 4—10.
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.
§ 12. Z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej ˝o∏nierzowi przys∏ugujà:
1) diety;
2) zwrot kosztów noclegów lub rycza∏t za nocleg;
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3) zwrot kosztów dojazdów Êrodkami komunikacji
miejscowej w formie rycza∏tu;
4) zwrot kosztów leczenia oraz innych niezb´dnych
wydatków okreÊlonych przez prze∏o˝onego, który
wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej.
§ 13. 1. Dieta, o której mowa w § 12 pkt 1, 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 8 godzin — przys∏uguje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin — przys∏uguje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci;
2) d∏u˝ej ni˝ dob´:
a) za ka˝dà pe∏nà dob´ przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci,
b) za niepe∏nà, ale rozpocz´tà dob´ — przys∏uguje
dieta w wysokoÊci, o której mowa w pkt 1.
3. Kwot´ diety zmniejsza si´ o koszt otrzymanego
za granicà bezp∏atnego wy˝ywienia, przyjmujàc, ˝e
ka˝dy bezp∏atny posi∏ek stanowi odpowiednio:
1) Êniadanie — 15 % diety;
2) obiad — 30 % diety;
3) kolacja — 30 % diety.
4. Za ka˝dy dzieƒ (dob´) pobytu w szpitalu lub innym zak∏adzie leczniczym za granicà ˝o∏nierzowi przys∏uguje 25 % kwoty diety.
§ 14. 1. Za nocleg ˝o∏nierzowi przys∏uguje zwrot
poniesionych kosztów w wysokoÊci potwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach limitu ustalonego
na ten cel.
2. W uzasadnionych przypadkach prze∏o˝ony, który wyda∏ polecenie odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów noclegu
stwierdzonych rachunkiem, w wysokoÊci przekraczajàcej limit, o którym mowa w ust. 1.
3. ˚o∏nierzowi, który nie korzysta∏ z noclegu w hotelu, przys∏uguje rycza∏t za ka˝dy nocleg w wysokoÊci
25 % limitu, o którym mowa w ust. 1.
4. Zwrot kosztów noclegu lub rycza∏t za nocleg nie
przys∏uguje za czas przejazdu oraz gdy ˝o∏nierzowi zapewniono bezp∏atny nocleg.
§ 15. WysokoÊç diet, o których mowa w § 13, oraz
limitów na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa
w § 14, okreÊlajà przepisy w sprawie wysokoÊci oraz
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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.
§ 16. Do przejazdów odbywanych w czasie zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje si´ odpowiednio przepisy § 6 i 7.
§ 17. 1. ˚o∏nierzowi przys∏uguje rycza∏t na pokrycie
poniesionych kosztów dojazdu z dworca i do dworca
kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowoÊci docelowej za granicà oraz
w ka˝dej innej miejscowoÊci, w której ˝o∏nierz korzysta∏ z noclegu, w wysokoÊci jednej diety.
2. ˚o∏nierzowi korzystajàcemu za granicà z dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej przys∏uguje rycza∏t na pokrycie ich kosztów w wysokoÊci 10 % diety
za ka˝dà rozpocz´tà dob´ pobytu w zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej.
§ 18. Sum´ nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych ˝o∏nierzowi z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych otrzymanych od strony zagranicznej na cele zwiàzane z finansowaniem kosztów tej podró˝y.
§ 19. Je˝eli zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa trwa ponad 30 dni lub gdy paƒstwem docelowym jest paƒstwo pozaeuropejskie, prze∏o˝ony mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów przewozu samolotem baga˝u
osobistego o wadze do 30 kg, liczonej ∏àcznie z wagà
baga˝u op∏aconego w cenie biletu.
§ 20. 1. W razie choroby ˝o∏nierzowi przys∏uguje
zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicà oraz lekarstw.
2. Nie podlegajà zwrotowi koszty lekarstw, których
nabycie za granicà nie by∏o konieczne, koszty leczenia
z zakresu kosmetyki oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych i zakupu okularów.
3. Zwrot kosztów leczenia nast´puje ze Êrodków finansowych pozostajàcych w dyspozycji prze∏o˝onego,
który zarzàdzi∏ odbycie zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej.
§ 21. 1. ˚o∏nierz odbywajàcy zagranicznà podró˝
s∏u˝bowà otrzymuje zaliczk´ w walucie obcej na niezb´dne koszty podró˝y i pobytu poza granicami kraju.
Za zgodà ˝o∏nierza zaliczka mo˝e byç wyp∏acona
w walucie polskiej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç zaliczki obliczonej w walucie obcej.
2. Rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej nale˝y dokonaç w walucie otrzymanej zaliczki,
w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej,
w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y.
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3. Do rozliczenia nale˝y za∏àczyç dokumenty (rachunki) potwierdzajàce poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków obj´tych rycza∏tami. Je˝eli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie by∏o mo˝liwe,
˝o∏nierz jest obowiàzany z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie
o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
4. Obs∏ug´ finansowà zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, w zakresie wynikajàcym z ust. 1 i 2, realizuje
prze∏o˝ony, który zarzàdzi∏ odbycie zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej.

Poz. 1448

§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.3)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za podró˝e i przeniesienia
s∏u˝bowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372), które traci moc, w zakresie uregulowanym w rozporzàdzeniu, z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

