
Na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz stanowisk s∏u˝bowych uprawniajàcych do

zajmowania kwater funkcyjnych;
2) minimalnà norm´ powierzchni u˝ytkowej podsta-

wowej kwater funkcyjnych oraz ich struktur´;
3) sposób wnoszenia przez osoby zajmujàce kwatery

funkcyjne op∏at za u˝ywanie tych kwater;
4) terminy i tryb zasiedlania oraz zwalniania kwater

funkcyjnych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu skróty oznaczajà:
1) Agencja — Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà;
2) osoba uprawniona — ˝o∏nierza s∏u˝by sta∏ej i innà

osob´, zajmujàcych stanowisko s∏u˝bowe wymie-
nione w § 3 niniejszego rozporzàdzenia;

3) dyrektor oddzia∏u — dyrektora oddzia∏u regional-
nego Agencji, w∏aÊciwego dla miejscowoÊci,
w której osoba uprawniona zajmuje stanowisko
s∏u˝bowe;

4) ustawa — ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

§ 3. Stanowiskami s∏u˝bowymi uprawniajàcymi do
zajmowania kwater funkcyjnych sà stanowiska:
1) Ministra Obrony Narodowej;
2) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-

wej;
3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Na-

rodowej;
4) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
5) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Na-

rodowej;
6) dyrektora komórki organizacyjnej wchodzàcej

w sk∏ad Ministerstwa Obrony Narodowej;
7) Biskupa Polowego Wojska Polskiego;
8) Prawos∏awnego Ordynariusza Wojskowego;
9) Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickie-

go Duszpasterstwa Wojskowego;
10) Dyrektora Centrum Informacyjnego Ministerstwa

Obrony Narodowej;
11) Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej;
12) Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych;
13) zaszeregowane do stopnia etatowego genera∏a

brygady (kontradmira∏a) lub wy˝szego, niewymie-
nione w pkt 4 i 6—12;

14) dowódcy pu∏ku (dywizjonu Marynarki Wojennej).

§ 4. 1. Minimalna norma powierzchni u˝ytkowej
podstawowej kwatery funkcyjnej wynosi:
1) dla osoby uprawnionej — 21 m2;
2) dla ka˝dego cz∏onka rodziny osoby uprawnionej,

o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy — 7 m2.

2. Osobie uprawnionej ponad minimalnà norm´
powierzchni u˝ytkowej podstawowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, przys∏uguje odr´bny pokój reprezenta-
cyjny o powierzchni od 15 do 25 m2.

3. Struktura kwatery funkcyjnej obejmuje nie
mniej ni˝ dwa pokoje z kuchnià i ∏azienkà, w tym od-
r´bny pokój reprezentacyjny, o którym mowa w ust. 2.

4. Je˝eli uzasadnia to struktura zasobu lokali
mieszkalnych, którymi Agencja dysponuje w danej
miejscowoÊci, dyrektor oddzia∏u — za zgodà Prezesa
Agencji — mo˝e wydaç decyzj´ o prawie zamieszkiwa-
nia w kwaterze funkcyjnej o powierzchni u˝ytkowej
podstawowej wi´kszej ni˝ wynikajàca z ust. 1 i 2.

§ 5. 1. Zasiedlenie kwatery funkcyjnej przez osob´
uprawnionà nast´puje w terminie szeÊçdziesi´ciu dni
od dnia z∏o˝enia przez t´ osob´ do dyrektora oddzia∏u
wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.

2. Osoba uprawniona zasiedla kwater´ funkcyjnà
na podstawie decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3
ustawy, po sporzàdzeniu protoko∏u przyj´cia, o któ-
rym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Osoba uprawniona od dnia wydania decyzji
o prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej wno-
si op∏at´ za u˝ywanie tej kwatery, obliczonà przez dy-
rektora oddzia∏u zgodnie z art. 36 ustawy, w tym prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy,
oraz op∏aty poÊrednie, z zastrze˝eniem art. 22 ust. 4
ustawy w odniesieniu do powierzchni u˝ytkowej pod-
stawowej, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, osoba upraw-
niona wnosi do dnia sporzàdzenia protoko∏u zdania,
o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Osoba uprawniona uiszcza op∏at´ za u˝ywanie
kwatery funkcyjnej i zaliczk´ na op∏aty poÊrednie
w terminie do pi´tnastego dnia ka˝dego miesiàca
w kasie w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u regionalnego
Agencji lub na wskazany rachunek bankowy Agencji.
Za dat´ wp∏aty przyjmuje si´ dzieƒ wp∏aty op∏aty lub
zaliczki do kasy w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u re-
gionalnego Agencji lub wp∏ywu tych nale˝noÊci na
w∏aÊciwy rachunek bankowy Agencji.

§ 7. 1. Zwolnienie kwatery funkcyjnej nast´puje nie
póêniej ni˝ w terminie trzydziestu dni od dnia zwolnie-
nia osoby uprawnionej ze stanowiska s∏u˝bowego
uprawniajàcego do zajmowania takiej kwatery,
a w przypadku ˝o∏nierza s∏u˝by sta∏ej, o którym mowa
w § 3 pkt 13 — zwolnienia ze s∏u˝by lub przeniesienia
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie kwater funkcyjnych
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do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, dalszej ni˝
miejscowoÊç pobliska.

2. Zwolnienie kwatery funkcyjnej nast´puje przed
sporzàdzeniem protoko∏u zdania, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Sporzàdzenie protoko∏u zdania, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy, nast´puje nie póêniej ni˝ w ter-

minie siedmiu dni od dnia zwolnienia kwatery funkcyj-
nej przez osob´ uprawnionà.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

669
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu i trybu zg∏aszania wypadku przy pracy rolniczej 
oraz ustalania jego okolicznoÊci i przyczyn

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i tryb zg∏aszania wypadku przy pracy rolni-
czej, zwanego dalej „wypadkiem”;

2) sposób i tryb ustalania okolicznoÊci i przyczyn wy-
padku;

3) sposób dokumentowania wypadku;

4) zg∏aszanie roszczenia o jednorazowe odszkodowa-
nie z tytu∏u wypadku;

5) sposób prowadzenia post´powania dowodowego
w celu ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku; 

6) informacje, które powinny znaleêç si´ w protokole
powypadkowym. 

§ 2. 1. Wypadek zg∏asza si´ w∏aÊciwej jednostce
organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego, zwanej dalej „Kasà”, bezpoÊrednio w siedzi-
bie tej jednostki albo za poÊrednictwem poczty, telefo-
nicznie lub pocztà elektronicznà.

2. W∏aÊciwà jednostkà organizacyjnà Kasy do
przyj´cia zg∏oszenia wypadku jest oddzia∏ regionalny

Kasy lub placówka terenowa Kasy, w której osoba,
która uleg∏a wypadkowi, zwana dalej „poszkodowa-
nym”, jest ubezpieczona.

3. W razie zg∏oszenia wypadku innej jednostce or-
ganizacyjnej Kasy, jednostka ta niezw∏ocznie przeka-
zuje informacj´ o zg∏oszeniu wypadku w∏aÊciwemu
oddzia∏owi regionalnemu Kasy lub w∏aÊciwej placów-
ce terenowej Kasy.

§ 3. Poszkodowany lub inna osoba zg∏aszajàca wy-
padek powinna w szczególnoÊci:

1) zabezpieczyç w miar´ mo˝liwoÊci miejsce i przed-
mioty zwiàzane z wypadkiem;

2) udost´pniç miejsce wypadku i przedmioty zwiàza-
ne z wypadkiem;

3) wskazaç Êwiadków wypadku;

4) dostarczyç posiadanà dokumentacj´ leczenia;

5) udzieliç informacji i wszechstronnej pomocy pra-
cownikowi Kasy upowa˝nionemu przez Prezesa
Kasy do prowadzenia post´powania dowodowe-
go w sprawie ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wy-
padku.

§ 4. 1. Zg∏oszenie wypadku w∏aÊciwa jednostka or-
ganizacyjna Kasy dokumentuje w rejestrze zg∏oszeƒ
wypadków.

2. Rejestr zg∏oszeƒ wypadków zawiera:

1) dat´ i sposób zg∏oszenia wypadku;

2) nazwisko i imi´ osoby zg∏aszajàcej wypadek;

3) dat´, godzin´ i miejsce wypadku;

4) dane identyfikacyjne poszkodowanych w wypadku
obejmujàce:
a) nazwisko i imi´,
b) adres miejsca zamieszkania;

5) krótki opis okolicznoÊci wypadku;

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w spra-

wie wykazu stanowisk s∏u˝bowych uprawniajàcych do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater (Dz. U.
Nr 49, poz. 575), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290).

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229,
poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546
i Nr 236, poz. 2355.


