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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Obrony
Narodowej wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu uzasadnienie zawiera
oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został
upoważniony poseł Bronisław Komorowski.

Przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej

(-) Stanisław Janas



Projekt

USTAWA

z dnia               2004 r.

o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w razie śmierci lub zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa
albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, rentę rodzinną przyznaje się wdowie (wdowcowi) niezależnie od wieku i stanu
zdrowia;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu
karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub
zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodów z tytułu wykonywania
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje
wdowie (wdowcowi) bez względu na wiek i stan zdrowia.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210 poz.
2036) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. Członkami rodziny uprawnionymi do świadczeń są: dzieci, wnuki, rodzeństwo,
małżonek i rodzice, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty
rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162,

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.



poz. 1118, z późn. zm.2)) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań
służbowych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom albo jeżeli śmierć żołnierza
pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego, rentę
rodzinną przyznaje się wdowie (wdowcowi) niezależnie od wieku i stanu
zdrowia.”;

2) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio: art. 12-14,
70, 74, 83, 88-93, 102, 107, 107a, 114, 126-131 i 133-144 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67) w
art. 24 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza w czasie pełnienia służby w jednostkach
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w misji pokojowej albo akcji
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w misji pokojowej albo akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, rentę rodzinną przyznaje się
małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.”.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany zaproponowane w projekcie są spowodowane potrzebą zapewnienia wdowie
(wdowcowi), jako osobie najbliższej, zabezpieczenia materialnego na wypadek śmierci żołnierza
zawodowego lub funkcjonariusza w trakcie służby pełnionej przez nich poza granicami państwa w
celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, czyli w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia życia.

W projekcie nie przewiduje się zamieszczenia pojęcia jednostek użytych poza granicami
kraju, ze względu na fakt, że żołnierze zawodowi bądź funkcjonariusze nie zawsze pełnią służbę
w określonych jednostkach wojskowych. Mogą oni być bowiem również obserwatorami,
                                                
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.

353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001.



odpowiadać za ochronę VIP-ów lub pełnić służbę w dowództwie sił sojuszniczych, a więc poza
strukturami jednostek wojskowych lub policyjnych.

Jednocześnie zakłada się odstąpienie wobec osób pobierających renty rodzinne przyznane
w tym trybie od stosowania ograniczeń zawartych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wieku i stanu zdrowia osób uprawnionych do
tego świadczenia.

Obecnie obowiązujące przepisy uzależniają bowiem w tym przypadku powstanie prawa do
renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) od spełnienia jednego z dwóch warunków:
1. osiągnięcia w chwili śmierci męża 50 lat lub
2. pozostawania w chwili śmierci męża niezdolną do pracy,
z zastrzeżeniem, iż prawo to nabywa również wdowa (wdowiec), która spełni te warunki nie
później niż w ciągu 5 lat od śmierci męża (żony).

W związku z faktem, iż na groźbę utraty życia, podczas pełnienia służby poza granicami
kraju, narażony jest również młody żołnierz, którego małżonka (małżonek) nie jest w stanie
spełnić żadnego z tych warunków, konieczne jest zabezpieczenie ich sytuacji materialnej poprzez
przyznanie renty rodzinnej w trybie przewidzianych w projekcie.

Ponadto projektowana regulacja prawna przewiduje przyznanie uprawnienia do renty
rodzinnej w tym trybie również osobom najbliższym po zmarłych lub zaginionych żołnierzach
niezawodowych, którzy służą poza granicami państwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
życia, tj. analogicznie jak w przypadku żołnierzy zawodowych.

Przewiduje się również zwolnienie osób pobierających renty rodzinne w sytuacji, gdy
śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego,
ze stosowania przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS przepisów dotyczących
zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodów z tytułu
wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Proponowana zmiana zrówna pod tym względem uprawnienia żołnierzy zawodowych z
istniejącymi już dotychczas uprawnieniami funkcjonariuszy.

Wejście w życie projektowanej regulacji, z powodu nielicznych przypadków śmierci
żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby poza granicami kraju, spowoduje niewielkie,
ale trudne obecnie do oszacowania skutki finansowe dla budżetu państwa. Powstałe zobowiązania
Skarbu Państwa z tego tytułu znajdą pokrycie w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie
można jednak założyć ile w przyszłości wystąpi takich przypadków (śmierci żołnierzy i
funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa).

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.






