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Marszałek Sejmu
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Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz ustawy
o uposażeniu żołnierzy niezawodowych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony
Narodowej.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



Projekt

U S T A W A

z dnia 

o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy

o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Art. 1. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy

zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) w art. 84 po ust. 1 dodaje się ust.

1a w brzmieniu:

„1a. W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego podczas

wykonywania zadań służbowych, zapomogi mogą być przyznane

jego małżonkowi, a w razie braku małżonka

– dzieciom lub rodzicom. W zakresie przyznawania zapomóg

stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie ust. 3.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy

niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.2))  w art. 4 po ust. 1a

dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza podczas wykonywania

zadań służbowych, zapomogi mogą być przyznane jego

małżonkowi, a w razie braku małżonka

– dzieciom lub rodzicom. W zakresie przyznawania zapomóg

stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie ust. 3.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                          
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,

poz. 2135.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.



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

Proponowane zmiany w ustawach:

– z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz

– z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

mają na celu dokonanie koniecznej nowelizacji ich przepisów, wynikającej z braku

możliwości udzielenia zapomogi małżonkowi albo dzieciom i rodzicom tragicznie

zmarłych lub zaginionych żołnierzy.

Przedstawione propozycje zmian dotyczą uzupełnienia treści odpowiednio art. 84 i art.

4 wyżej wymienionych ustaw. Celem tych zmian jest dodanie przepisów stanowiących,

że zapomogi, o których mowa we wspomnianych ustawach, będą mogły być

przyznawane także małżonkowi albo dzieciom i rodzicom żołnierza w wyjątkowych,

szczególnych przypadkach, w razie śmierci lub zaginięcia żołnierza podczas

wykonywania zadań służbowych.
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OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

Projektowana ustawa obejmuje zakresem regulacji:

a) jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) rodziny zmarłych żołnierzy zawodowych i niezawodowych.

2. Konsultacje społeczne

Projekt ustawy skierowano do konsultacji z Konwentem Dziekanów Korpusu

Oficerów Wojska Polskiego.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa

Wejście w życie proponowanej nowelizacji ustawy nie spowoduje dodatkowego

obciążenia wydatków budżetu państwa. Wypłata zapomóg członkom rodziny

żołnierzy będzie dokonywana w ramach tworzonego w resorcie Obrony Narodowej

funduszu nagród i zapomóg.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na konkurencyjność

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowana regulacja nie wywiera wpływu na sytuacje i rozwój regionalny.

Przedmiot projektowanych zmian nie jest objęty regulacjami Unii Europejskiej.




