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IV kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  OBRONY NARODOWEJ 

 

o rządowym projekcie ustawy  o zmianie ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu 

żołnierzy niezawodowych (druk nr 3709) 

 
Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu 

skierował w dniu 7 lutego 2005 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony 
Narodowej do pierwszego czytania. 

Komisja Obrony Narodowej - po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach 
w dniach: 2 marca oraz 14 kwietnia 2005 r. 

  
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2005 r. 
 
 
 

Sprawozdawca                                                                   Przewodniczący Komisji         
                                                                                              Obrony Narodowej 
 

     /-/Jan Sieńko                                                                          /-/Stanisław Janas 
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2005 r. 

 

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)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od decyzji wydanych przez właściwe organy w sprawach określonych w 
ustawie żołnierz zawodowy może wnieść odwołanie do organu wyższego 
stopnia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.2)), a także, z zastrzeżeniem ust. 2, skargę do właściwego sądu 
administracyjnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 
153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692).”; 

2) w art. 84: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego podczas wyko-
nywania zadań służbowych, zapomogi mogą być przyznane jego mał-
żonkowi a w razie braku małżonka - dzieciom lub rodzicom.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowe warunki przyznawania żołnierzom zawodowym nagród i zapo-
móg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1a, uwzględ-
niając okoliczności uzasadniające przyznanie nagrody lub zapomogi i 
tryb postępowania w tych sprawach.”. 

 

                                                 
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 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692. 
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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.3))  w art. 4: 

a) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza podczas wykonywania zadań służ-
bowych, zapomogi mogą być przyznane jego małżonkowi a w razie braku 
małżonka - dzieciom lub rodzicom.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytu-
acjach, o których mowa w ust. 1b, uwzględniając okoliczności uzasadniają-
ce przyznanie nagrody lub zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb 
postępowania w tych sprawach.”. 

 

 

Art. 3. 

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

                                                 
3) 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. 


