
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 882)

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. O ŚWIADCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W

ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750, z 2005

r. Nr 130, poz. 1085 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1278)

Art. 15.
[1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje, jeżeli żołnierz:

1) doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu trzech lat od dnia
wypadku;

2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu trzech lat od
dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej;

3) zmarł wskutek choroby w ciągu trzech lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu
wskutek tej choroby, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od dnia zwolnienia z
czynnej służby wojskowej.]

<1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje, jeżeli żołnierz:
1) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w ciągu trzech lat od dnia

wypadku;
2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu trzech

lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
3) zmarł wskutek:

a) wypadku w ciągu trzech lat od dnia wypadku lub
b) choroby w ciągu trzech lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu

wskutek tej choroby.>
2. Zwiększenie jednorazowego odszkodowania przysługuje, jeżeli zmiany w stanie zdrowia

żołnierza uzasadniające zwiększenie odszkodowania nastąpiły w terminach określonych
w ust. 1 pkt 1 i 2.
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USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 133a.
1. Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez

wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w
następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby
wojskowej, może korzystać, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z czynnej służby
wojskowej, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania,
doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

2. Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej z powodów, o których
mowa w ust. 1, w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), korzysta
z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

[3. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą bezterminowo korzystać również małżonek oraz
dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z
wykonywaniem zadań służbowych.]

<3. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą bezterminowo korzystać również
małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który:

a) zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
b) zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej w

następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem
czynnej służby wojskowej.>

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i
tryb korzystania przez żołnierzy, o których mowa w ust. 1 i 2, a także małżonków oraz
dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć, w
związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy wymienionej w ust. 1, z
uwzględnieniem szczególnego traktowania tych żołnierzy, którzy zostali inwalidami.

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I

WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.)

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 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z
zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza
granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz.
2135), albo jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem
czynu karalnego, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan
zdrowia.

<3. W razie śmierci żołnierza w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli
śmierć nastąpiła wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie
wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją
celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
albo jeżeli śmierć żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej pozostająca w związku
ze służbą jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w wyniku
czynu karalnego, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i
stan zdrowia.>

Art. 45.
1. Uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna, która wynosi miesięcznie:

Liczba członków rodziny
 Procent podstawy wymiaru w razie

śmierci
uprawnionych do renty  w związku ze

służbą
wojskową

 bez związku ze służbą
wojskową

jedna osoba  70  60

dwie osoby  75  65

trzy i więcej osób  85  75

[1a. W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych, o
których mowa w art. 44 ust. 2, renta rodzinna wynosi miesięcznie 100 % podstawy
wymiaru.]

<1a. W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 44
ust. 2 i 3, renta rodzinna wynosi miesięcznie 100% podstawy wymiaru.>

2. W przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 2, renta rodzinna przysługuje w wysokości
przewidzianej dla rodziny po żołnierzu zmarłym.
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USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. O UPOSAŻENIU ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Żołnierzom mogą być przyznawane:

1) nagrody - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo
wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu
pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub w
warunkach szczególnie utrudnionych,

2) zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej
choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn powodujących istotne
pogorszenie warunków materialnych.

1a. (uchylony).
[1b. W razie zaginięcia żołnierza w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci

żołnierza Minister Obrony Narodowej przyznaje zapomogę małżonkowi, dzieciom lub
rodzicom żołnierza.]

<1b. W razie zaginięcia żołnierza w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub
śmierci żołnierza Minister Obrony Narodowej może przyznać zapomogę
małżonkowi,  a w razie braku małżonka dzieciom, z zastrzeżeniem ust. 1ba.>

<1ba. W przypadku braku małżonka i dzieci, zapomogę, o której mowa w ust. 1b,
Minister Obrony Narodowej może przyznać rodzicom żołnierza.

1bb. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza,
który zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w
następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej
służby wojskowej.>

1c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej może przyznać
zapomogę byłemu żołnierzowi, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej
wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do
służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z
pełnieniem czynnej służby wojskowej.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze
rozporządzenia, zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi, ze
wskazaniem źródeł ich finansowania.

[3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1b i 1c, uwzględniając okoliczności uzasadniające przyznanie nagrody lub
zapomogi, dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi, sposób i terminy
wypłaty zapomóg, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach.]

<3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o
których mowa w ust. 1b, 1bb i 1c, uwzględniając okoliczności uzasadniające
przyznanie nagrody lub zapomogi, dokumenty stanowiące podstawę przyznania
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zapomogi, sposób i terminy wypłaty zapomóg, właściwość przełożonych oraz tryb
postępowania w tych sprawach.>

Art. 33.
1. W razie śmierci żołnierza, o którym mowa w art. 30 i art. 31, koszty pogrzebu pokrywa

się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
2. Członkom rodziny zmarłego żołnierza przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości

jednomiesięcznego uposażenia, a jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego
w związku ze służbą wojskową - w wysokości trzymiesięcznego uposażenia.

3. Niezależnie od odprawy rodzinie zmarłego żołnierza, o którym mowa w art. 32a, wypłaca
się zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez żołnierza urlop
wypoczynkowy.

4. Do obliczenia wysokości odprawy, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się najniższą
stawkę uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w odpowiednim stopniu
wojskowym obowiązującego w dniu śmierci żołnierza. Do obliczenia wysokości
odprawy dla żołnierzy posiadających stopień wojskowy szeregowego (marynarza)
przyjmuje się uposażenie przewidziane dla stopnia wojskowego starszego szeregowego
(starszego marynarza).

5 Odprawę i ekwiwalent, o których mowa w ust. 2 i 3, wypłaca się małżonkowi, dzieciom,
rodzicom lub rodzeństwu zmarłego żołnierza.

<Art. 33a.
Przepisy art. 33 ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie śmierci żołnierza, o
którym mowa w art. 30 i 31, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w następstwie
wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.>

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.)

Art. 19.
Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej,
który stał się inwalidą wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu:

1) w czasie pełnienia służby albo
[2) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem

urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie;]
<2) w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem

urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym
czasie;>

3) w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli inwalidztwo jest
następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby
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wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub
warunkami służby wojskowej.

Art. 23.
1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:

1) żołnierza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby;
[2) żołnierza zmarłego w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć

nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób
powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli
śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej
służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami
lub warunkami służby wojskowej;]

<2) żołnierza zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć
nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób
powstałych w tym czasie, albo jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku
pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby
powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby
wojskowej;>

3) zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego.
2. Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego uważa

się również członków rodziny żołnierza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu
śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej,
chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.

Art. 24.
Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że:

1) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza rentę rodzinną wymierza się od renty
inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci albo
zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje
się odpowiednio;

1a) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych
poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z
2004 r. Nr 210, poz. 2135), renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na
wiek i stan zdrowia;

<1b) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła
wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w
tym czasie, albo jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w
związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w
związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka
przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku
pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
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1c) w razie śmierci żołnierza po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła
wskutek wypadku albo choroby powstałej w czasie wykonywania zadań
służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;>

[2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty
świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota
renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu;]

<2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty
świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż
kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z
zastrzeżeniem pkt 1b;>

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w
art. 15, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek
osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach
określonych w art. 14;

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;

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 przychodu z tytułu działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;

<5a) jeżeli śmierć żołnierza po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku ze
służbą wojskową, 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 przychodu z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna
przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;>

[6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych,
o których mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.]

<6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach wskazanych w pkt 1a
i 1c renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.>

Art. 27.
1. Osobom pobierającym emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przysługuje prawo

do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego, po spełnieniu
warunków określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
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2. Świadczenia socjalne przysługują w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub
przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego
rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych.

3. Świadczenia socjalne przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
nie przekracza 95 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 90 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

4. Przy przyznawaniu świadczenia socjalnego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury
obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na
podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana
mimo przekroczenia poziomu dochodu, o którym mowa w ust. 3.

6. Dziecku pobierającemu rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z
wykonywaniem zadań służbowych, po ukończeniu 16 roku życia przyznaje się pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia tej nauki, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25 roku życia.

<6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dziecka pobierającego rentę rodzinną po
żołnierzu, który zmarł po zwolnieniu ze służby wojskowej wskutek wypadku lub
choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.>

7. Tworzy się fundusz socjalny z corocznego odpisu w wysokości 0,6 % rocznych środków
planowanych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
socjalnych oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Środki funduszu
niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Środki
funduszu gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym. Minister Obrony Narodowej,
w drodze decyzji, może przenosić środki między wojskowymi organami emerytalnymi.

8. Środki funduszu socjalnego zwiększa się o:
1) odsetki od środków tego funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym;
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

9. Równowartość dokonanego odpisu, naliczonego zgodnie z ust. 7, na dany rok
kalendarzowy wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy funduszu
socjalnego w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z tym że w
terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego przekazuje kwotę stanowiącą co
najmniej 75 % równowartości odpisu.

10. Organem właściwym w sprawach tworzenia funduszu socjalnego oraz przyznawania
świadczeń socjalnych jest wojskowy organ emerytalny.

11. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje świadczeń z funduszu socjalnego, tryb i szczegółowe warunki przyznawania

świadczeń socjalnych, wysokość i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania
pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, dokumenty stanowiące podstawę do
przyznania świadczenia oraz sposób przekazywania przyznanych świadczeń osobom
uprawnionym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego postępowania
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wojskowych organów emerytalnych oraz racjonalne wykorzystanie posiadanych
środków, a także mając na względzie przede wszystkim osoby najbardziej
potrzebujące;

2) sposób gospodarowania, okoliczności uzasadniające przekazanie między
wojskowymi organami emerytalnymi środków funduszu socjalnego oraz tryb i formy
podejmowania decyzji o przekazywaniu tych środków, z uwzględnieniem
racjonalnego wykorzystania środków funduszu przez wojskowe organy emerytalne.

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY

WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO,

STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,

z późn. zm.)

Art. 23.
1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:

1) funkcjonariusza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby;
2) funkcjonariusza zmarłego w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli

śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób
powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeśli śmierć
nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo
choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby;

<2a) funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu
Wojskowego zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć
nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób
powstałych w tym czasie, albo jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku
pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby;>

3) zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego.
2. Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego uważa się

również członków rodziny funkcjonariusza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w
dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty
inwalidzkiej, chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 24.
Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że:

1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty
inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci
albo zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2
stosuje się odpowiednio;

1a) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza:
a) w czasie pełnienia służby w jednostkach policyjnych w przypadku, o którym

mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.
U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.),

b) czasie pełnienia służby wywiadowczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w strefie działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności
operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.
U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.) i w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006
r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 709), lub kierował wykonywaniem takich czynności,

c) w czasie pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do
realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12
października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z
późn. zm.),

d) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz
wykonywał zadania w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16
marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z
późn. zm.)

- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;
<1b) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub

Służby Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła
wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w
tym czasie, albo jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w
związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby, rentę rodzinną wymierza się od renty
inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu
śmierci, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2
stosuje się odpowiednio;

1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze
służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku albo choroby powstałej w
czasie wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 26 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich czynności, renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.>

[2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty
świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota
renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu;]
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<2) rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście wymierza się od kwoty
świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż
kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z
zastrzeżeniem pkt 1b;>

3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w
art. 15, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek
osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach
określonych w art. 14;

4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;

5) jeżeli śmierć funkcjonariusza 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 przychodu z tytułu działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.

<6) jeżeli śmierć funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby
Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku z tą
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 przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna przysługuje
małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.>

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, przysługuje żołnierzowi:

1) służby stałej:
a) zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile

nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub
został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu
wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku
wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez
właściwy organ wojskowy,

b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o
prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem przypadków, o
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej
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lub wojskowej renty inwalidzkiej, lub został zwolniony z zawodowej służby
wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do
emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego
zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy;

2) zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na
pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile
nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli
inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą
wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują
świadczenia odszkodowawcze.

2. Żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu
w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą, przysługuje prawo do zamieszkiwania w
tym lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o prawie
zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym.

3. W razie śmierci:
1) żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci mieszkał w kwaterze albo w lokalu

mieszkalnym niebędącym kwaterą, lub nie otrzymał decyzji o prawie
zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem przypadków, o których
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury
wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

2) żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie
kontraktu na pełnienie służby terminowej, który do dnia śmierci nabył prawo do
emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

3) żołnierza pełniącego służbę kandydacką, którego śmierć pozostaje w związku ze
służbą wojskową,

4) żołnierza nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którego śmierć pozostaje w
związku ze służbą wojskową
- wspólnie zamieszkałym z nim: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom
przysposobionym i osobom przysposabiającym przysługuje:

a) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:
– w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu

żołnierzowi w dniu śmierci,
– w wysokości 80 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego, obliczonej

według zasad określonych w art. 47, o ile śmierć żołnierza pozostaje w
związku ze służbą wojskową, albo

b) zajmowany lokal mieszkalny, lokal zamienny w przypadku zajmowania
kwatery, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach mieszkaniowych - za ich
zgodą, albo

c) lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu śmierci,
ustalonym według zasad określonych w art. 26 ust. 1-3, w zasobie
mieszkaniowym Agencji, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć
żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową - na ich wniosek.

<4) żołnierza, o którym w pkt 1-3, zmarłego w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby
wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie
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pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po
zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w
związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.>

3a. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, Agencja może zaproponować w zamian
za odprawę mieszkaniową, o której mowa w art. 47, za jego zgodą, lokal zamienny, jeżeli
ma taki w swoich zasobach.

3aa. Żołnierzowi służby stałej i żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę
wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z
zawodowej służby wojskowej, który nabył prawo do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli
inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową
lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź
warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, w
zamian za odprawę, na jego wniosek, przysługuje prawo do zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym w wybranej przez niego miejscowości, w której Agencja posiada zasób
mieszkaniowy, według uprawnień posiadanych w dniu zaistnienia wypadku lub choroby.

3b. W przypadku skorzystania przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 3 i ust.
3aa, z prawa do lokalu zamiennego albo innego lokalu mieszkalnego dyrektor oddziału
regionalnego Agencji wydaje tym osobom decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym.

4. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, zatwierdza wykazy
kwater oraz wykaz kwater, które stały się zbędne na zakwaterowanie żołnierzy służby
stałej, sporządzone przez dyrektorów oddziałów regionalnych. W wykazie kwater
umieszcza się lokale mieszkalne, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, oraz kwatery
funkcyjne i kwatery zastępcze.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Żandarmerię Wojskową tworzą:

1) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej,
2) terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej,
3) specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.

2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Żandarmerii Wojskowej są:
1) oddziały Żandarmerii Wojskowej,
2) wydziały Żandarmerii Wojskowej,
[3) placówki Żandarmerii Wojskowej.]

<2a. W skład oddziałów lub wydziałów Żandarmerii Wojskowej mogą wchodzić
placówki Żandarmerii Wojskowej, jako ich zamiejscowe komórki wewnętrzne.>
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3. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy, przekształca i znosi terenowe
oraz specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, a także określa ich
organizację oraz szczegółowe zakresy i obszary działania jednostek organizacyjnych
Żandarmerii Wojskowej, z uwzględnieniem struktury i rozmieszczenia Sił Zbrojnych
oraz zadań Żandarmerii Wojskowej.

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.)

Art. 84.
1. Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane:

1) nagrody uznaniowe - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w
służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego
nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub
warunkach szczególnie utrudnionych;

2) zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej
choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne
pogorszenie warunków materialnych.

[1a. W razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych
lub śmierci żołnierza zawodowego Minister Obrony Narodowej przyznaje zapomogę
małżonkowi, dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub jego
rodzicom.]

<1a.  W razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań
służbowych lub śmierci żołnierza zawodowego Minister Obrony Narodowej może
przyznać zapomogę małżonkowi, a w razie braku małżonka dzieciom pozostającym
na utrzymaniu żołnierza zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 1aa.>

<1aa. W przypadku braku małżonka i dzieci, zapomogę, o której mowa w ust. 1a,
Minister Obrony Narodowej może przyznać rodzicom żołnierza.

1ab. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza
zawodowego, który zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby
wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z
wykonywaniem zadań służbowych.>

1b. Nagrody uznaniowe i zapomogi, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypłaca się z tworzonego
na ten cel funduszu, którego wysokość nie może być niższa niż 2,5 % planowanych na
dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

1c. Minister Obrony Narodowej z pozostających w jego dyspozycji środków funduszu, o
którym mowa w ust. 1b, może przyznawać nagrody uznaniowe i zapomogi żołnierzom
zawodowym bez względu na miejsce pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi oraz źródła jego
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finansowania, a także sposób ustalania wysokości środków tego funduszu pozostających
w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w art. 104, oraz sposób
zwiększania tego funduszu w trakcie roku kalendarzowego, uwzględniając formę
organizacyjno-prawną jednostki wojskowej, w której tworzony jest fundusz.

[3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
przyznawania żołnierzom zawodowym nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o
których mowa w ust. 1a, uwzględniając okoliczności uzasadniające przyznanie nagrody
lub zapomogi i tryb postępowania w tych sprawach.]

<3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki przyznawania żołnierzom zawodowym nagród i zapomóg oraz zapomóg w
sytuacjach, o których mowa w ust. 1a i 1ab, uwzględniając okoliczności
uzasadniające przyznanie nagrody lub zapomogi i tryb postępowania w tych
sprawach.>

Art. 98.
1. W razie śmierci żołnierza zawodowego przysługuje odprawa pośmiertna w takiej

wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi, na podstawie art. 94 ust. 1 i 2,
odprawa przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz należności pieniężne
określone w art. 95 pkt 2-6.

[2. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi, a w razie braku
małżonka - dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu, jeżeli w dniu śmierci żołnierza
zawodowego spełniali warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, określone w
przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.).]

<2. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują małżonkowi, a w razie
braku małżonka - kolejno: dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom albo
rodzeństwu.>

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, o których mowa w art. 113
ust. 2 i 3.

4. Podstawę obliczenia należności pieniężnych, o których mowa w ust. 3, stanowi
uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym przed zaginięciem lub uznaniem za zmarłego, z uwzględnieniem zmian
mających wpływ na wysokość uposażenia.

Art. 99.
1. W razie śmierci żołnierza zawodowego, niezależnie od należności pieniężnych

określonych w art. 98, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1) pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

obowiązującego w dniu śmierci żołnierza - jeżeli koszty pogrzebu poniósł małżonek,
dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła z tym
żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe;

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż kwota określona w pkt
1 - jeżeli koszty pogrzebu poniosła inna osoba.
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2. Jeżeli śmierć żołnierza zawodowego nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w
związku z zawodową służbą wojskową, koszty jego pogrzebu pokrywa się z części
budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części budżetu państwa,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt
1 przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 50 %.

<Art. 99a.
Przepisy art. 99 stosuje się odpowiednio w razie śmierci żołnierza zawodowego, po
zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby
pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.>

Art. 111.
Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze

stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów
wykonawczych samorządu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
4) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub

nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i
miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez
komisję lekarską;

[5) osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat;]
<5) osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat, z zastrzeżeniem art. 111b;>
6) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;

6a) otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
sprawności fizycznej lub nieprzystąpienia w dwóch kolejnych latach do tego
sprawdzianu, chyba że został zwolniony z tego sprawdzianu na podstawie art. 50a
ust. 3;

6b) niezłożenia w nakazanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym, po
jednorazowym pisemnym upomnieniu;

6c) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;
7) odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;
8) upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego

kontraktu;
9) upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

dokonanego przez:
a) żołnierza zawodowego,
b) właściwy organ;

10) niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie
kadrowej;
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11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
12) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z

zawodowej służby wojskowej;
13) prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych,

wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu
żołnierza zawodowego;

14) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu
wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą
zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności
zawodowej);

16) nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie
została usprawiedliwiona.

Art. 111a.
Zwolnienie żołnierza zawodowego przebywającego na urlopie macierzyńskim z zawodowej
służby wojskowej, na podstawie art. 111 pkt 8, następuje z ostatnim dniem urlopu
macierzyńskiego.

<Art. 111b.
Minister Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może określić
inny termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy zawodowych
posiadających stopnie wojskowe generałów (admirałów) wyznaczanych na stanowiska
służbowe w organizacji międzynarodowej albo międzynarodowej strukturze wojskowej
oraz na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy
rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych – nie późniejszy jednak niż do ukończenia przez tych żołnierzy
wieku sześćdziesięciu trzech lat, za ich pisemną zgodą.>

Art. 120.
[1. Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o

którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z
zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa
zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe
organy.]

<1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej
wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia
zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z
pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił
zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze
służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, w okresie
dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z
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pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa
pracy, udzielanej przez właściwe organy.>

2. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek
ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby
wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby
wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub
warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją
celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z
pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy
w zakresie:

1) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy
lata,

2) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed
zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej
cztery lata,

3) praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby
wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat

- udzielanej przez właściwe organy.
[4. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 i 3, mogą być pokrywane koszty:]
<4. W ramach pomocy, o której mowa w ust 1 i 3, do wysokości limitów, mogą być

pokrywane koszty:>
1) przekwalifikowania zawodowego;
2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje

przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
3) zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki

zawodowej;
[4) nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby

kontraktowej.]
<4a. Wysokość limitów, o których mowa w ust. 4, wynosi za:

1) przekwalifikowanie zawodowe – 75% najniższego uposażenia zasadniczego
żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego,
w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w
przekwalifikowaniu zawodowym;

2) przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania
praktyki zawodowej i z powrotem – do wysokości równowartości dwudziestu
przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu
jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem
przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne
lub miejsca do leżenia;

3) zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki
zawodowej – do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt
jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach
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w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

4b. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi  zawodowemu pokrywa się koszty, o
których mowa w ust. 4 pkt 1, w wysokości:

1) po 4 latach służby wojskowej – 100%,
2) po 12 latach służby wojskowej – 200%
3) po 15 latach służby wojskowej – 300%

- limitu określonego w ust 4a pkt 1.
4c. Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w ust. 6, oraz byłym żołnierzom

zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez
wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
z przyczyn, o których mowa w ust 1 i 2, pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4
pkt 1 w wysokości 300%  limitu określonego w ust. 4a pkt 1.

4d. Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na
odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

4e. W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego,
koszty, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi.>

5. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest
bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

[6. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz
dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł
śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i
tryb korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych, a także
małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy
zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z uprawnień,
o których mowa w ust. 1-6, oraz właściwość organów w tych sprawach. Rozporządzenie
powinno zapewnić równy dostęp dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy w
zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej
przez właściwe organy.]

<6. Z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również
małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

a) zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
b) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w

następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem
zadań służbowych.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,  szczegółowe
warunki i tryb korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1-6, zasady
dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4, oraz właściwość organów w
tych sprawach. Rozporządzenie powinno zagwarantować odpowiednie
przygotowanie uprawnionych do funkcjonowania na rynku pracy oraz prawidłowe
wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na ten cel.>
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz.

U. Nr 104, poz. 710 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 957)

Art. 94.
1. W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w

art. 91 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,

należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym albo w ostatnim dniu
pozostawania w dyspozycji Szefa SKW albo Szefa SWW, na podstawie art. 13 ust.
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków odpowiednio SKW albo SWW. Szef
SKW albo Szef SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, może wyrazić zgodę na
pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w
związku ze służbą.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków odpowiednio SKW
albo SWW małżonkowi funkcjonariusza, a w razie jego braku kolejno jednej z osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1, przysługuje połowa określonego tam zasiłku
pogrzebowego.

<Art. 94a.
Przepisy art. 94 stosuje się odpowiednio w razie śmierci funkcjonariusza, po zwolnieniu
ze służby, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.>


